
candidatura Milton oam,

Amaral tranquilo: Lott vencerá na certa

Miss Sla. Catarina
lm nossa Redacão

•

A nossa redação recebeu
a agradável visita da se
nhorita Elisiana Hazerroph,
Miss Santa Catarina 1960.
Na edição de amanhã,

tíaremos os nossos infor
mes e ímpreseões sôbre o

contato que tivemos com a

nossa conterrânea que dis
putará o Concurso de Miss
Brasil.

CONFIANÇA AL'EGACÃO FALSA'
,

ção.
�

Sebastião e Costa Lima Pedem
Exoneração

RIO, 1.0 (V.A.) '- O povo elegerá o marechal Teixeira Lott, na certeza do prosse
guimento êa grandiosa obra administrativa do presidente Juscelino Kubitschek _

disse o ministro da Viação, em entrevista que concedeu ontem à Rádio Mayrink Vel;
g'a, durante a qual fêi minuciosa apreciação sôbre a atual situação <la candidntura
naerenalísta.

Após afirmar seu otimismo face a penetração que o nome do marechal Lott vem
obtendo em todos os cantos do país, o presidente nacional do PSD adiantou estar
"tranquilo quanto ao desenvolvimento normal do processo sucessório -, O pleito trans
correrá em ordem, realizando-se a propaganda rotineiramente".

Sôbre a participação do revelou que "informações Dando seu testemunho
sr. Juscelino Kubítechek diárias chegadas ao meu pessoal sôbre a campanha,
na campanha do seu can, conhecimento atestam que, disse o ministro da Viação
didato, disse o ministro da nos diversos pontos do que "por ocasião da cam,
Viação: "Está na moda o país, o marechal Tei'Xieira panha do mal. Dutra di-
dizer-se que o 'Presidente Lott encontra o maior en, zía.se que o candidato es-
precisa arregaçar as man- tusiasmo. Aqui mesmo, no tava abandonado, que não
gas, a despeito de sua rei- comércio de Bangu, tive possuía aptidões, que iria
tarada declaração de que ocaaíão de presenciar o es- renunciar e outras alega-
OD srs. Lott e João Gou- petáculo cívico de 15.000 çõea que eram postas em
lart são os continuadores pessoas em favor' das can, ,circulação pelos adversá-
de sua obra". didaturas nacionalistas. Ob; rios. O mesmo se tem ten,

- Tactos os amigos do serveí perfeita ídentítíca., tado agora, mas sucede que
Presidente estão engaja- ção entre o povo e os can, o marechal Lott tem sido
dos na campanha do ma- didatos". muito bem sucedido nos
rechal Lott. Não há, assim, - Tôdas as notícias pro- comícios, agradando mui-
necessidade de que o Pre, cedentes do Rio Grande do to quando recorre ao ím-
eídente venha aos comícios, Sul atestam o êxito alcan- províeo.
pois não há no Brasil çado pelo nOS!:lO candidato - O que agrada em Lott
quem não saiba que o pre,' nas dez cidades por êle
sidente da República está agora visitadas. Apesar do ANO XLVII - O MAIS ANTI GO DlARiO DE �ANTA CA
com o marechal Lott e o f-rio intenso, multidões en-
sr. João Goulart. Declara- tusiásticas sagraram a vi-
ções nesse sentido serão, sita dos no9S0S candída,
sempre que necessário. rea- tos, asseguqando a previ-
rírmadae pelo sr. Jucelino são de vitória por larga
Kubitschek. margem de votos. O mesmo

Depois de salientar que sucesso se repetiu em Per-
considera certa a vitória nambuco, onde o mare-
do candidato nacionalista, chal tem o apoio maciço
que dará prosseguimento de 17 deputados federais.
às obras do atual govêrno. Sôbre aa alegações de
garantindo sua continua- que as cúpulas do PSD e

cão, o sr. Amaral Peixoto' PTB não revelam empe-
nho pela vitória do mare

chal Lott o I ministro de
clarou ter tomado conhe
cimento "de certas afir-
mações nesse sentido". Não
têm, porém, fundamento
algum. Sucede apenas que,
Iancados os nomes do ma

rechal e do sr. João Gou

lart, se organizou logo um

Comitê Interpartidário, que
tornava dificil o trabalho
de articulação.
- Agora, entretanto, ,e,,

tá tudo' solucionado. O
marechal Teixeira Lott me

pediu que assumisse a di
recão da campanha, o que
permitirá a sua dinamiza-
cão. Já efetivei uma série
de providências, com a

plena concordância de nos,

sos aliados e um comitê
especializado já funciona
junto ao candidato, dan
do-lhe inteira colabora-

RIO e BRASíLIA, 1.0 (V
A.) - O ministro da Fa
zenda, sr. Scbastião Paes
de Almeida, e o presidente
do Instituto Brasileiro do
Café, sr. Renato Costa Li
ma, apresentaram, ontem,
ao, presidente da República
pedidos de exoneração,
) mantendo-se nos postos
que ocupavam 'como meros

demissionários, à espera
do uma decisão definitiva
110 sr. Juscelino Kubitschek.

A notícia. divulgada on

tem à noite. nos foi con

r.rrnada em altos círculos
co govêrno, no Rio, asse

gurando-se que a atitudo
doi' srs. Paes de Almeida e

Costa Lima é consequência
direta do manifesto do Mo
vimento Nacionalista Pró
Lott-Jango, anteontem di
vulgada e que foi assinado
por diversos parlnmentares
e por d. Edna Lott.

é a sua autenticidade. A
sinceridade com que expõe
suas idéias. O povo está já
convencido de que êle ra,

AUTENTICIDADE
rá o que prega. A medida
que se amíudam meus
contatos com o marechal,
sinto melhor que o seu

MOVIMENTO DE PROTESTO DE
ESTUDANTES 'DE 16 PAl'SiES

RIO, 1.° (V.A.) - Greve
geral de vinte e Quatro ho
ras, a ser deflagrada pelos
universitários de dezesseis
países latino - americanos,
em solidariedade à luta dos
seus colegas' ·t:tã''''R'epublica
Dominicana, da Nicarágua
e Paraguai contra as dita
duras Trujillo, S9moza e

Strossner, e de apéío à re

volução Cubana do "pre
mier" Pídel Castro e ao po;
vo de Porto Rico, �m sua
luta pela independência
nacional, foi marcada para
o �)róximo dia dezoito de

junho, segundo declarou a

reportagem a aeadêmíco
Paulo Tostes, do Diretório
da União Nacional dos Es
tudantes.
Um movimento paredista

será apoiado pelàs entída
des estudantis de dezessels
nacões da América Latina.
segundo resolução de aeus

delegados aprovada una

nimemente durante o pri
meiro Seminário Latino
Americano para a Reforma
e Democratização do En3Í
no, realizado na cidade de
Salvador.
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NA' 'ASSIMBLEIA LEGISLATIVA

P. S. D. UNIDO
comportamento, pensando
alto mesmo para desagra
dar, o credencia junto ao

povo".
Refutando aa alegações

de desunião no situacio
nismo, o presidente do
PSD assegurou que Né .eom,
pleta e total a unidade do
PSD com .relação ao no
me do mal. Lott", obser
vando que as divergências
no Rio Grande do Sul "da
tam de dez anos". O mes
mo não se dá com os ad
versáríoe, onde já se fala
na retirada também da

Acôrdo

pos".
_ Quanto ao PR. não

houve modificação alguma
no pensamento de seus

componentes. Os que eram

lotistas continuam latis.
tas continuam lotistas.

Apenas alguns elementos
eram a favor de Jânio e

com êle ficaram, apesar da
decisão ravorável a Lott
das seções realmente im
portantes daquele partida,
a começar pela maior, que
é a de Minas Gerais".

Lus�..Brasileiro
LISBOA, 1.0 (UPl) - A

comissão mista de Portugal
e Brasil, Que trata do acôr;
do luso-brasileiro de ami-'
zadc e consultas, resumiu
se pela última vez na terça
feira, devendo fazer um
relatório à imprensa. Espe
ra-se que 08 esboços das
regras do acôrdo serão a

provados por ambos. os pai
ses e que os presidentes
Kubítschek e Thomas os
firmem e façam entrar em

vigor quando se encontra
rem no palácio de Belém
em agôsto vindouro. A co
missão mista cobriu um
vasto .campo de interêsses
mútuos, inclusive questões
da admissão e residência
de cidadãos portugueses no
Brasil e vice-versa, direito
de exercício profissional,

bem como facilidades eco-
1. ômícas e culturais. O tra
tado quase equiparará os

portugueses do Brasil aos

cidadãos brasileiros. Apa
rentemente, os novos regu
lamentos permitirão' que os

pescadores portugueses do

Brasil pesquem em águas
brasileiras e sejam regis
trados como pescadores nas

águas brasileiras, sempre
que G número de tais por
t..gueses fôr um terço dos
brastleíros em 'cada caso.
1\ ram feitas previsões n03

novos regulamentos para
permitir que os cidadãos
portugueses trabalhem co
mo jornalistas pronS:�lonais
e técnicos em todos os ',or
riais, televisão ou empl�>as
de rádiodiíusão.

Retirado da Trihuna o sr. Fernando Viegas
Falta Absoluta' de E'tica Parlamentar, 'Em Altos Brados Injuria Colegas, a Mesa e os PrópriOS
(ompanheiros - Ivo Snveira Repele Ataques e Defende Prefeito de San 'I o Amaro Dib
Chere'm:,P·rovidências do Chefe do D.H.O.S. - Osny Régis e o Centenário de Laies Empréstimo i
Joinville Aprovado na Primeira Discussão
O parlamento eatnrfncnse viveu, na sessão de 31 de

maio úlrimo, um de seus dias mais inglórios, por culpa
� exelusíva de um de 'semi membros, o sr. ,er,�la�d," Vil!igas,

que esqueceu-se, virtualmente, da respeítá'êel \função dI!
representante do povo e do presidente do Ditet�io Muni�
cipal da UDN da oapítal, desrespeitou a Mesa, os colegas,
-injuriando alguns parlamentares. Voltou-se inclusive con
tra seus companheiros de bancada.

Apreciava-se em plenário requerimento do deputado
pedeeista Roberto Mattar, solicitando uma, comíssâo par.,
lamentai' para ir a Brasília e ao Rio a fim de obter do
sr. Juscelino Kubítscheck e do Ministro da Viação solu
ção para a construção definitiva do muro de arrimo para
evitar as cheias em Blumenau.

O sr. Fernando Viegas,
ao oferecer adenda o sr,
Aldo Andrade, pedindo tra.
tnsse a comi!:lsão junto P.El

citadas autoridades, da (:0,
nalízacão do Rlbeícão Bom
R.etiro� aparteia seu cole
ga de Blumenau fazendo

Caravanas vão percorrer o
país: propaganda de Lott

RIO, 1.0 (VA) - Já estão sendo fixadas as data9 para AMARAL COM LOTT na campanha eleitoral,
as diversas caravanas de parlantentares que percorrerão quando �o.v�s medidas fo_
todo o território nacional fazendo a campanha da chapa Ontem à tarde, ) Minis_ ram deflmtivame�te. acer-

. , .,
tro Amaral Peixoto voltou tadas com o obJetIvo de

Lott-Jang>o. No dia 4, segmra a pnmell'� caravana que a conferenciar com o Ma- pOf.lsibilitar cada vêz maior
viistará Brasília e, em seguida, percorrera os E9tados de rechal T.eixeira Lott sô- integ-ração do pessedismo
Goiás e Mato Grosso, articulando os comitês interpartidá- bre a articulação do'PSD na campanha nacionalista.
rios.

Juntamente com a criação de Comitês Lott-Jango em

todo o país, o Comitê Interpartidário Nacional intensifi

cará, a partir desta gemana, a distribuição em to�os os

Estados de material de propaganda, cartazes, faixas e

programas alusivos à campanha nacionalista da chapa

Lott-Jango.

IMPORTANTE
/

Corrijam os nomes

Diversas entidades cata.
rinenses, contempladas com
auxílios e subvenções fede·
rais, tiveram seus nomes
truncados na lei orçamen·
�ària.
I'ara que possam receber

�J c;ue lhes é devido, neces·
sário se torna a correção
dos nomes, através de lei
Algumas delas já solicita
ram essa providência ao

ilustre Senador Francisco
GaJiotti. Como se faz dm.
rIJ fazer uma lei para cada
r::H 0,- o Senador Oallotti so.
LUta, por nosso intermé
dio, que as entidades atin
�:Hias por esse truncamento
!it- nome lhe enviem ime
ciátamente a corrigenda,
P,l1'J elr L, nu uma lei que
at�nda a tôdas, possibili
t�ndo o recebimento ainda
no corr(>nt� exercício.

NORDESTE

Logo após a q:ealização da

primeira caravana <Brasí
lia, Mato Grosso) partir� a

segunda, que percorrera o

Nordeste, ali articulando
os Comitês Interpartidários
Regionaif.!, promovendo a

fundação de novos comitês
Lott_Jango e fazendo a

propaganda, sobretudo em

comício, da chapa naciona_
lista.

do Quanto ao material de
propaganda a ser distri
buido por todo o território
nacional o Serviço de Dis
tribuição de Material do
Comitê Nacional Lott-Jan_

. go estará perfeitamente
aparelhado, já na semana

qUe vem, para atender a
todos os pedidos. E!:lte ser

viço conta com a colabora
ção dos srs. Antônio Do_
natti Filho" Ricardo Dias
da Conceição,. Antônio Joa_
quim Nev,es e Haroldo do
Couto, bem como da s'rta.
Ely Wixak.

LOlt,· Candidato

pouco caso do Chefe da
Nação, como é de' seu cos,

,

-tume, O deputado AlP'�Andrade repele ineonbr
nente o despropositado
aparte, e enfáticamente,
declarava qua víera para
a Assembléia tratar exclu
sivamente de assuntes de
Interesse de sua terra. Na
tribuna o sr. Pedro Zim_
mermann, que apoia o re

querimento do sr. Roberto
Mattar e o adendo do sr.

Aldo Andrade diz a certa
altura que já' era hora de
ser, o mais alto magistrado
da Nação, ser tratado com
o respeito que merecia,
não permitindo aíeívosíae
dirigidas ao sr. Juscelino
Kubitscheck, quando ha
via linguagem subordinada
a ética parlamentar para
referências ao Chefe da
Nação, e o sr. Orlando Ber
toli adianta que a banca.
da do PSD sempre res

peitou a figura do gover.
nadar Heriberto Hülse.

CASSADA A PALAVRA E
RETIRADO DA TRIBUNA
O SR. FERNANDO VIEGAS

O sr. Fernando Viegas
em altos brad09 pede apar
te, ao que o sr. Pedro Zim-

Civil
BRASíLIA -

JORNALISTAS que acompanham o mare_
chal Henrique Teixeira Lott, em suas ex

�ursões e�ei.torai�, dão conta do êxito que
�eus comIClOS tem alcançado no próprioEstado de São Paulo, onde se encastelam
ao;; fôrças principais do sr. Jânio Quadros�
Lott impressionla pelo acento de since

ridade que põe nas suas falas ao homem
comum. Sua oratória não arrebata Os au_
ditórios, mas convence a muitos dos ou
vintes. Não é a discurseira monótonà e
requentada do histrião que repete se,mpre
as mesmas frases em linguagem pedante,de relletidor de nível ginlasial. Não faz
c�retas nem usa truques de circo. Ao in
ves de monologar, prefere dialogar com
seus ouvi!ltes. E as respo�tas saem claras
e espontaneas, nem sempre hábeis, nem
senipre ajustadas ao seu interêsse eleito_
ral, mas corretas e precisas, revelando um

ho�em de convicções firmes e de bom
carater.
As proporções dos comícios do interior

nem sempre significam grande coisa para
os observadores políticos, ao menos como
índice da verdadeira situação dos candi
datos. Em geral, a massa que assiste a um
meeting assiste a outro, pois se trata de
espetáculo raro, que só se renova, na vida
pachorrenta do illterior, de qU!J.tro em
quatro anos. Mas de Qualquer modo o

com�ol·tamento do candidato, a impressão
que e�tes fazem entre o povo, a simpatia
pessoal qu.e revelam podem irradiar-se
para além do circulo local" sensibilizando
a opinião das comunidades vizinhas.

,N�o cremos que neSSe particular o sr.
Jamo Quadro� leve a melhor no duelo
c9m o, m�rechal Lott. .Tânio é distante I!
apocahptIco; usa a técnica dos ditadores
fascis,tas, visando a criar um halo místico
em torno d'e sua, pessoa,_ numa evocacão
prim�ria do histrionismo mussulinia"no.
Lott e humano e cordial em seus contatos
com a massa, mostranldo a sua verdadeira
face, de homem identificado com os pro_blel!las pop�lares, até a pouco escondida
atras da masCara sever.a, do soldado.
Quem c,!lnhece o marecllal não se sur

preende. E o que sempre foi: um cidadão
modelar, um brasileiro de olhos permanentemente I voltados para os grandes
problemas d� seu país e que acredita Se
riamente - o que é importante - no seu
povo: pelo conhecimento que tem de suas
qualIdades e defeitos.
,

Todos Se admiram de que êle esteja tão
a vontade na atmosfera dos comícios e se
porte co� esp!,rtividade e bom-humo.r na
luta polItIca. E que Lott, descendo à are
na, �espiu-se realmente das atitude� que
l�e Impunha o exercício da função de mi
Dlstro da Guerra. Hoje não há candidato
mais ·civil do que êle e as: intr�gas que vêm
tentando seus adversários na impren�aenvolvendo a figura respeitável de se�
s�cessor, s� .fazel!l acentuar essa impres
sao no eSpIrIto publico, desfazendo o mito
do "general alemão", do aspirante a dita.
dor f: outra,s fantasias que o tempo e os
fatos acabaram por destruir.

<DANTON JOBIM,
do Diário Carioca)

mermann nega, pela ma
neira anti-regimental da
solicitação, e o represen
tante udenista vai à trí,
buna, Iã, fora de si, perdí
do o Il'línimo�, ooIltrôle, e
ínicia por injuriar pesada
mente o representante pes.,
sedista de Blumenau, in-
vocando, maldosamente,
questões raciais e atingin
do diretamente tôda a la.
boriosa descendência ger.,
mamca de Santa Catari
na. A profundidade do ata
que causa estarrecimento
na Casa, cujos parlamen
tares protestam imediata.
mente. Im'istindo nos ata
ques grosseiros, o orador,
instalado pelo sr. Braz Al
ves a ater-se aos têrmos do
Regimento Interno, res

ponde "que a Assemblia
não é colégio de freiras".
Volta-!:le fUl'ioso, contra o

deputado Walter Roussenq,
afirmando, em gritos, "que
êsse parlamentar era a

própria anarquia em San
ta CataTina". E se apro
funda em ataques violen
tos ao r,epresentante tra
balhista, negando-lhe apar
tes. O presidente da Casa
c,aSfla, então, a palavra do
sr. Fernando Viegas, fa
zendo-o r·etirar-se da tri
buna. Provocara, o orador,
o vergonhOSO episódio, que
atingia em cheio tôda a
A ss em b 1 é i a Legislativa,
pois ao que parece, a ati
tude a qUe fôra forçado o

deputado Braz Alves, es

tribando-se na lêtra do
Regimento Interno, é fato
inédito nos anai!:l da Casa.

ATAQUES E MAIS ATA
QUES

Voltando a falar no ho
rário destinado a Explica
ções Pessoais, o sr. Fer
nando Viegas, não satis
feito com as sanções regi
mentais, volta; à tribuna,
furibundo, para declarar,
inicialmente, que "talvez.
não tenha a experiência
dOfl parlamentares mas a

Assembléia LegisLativa de
Santa Catarina inaugura

Após a infeliz comparação,
diz não voltará ao plenâ,
rio, pois a Assembléia não
era colégio de freiras nem
Sacré coeur, afirmando,
depois que ,tudo \ aquílo
era 'manobra da oposição
para não deixar-lhe fa'
lar. .. Não- volveria, por.
tanto, a um local aonde
nem seus companheiros lhe
davam cobertura, ,e que
entendia política em duas
posíçõee exclusivas: defeza
ou oposição sistemática...
Jamais, portanto, alguém,
derramando bile e perden
do completamente a com

postura dentro de -uma
'

Assembléia. Legi�ativa, fez
um retrato tão fiel de si
mesmo. O sr. Fernando
Viegas não precisou de .re.,

toquea E não esperou que
ninguem o fizesse: liqui
dou-se por si próprio. De
monstrou fartamente que
não está à altura do man.
dato qUe exerce.

IVO SILVEIRA REPELE
ATAQUES E DEFENDE O
PREFEITO DE SANTO

AMARO

O vice-lideI' da bancada
do PSD, deputado Ivo Sil
veira repele a forma des.._
cortês, pejorativa, e em
altos brados com que faz
oposição o. sr. F1ernando
Viegas. Afirmou qUe ja.
mais a bancada pe9Sedis_
ta fez ao Governador Heri.,
berto Hülse, restrições da
forma usada

. por aquele
parlamentar. Admitia a
crítica em seritido alto co
mo já o sr. Fernando 'Vie
gas fizera em comícios em

Palhoça. Discordava do
mesmo, ,em sua maneira de
fazer política de oposição
sÍ-[!temática, po-is tal polí
tica era de vingança, ·era a

que se fazia com p minús_
culo. Admirava o parla
mentar de quem era amigo,
·e gostaria de que o mesmo
voltasse à Casa para tra
balhar por Santa Catarina
em têrmos elevados, res

peitando o Regimento In.
terno da Assembléia. O sr.
Fernando Vi.egau, quer,endo
-regime de exeessão, dese.
java auferir privilégios em
um Regimento Interno
elaborado por todos os -par_
lamentares, e que vinha
sendo cumprido através
das legislaturas.

Defende, em seguida, o

prefeito Orlando Becker,
de Santo Amaro da Impe
ratriz dos ataque" ,em no·
ta publicada ·em A Gazeta
daquela data, e redigida

. pelo correspondente do
jornal no ref.erido municÍ.
pio, e naturalmente per.
tencente aos quadros da
UDN. Di-sse orgulhar.se de
haver contribuído para a

(Cont. na tilt. pág.)

um novo sistêma, não per
mitindo que o deputado se
afasta um milímetro do
Regimento Interno ... " Is
to, de parte de um parla
mentar mede-lhe com
exatidão sua "vocação" pa�
ra representante do povo
em uma Assembléia. Con
tinuando, afirma não con
tinuará na Casa se, tôda la

vez que Deu temperamen
to e seu gênio se manifes
tarem, for eerceado pela
Mesa, ·e desta forma volta.
rá à Ca�erna. Compara, a

seguir, a Assembléia ao

Reischtag nas mãos de
Hitler, qllando o ditador
dominou o parlamento ale
mão com seus elementoú.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O �S ANTIGO\DIARlO DE S. CATARINj

Desfile Bangú Aconlecerá Sábado nos Salões do Clube Doze de Agoslo Com 'Escolha de Miss' Elegante Bangú e Também Coroação de
M-iss Sanla Calarina Srta Eliseana Haverrolh

·S%SSSSS%%S%SSS%S%%S%SSSSSSSSSS%·
t� Para almoçar e jantar bem, depois de sua
B casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL
SSSS%SSSSSSSS%SSSSSSSSSSSS%SSSSSSSS$SSS�SSS

ADI SILVA FILHO
Completa na data de hoje 8 anos de existência, o ga

râto Adi Sil�a Filho: Aos seus pais, Sr. Adi Catarínense da

Silva, do. comércio desta cidade, .� dna. Valsívia Maciel da

Silva, enviamos os nossos cumprimentos e felicitações ao

aniversariante ,Adi Filho.

blf
ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE:

- sr .. Altamíro Moraes
- sra, Edith Coelho Tzelikis

sr. Waldemar Náspole
- jovem, Elizabete Dias
- jovem Bernadete Bórgo-

- srta. Marina TeIma Gar
cia

- sr, Major Manoel da Paz
Costa Araujo

- sr. Ires Machado
-- sr. Heitor Silva

.

- sr. Carlos Augusto Ca
minha

;
novo

...
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APEDITIVOS .��
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! STUDIO JURíDICO' 1
: Mauricio dos Reis - advogado :
: Norberto Brand - advogado :
• •
• •

'i Advocacia em geral no Estado de :
: Santa Catarina :
• •
q •
: Correspondentes: :
: INGLATERRA BRASíLIA •.

: ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO :
: ARGENTINA SÃO' PAULO :
• Ed.' SUL AMÉRICA 5° andar. :
: Fones: 2198 e 2681 :
!_•••�•••8 �

OSVALDO MEU
NEUROSE E CAUSA PRINCIPAL ..:::._ Ainda ontem, nês

te jornal, publicávamos a transcrição de um artigo 'de um
dos jornais do Rio com êste título: "Jornalismo Sensacio_
nalista Provoca Neurose".

Nem por isso, apesar da opinião do psiquiatra Maurí
cio de Medeiros, ex-Ministro da Saúde bem como a do
professor Lemes e Lopes, amboD afirmando que êsse sen_

sac,ionalismo provoca neuroses, deixou êste diário de guin
dar ao topo de sua primeira página, esta coisa também
�ensacional: GUERRA MODERNA: CALAMIDADE PARA
O POVO - aão tremendas advertências vindas da irre_

quiéta Moscou, dando-nos palavras catastróficas do Ma
rechal Rodion Malinovsky.

A Imprensa é assim; m�s, sensacionais ou não, p·ro
\'ocadoras que Ilejam de neuroses e enfartes, cabe aos

jornais dentro de seus programas, pr o leitor em dia sô_

bre o que se passa no mundo, t�nto de bem como de mau.

Para mim, na�a há que n:ais concorra para essas pe_
rigosau doenças apontadas, do que seja a carestia de. vida.
Os prêços sensacionalíssimos dos artigos de primeira ne

cessidade que atormentam e descontrolam pOr completo o

sistêma nerVODO do povo, que não sabe mais o que fazer
.,_'_. se "morrer de fome ou resistir ao "avanço" por qualquer
meio violento.

São os prêços atuais, exagerados, produtos. da ganân
'2ia, da exploração e do .enriquecimento ás pressas que .e[l

tão causando tôdas essas anomalias, levando o homem,

'i)rincipalmente o homem pobre e as famílias pobres ao

desengano dê&te mundo, c·riando ódio no coração.
Notícias de guerras, ameaçau de caráter apocalíptico,

')ombas disso e daquilo nada são diante da tristeza da

hora presente.
E O pior é que todos dizem desconsolados: Não há jei-

to e não há mesmo.

Recebe-se o ordenado com parc.elas de descontos de

tôda a sorte, inclusive o impôsto Dôbre a renda e num

instante o dinheiro se some. Isto é que dá/ neurose.

contecimentos Sociais

te em agosto
---x---

ENCONTRA-SE em nossa

cidade a elegante srta. Iara
Francallase uma das Dez
Mais Elegantes da: Cidade
de Tubarão - Iara está de
parabéns pelo seu aniver
sário, que aconteceu no

dia 28

---x---

HOJE, L u i z Henrique
canta para Os habitueis do
Querência Bar

---x---

LUCIA Lan'g será debu
tante no grande baile ofi
ciai, que se realizará no
dia 13 de Agosto, nos sa,
Iões do Clube Doze

O PROGRAMA "Gente
Importante" que teve ini
cio ontem na Rádio Gua
rujá, teve grande recepti
vidade com. os ilustres jor
nalistas entrevistados
c'�', Rubens de Arruda Ra
me."; e sr. Jaime de Arruda
i..amos, O programa em
JCO é produção do jovem
.ornalísta Paulo Costa Ra
mos.

ELISEANA Haverroth, a

nova representante da be
leza catarinense, está em

apuros com seu guarda
roupa para sua apresenta
ção no Rio, no próximo
dia seis.
--�x---

ESTÁ de parabens o ca

sal dr. Emanoel Campos
Filho, pelo nascimento de
sua filhinha Letícia
---x---

VERDADEIRA Casa de

Cinema é a residência do
casal dr. Carlos Cid Re
naux. na cidade de Brus

que - Amanhã, comenta
rei sobre aquela cidade que
visitei na 3.a feira
---x---

FLAVIO Carneiro,

suntuosos modêles de José
Ronaldo
---x---

NA cidade de Joiriville
realizar-se-á o desfile Ban

gú no próximo dia 11. Pa
ra. este acontecimento êste
colunista estará presente
e escolherá mais uma "Miss
Elegante Bangú"
---x---

IVONE Baungarth, "Miss
Santa Catarina 1959", es

tará no. próximo sábado
nos salões do Clube Doze,
pará colocar a faixa, em

sua sucessora srta, Elisea
na Haverroth. "Miss Santa
Catarina 1960"
---x---

LOCUTOR EduardcO

Dutra, fará a apresenta
ção

.

do desfile Bangú na

noite de sábado
---x---

, CONTINUA o casal dr.
Paulo Bauer li\ilho, preo
cupado com a decoração de fseu apartamento
Estamos informados qus

o casal em .questão, dará E

primeira recepção
'<,

sõmen-

'�Q2·1��
VEND'E-SE

cro-

nísta da revista "O Globo",
de Pôrto Alegre informou

que estará sábado nesta
Capital
---x---

SÁBADO, as quinze con
correntes ao título "Miss
Elegante Bangú Clube Do';
ze de Agosto", estarão na

passarela vermelha, com

CONVITE MISSA
D:�a casa de material no

":1, à rua General Vieira da
]::>éa, 117·.
Tratar com o sr. Enio Me

-Ieiros, � rua José Maria da
Luz, 95 ou na Igreja do Ro
sário.

A família de G'asparino Dutra, convida os seu.' :Ja
rentes e amigos, para comparecerem à Missa de 7,° Dia

que mandarão rezar na Igreja de Santo Antônio. dia .<

próximo, pela alma do inesquecível UBIRATAN DUTRA,
falecido no domingo último. Antecipadamente agradece o

comparecimento a êste ato de fé crijtã,;
Mi) Havia

Decôrdo Par-

�amenlar !
tie- larga visão, pronto a d;efendel� os seus

pontos de vista, dentro dlos padroes nor

mais dentro da linha que deve nortear os

bons' representante!'!. dí! povo. Ser tiêsie ou

daquele partido, naa zmpor�a;. O que zm

porta, é que se defen_dçr- as zdezas,. m_on.ta
do nos riçores da ética, da disciplitu:
usando argumentos que alcancem. as

raias tia inteligência.
Os ataques pessoais, são imprópri9s

ou deprimentes para os que lutam no

campo da razão. O debate intelectual ho
neste, é algo que dignifica, eleva os que
defendem as suas idéias e os seus pro
gramas, Atacar pessõas, atacar agremia
ções, e j.ustamente aquela que se queria
como coligada, é mostra de despeito, do
baixo interesseirismo.

Forçando uma tangente ..
' queremos

acreditai' que o referido deputado, talvêz
não estivesse bem de saúde no momento
em que desandou com fúria, na tarde de
terça-feira. Talvêz circunstâncias outras,
levaram o deputado à cometer o dispara
te. Não sabemos.

Que o deputado Viégas não é dêstes
expedientes, bem sabemos. Agora. se o

homem mudou,. também não sabemos!
Em todo o caso, foi lamentável o·

ocorrido.
I

Ante-ontem, o recinto do 'Parlamento
.

catarinense, viveu, - infelizmente -,
uma das sessões mais calamitosas, e por
que não dizer, mais vergonhosas. Ao csso
mar à tribuna, a suplente de deputado,
Fernando Viegas, deixou-se conduzir pela
desconsideração à ética parlnmeniar, pro
feriu descalabrosos ataques pessoais a al
guns de seus pares, insultou o presutente
Ch,a República e cometeu outras cositas
mais. Abjurou o Regimento Interno da Ca
sa, taxando-o de inócuo e anti-funcional.
Vo,ltou-se contra tudo e contra todos. Era
o âesespêro personificado.

O Presidente da Mêsa, teve de adotar
a atitude extrema, ou seja, a de caçar-lhe
à ptüaora. A sua própria bancada foi atin
gída pela fúria oratória(?) do parlamen
tar. Até parecia o legislativo italiano -

considi,erado um dos mais q�entes - o}tde
se houve ditos de baixo calão, ou então o

carioca, atual guanabarino, onde acont�
cem cenas de pugilato, sàmente co",!pf!'ra
veis às grandes pelejas futebolzstzcas,
quando Argentina e Brasil disputam um

título qualquer. .

E' triste pam nós, têrmos de focall-
,zar a ocorrência, Sempre tiv'emos !w de

putado Viégas, um lutador, ?posztor
no plano federal -, construtwo, homem

_--

ATEN AO
Consumidores dalGasbel

De acôrdo com a Cia. Gasbél S ..A., comunicamos aos

consumidores da Cia. cilada, que assumimos desde a dala

presenle a responsabilidade do reabasletimenloi devendo

assim os interessados dirigirem-se a nossa Filial sita a Rua

Francisco Tolentino n.o 1, para a devida legalização dos

enderêços, o 'qual passarão a serem reabastecidos normal-

mente como n�ssos clientes�

Florianópolis} 30' de Maio de 1�60.
HELIOGÁS S. A. COMERCIO E INDÚSTRIA

/
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Eleitor que não se vende,
Entra no pleito com'glória;
Vamos pois, com livre voto, .

Com CELSO para a vitórià.
CANDIDATO P�SSEDISTA ,EM VIDAL RAMOS
CELSO, convidado pelo Diretório de Vidal Ramos,

seguiu ontem, via Brusque, para aquele Município, on,
de será alvo de manifestações de solidariedade e apôío
à sua já vitoriosa candidatura. Regressará hoje e, na.

oportunidade, visitará; no percurso, varres próceree
pessedístas, devendo por isso chegar somente à tarde.

DOIS PÊSOS E DUAS MEDIDAS
.

Quando o Busca-pés diesmascarou o jipinho oficial
fantasiado de particular com a chapa 3010-01 referiu
se também à deselegância com que vem se conduzin
do a U.D.N. fazendo colar seus cartazes de propaganda
por cima dos cartazes da propaganda da candidatura
CELSO RAMOS.

Há dias passados, uns garôtos, meninos de dez e

doze anos, num ato de peraltice própria dessa idade,
apetireiaram, num bairro desta cuiaâe] um cartaz de

propaganda de. Irineu, Acharam de fazer alvo, mais

nada, mas foi o quanto bastou. Movimentou-se a zelosa

polícia do Coronel TrogUio que, em pessõa, dirigiu-se
ao local e [êz por lá uma onda bôba, botando em pol
vorosa os moradores do bairro.

Não estamos reprovando o z�lo polici�l, re.prova-H
mos, sim, o fato da polícia se encher de zelo, somente R
a servico da propaganda udenista ...

f '

FERNANDO VIEGAS - O ZANGADO

Zanga zangada assim é coisa difícil, engraçada.
O Deputado Fernando Viegas zangou tão zanga

do que parecia um zangão. Foi um suscesso. O home�
perdeu a linha e áté a compostura. Hi�tericamente pi

soteou, sapateou sôbre as bôas maneiras,
O Deputado botou por terra tôda ;:t ética parla.

mentar. Transfigurado, apopléttco, o homem esbrave

jou, geetículou e definiu-se afirmando, aos berros que
"SO' FAZIA POLÍTICA SISTEMÁTICA". Sistemática ...•
que coisa ..:'

tjAgrediu, feroz, contra os apartes e insultou de ma- .

neira chã os aparteantes.
Mais raivoso que o próprio Laerte, acabou inves

tindo contra os próprios companheiros de bancada,'
lamentando (não aabemos se chorou. De raiva; é cla
ro!) que êles não lhe dão a cobertura que merece. Foi
um gôzo! Acabou dizendo que não voltaria mais à As.

sembléía, Mas não volta... heim? ..

Fêz um grande estardalhaço ...
Quando o zanção o picou;

� Deu corcovo, largou as patas,
J Deu manotaço e zurrou.

C,s::;:::;:s:�%,.c:s:s::ss:�,.:;:::;:ss:::s:,.c:%:s::s...�.. ,.:;:::;:%s:::%....�% � A
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DR. BIASE FARACO
DOENQAS DE SENHORAS. ALERGIA. AFECÇÕES DA

P�LE. VARIZES
Consultas diárias das 14 às 18 horas

Rua Felipe Schmidt, nO 46 - Sob.

CURSO DE EXTENCÃO.

.

Metodologia da Matemática no

Curso Primário
Dando cumprimento ao seu programa de asalstêncía

ao professorado primário a Diretoria de Estudos e Plane

I lamentos (S.E.C.), fará realizar, a partir do dia 9 de [u

I nho, às terças e quint�s_fei�as, das 17,30 �s 18:30 horas,

I
no Inetítuto de Educaçao "Dlas Velho" (Salao Nobre), um
Curso de Extensão sôbre a Metodologia da Matemática no

Curso Primário.

O referido Curso que será ministrado pelo professor
Pedro Bosco, catedrático de Matemática daquêle Instituto

, de Educação, obedecerá ao seguinte programa:
1 _ Objetivo do ensino da'Matemática no curso pri.

mário;
2 - O� programas;
3 _ Objetivação do ensino; o uso dos Laboratórios

(sala ambiente);
4 � A técnica do ensino das operações com números

inteiros;
5 _ A técnica do ensino das operações com números

, CASA EM QrTIMO LUGAR
Vende-�e � casa n.o 67 (2 pavimentos) da :u� 'Bulcão

Viana esquina com a Avenida Mauro Ramos, nao .estando

sujeit� à desapropriação pelo Govêrno_ �o Estado. Info�
macõe[' com o proprietário, à rua Jerommo Coelho,.l
1.0 �ndar _ sala 10, "Edifício João Alfredo", das 16 as 18

horas.

fracionárioa;
6 - A geometria intuitiva;
7 - O sistema métrico decimal;
8 _ Os problemas com números inteiros e fracioná-

rios. . ,.

Ao final do Curso serão conferidos Certificados a to.

dos os alunos-meatres que tiverem frequência integral.
As inscricões se encontram abertas nesta Diretoria

-

\
'm ambos os expedientes .

D.E.P., Fpolis.,· 30-5.960.
ANGELO RIBEIRO

I
Diretor.

_-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Quinta-feira, 2 de Junho de 1960

o F E R TAS DE A N I,V E R S· J\' R I O

VI'�ORELLI - 50 anos de garantia

PREÇO À VISTA: CR$ 16.800,00

com benlílceção-presente de CR$ 4.452,00
':;;:- ,.�1,

-..io

..,
'I' ( O S M O P O L I TAO, fogão mais vendido - no Brasil

PRECO À VISTA (induisdo instalação) CR$ 13.800,00
com benlticação-presênte de CR$ 3.651,00

".

A PRAZO PELO MESMO PRE(O DAS VENDAS À VISTA
•

•
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Ponle sôbre,o Rio Ratones: � lux-Jornal, a conceituada Emprêsa de

Mais uma realiza'ão do Ciovêrno "[NM1N_g retOrl�eude3trn:��e�::morou
M/I'

H�CJ:i.a Línhares, que, vános ,
nerícíar a população do "VEMDA MAS LUX-JORNAL, a prestí-

.

_ ,Un '0" I-p.a
�ncs, s� vem de.lícando a I r.istrito de Ratones, ao aten

Alt
glosa organização especta-

(,�I: mister. úer um velho anseio local. BANCAS DE IDRN tl lizada em fornecêr infor-
os DISCURSOS A solenidade de domingo mações por meio de recor-

Abrindo a cerimônia, fa- compareceram o deputado E REVISTAS tes extraídos dos Jornais
lau o Sr. Emanuel Linhares Dib Cherem; os vereadores diários brasileiros, comple;
dizendo de sua satísracao Hélio Peixoto e Hilton Pra; ta hoje oseu trigésimo se-

",ül' partàcípar dg mais êsse zeres, o primeiro presíden- gundo .ano
_.

de existência.
empreendímento da Prefeí., te do Legislativo Municipal;

Gra'fllCa .(onl.lnen e
Inestímáveís sao, sem dú-

tura, os drs. Almiro Caldeira de vida, os serviços prestados
li seguir, o Prefeito Os- Andrade e Loris Corsini, pelo LUX a' coletívidade

valdo Machado fêz entrega respectivamente Chefe do

Lida.
brasileira, permítíndo-Ihc

oficial da obra, assinalando Gabinete do Prefeito e Di- um meio fácil, rápido e,
o quanto lhe era grato be- retor do Departamento de consequentemente, pratico

Engenharia; o Intendente Tipografia e �âbrica tie de estar sempre ao par de
Distrital Cassiano Jacqui's Oarimbo. Impressos em geial tude quanto a imprensa
e o sr. Antônio Damasco, d.áría brasileira pubhcar ]'
chefe político da Iocalída- Rua Aracy Vaz Callado, 1�6, sôhre qualquer assunto. Ja-
de, além de outras autorí- Estreito - Florianópolis mais deixando de crescer e

dades e numerosas pessoas -i-rosredír. desde a sua tun-

m���í��:� g�strito. AlUGAM-sf---r· �:i:o, �UX1�;O�N�LnhOte�
SATISFAÇÃO I procurado sempre apertel-

.

Pudemos verificar o jú- CASA RECEM CONSTRUIDA coar cada vez mais a sua
bílo popular imperante.

TO_I
E ' técnica de trabalho, pelo

doo, sem ,dis.c�epân;�ías de Loja no mesmo local I que se tornou, já agora, a
qualquer espécie, acentua- .' .

I maio!' e mais perfeita agên-
vam o benefício proporeío- Rua oonseíhetro Mafra, '54 ela em seu gênero (fé tôda
nado ao povo de Ratones. Informações no mesmo 10001. a América Latina, superior
---==-=:::-=---:::__--=--------__._ mesmo a divers-as oraaní-

INSTITUTO BRASIL .. ESTADOS UNIDOS ��ç�e�:��fr���.J�a :�:te�
P

, Mais de- cem mil recortes,atrceínado pelo Institu-I di que acompanharem a': em méd�a, por dia, é a, co-to ,Brª,siJ�Estados Untdoe, viagem de Frank e :!\1aria lossal messe respigada peloouviremos dentro de pou- pelos Estados Unidos .
.::... O LUX na-Imprensa diárHflro

cos dír.s, pela Rádio Anita Icurso em apreço terá íníeío Brasil e distriouíde aos seus
Garlbaldi, um curso de In- na primeira quinzena ide milhares' de assinantes,glês, curso este gravado em Junho nos dias a serem tanto em nosso país como
Long-Play. Para que o ou- marcados. Procure, pais, em países estrangeiros. Pa;vinte possa acompanhar o desde já o livro e explíca- ra isso dispõe êle de um
referido curso o Instituto ções no Instituto Brasil- Ig-rande quadro de funcloná-I-Brasil - Estados Unidos es- Esta·dos Unidos. .

lt t
tá distribuindo, gratuita- I m,UlbFF i,Jlljlf

"GS a_ amen e especializa-

�n�cirt�:���u�sem e���lt�s� ;"'-9I!-S�-T-----F---di 1S
005,

llaBoRs�A-_eSml:Luçla.A�atriz, (uno de Admissã9
- o curso é baseado numa ,a em
��gec�sale�E�ee���tiu, �� RI�, '3; .(v.�.) _ O p;e_' extraordinárias, plenas, pa, ao Ginásio
férias, do Rio de Janeiro sidente, do Supremo Tiri- Ira os dias 16, quínta.feíra, MATEMATICA, PORTU-
para os Es�ados Unidos; bunal Federal, ministro e 17; sexta-feira, com a G
Ele falava perfeitamente o Barros Barreto determinou mesma ordem do dia.

UES, FRANCES F. LATIM.

idioma de Tio 'Sam, porém fôsse dada ciência aos ad., Na eessão ordinária do
ela nada sabia de Inglês. vogados, solicitadores e IaS dia 15 de junho não será PREPARA - SE ALUNOS
Elc chamava-se Frank e partes interesadas, de que, realizada a audíêncía, 'de PARA O eURSO DE AD-
ela Maria. Durante a via- no .próxímo dia 15 de [u- publícação de acór�ãos, 0'1 MISSãO AO GINASIO. RUA
gem de avião, Frank ensí- nho, quarta-teíra, às 113 que somente devera ocor_1nava Inglês a Maria. e as- horas, reiniciará aquela rer na sessão do dia 22 de SOUZA FRANÇA, 20 - Te-
sim foram até Nova York alta côrte Os seus traba; junho. Ilefone, 35-30"
e de lá atravessaram os Es- lhos, em Brasília, quando
tados Unidos sem ínterrom, deverão ser julgados ha,
per as aulas de Inglês. No beas.corpus do Distrito Fe-
fim de viagem Maria já deral, Estado da Guana-
falava Inglês; assim tatn- bará, e demais Eatados e
bem vae acontecer com os Territórios, ficando marca-

Móveis antigos e um colchão de mola de casal. Tra.
ouvintes da Anita Garibal- das. desde logo, sessões tar à rua Duarte Schutel, 45.

O Prefeito Osvaldo Ma
chado fêz entrega, domin
go último, da ponte sôbr.e
o rio Ratones, concretizan
do uma antiga aspiração
dos moradores daquele dis
tlito.
A obra, de cOllcreto ar-

à rua Buenss Aires, 176, no
Rio, como rias Sucursais
paulista, mineira e per
nambucana, além de- mui
tos correspondentes"

'

nas

principais cidades dos ou

tros Estados. Quase tõda
a máquina administrativa
federal, assim como muitos
governadores e repartições
estaduais, se beneficiam
dos eocelentes serviços do
LUX ,JORNAL, o mesmo
acontecendo com uma infi
nidade de grandes 'organi
zações do comercio e da in-
.dústr-la associações de
classe, estações de rãdlo e

teve, clubes de esportes, ar':'
tistas, escritores etc. Nada
mais justo, pois, que 'o
transcurso de mais uma

data natalícia de tão útil
emprêsa seja saudairn com

simpatia � regosijo. De nos

sa, parte, é com a mais viva
ccrdialídade que saudamos
o LUX- ...ORNAL ao ensêjo
de:":,h p:.rata efeméride.

maco, foi construída sob a

supervisão do .i)'.partamen
to de E:ngenharia da Muni
cípalídade, por CUJ� chefí i
1 esponde o engenheiro Lo
ris Corsiní. A direcão dos
trabalhos de construcao foi
entregue ao Sr. Emanuel

,..

PROGRAMA DO MES

VENDE-SE

PROGRAMA DO Ml!:S DE JUNHO Um terreno a rua servt
dão Faria9, medindo 10 por
28. Tratar com Oscar Oar-

DIA 4 - SO!RÉE - Desfile "BANGú" II
,

I
doso, na Casa "A Capital"
ou a rua Pedro D.emoro
1.361.DIA 11 - SOIRÉE

i1
( �
I

I
,

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 Secretaria do Clube

, \

AS PESSOAS INTERESSADAS EM PAR
TICIPAR DA DANÇA DA QUADRILHA,
ENCONTRA.SE NA SECRETARIA DO
CLUBE UMA LISTA DE ADESÃO.

\
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Figueirense despede-se do turno; o Tamandaré do Certame
ESTA NOITE o CHOQUE ENTRE o ALVI-PRETOS E nVERM,ELHINHOS"

(

Apresentando-se como favorito, o Figueirense fará, hoje, à noite, suas despedidas do .1.0 turno, enfrentando a equipe "lanterna" do
Tamandaré que também fará suas despedidas, mas do Campeonato, uma vez que, como o Guaraní, não obteve classificação para o

returno do certame que terá como disputantes os quatro primeiros colocados que são Paula Ramos, Figueirense, Avaí e Atlético' ou
Bocaiuva. Deverá vencer facilmente o "onze" do "Decano", dada à disparidade de forças. Todavia, espera-se que o time "vermelhl-]
nho" ofereça gra.nde resistência apelf'ando o marca.dor ou mesmo empatando ou vencendo, pois no futebol tudo pôde. acontecer. I

G. [ "0 ESTADO" 1. X WES'ERN E. C. 2

N'l I. rimeira fase, maior

foi i) volume de jôgo apre-

I
s�ntado pela equipe d'(\) Es-

tado, com seu ataque asse

Vitória de fibra - O cro-l racilmente pela dupla Maria 11i8.nclO constantemente a

nista Alvaro Paes Leme, en- I E.<:�her-Darlene, Hard, en- meta adversária, não conse

viado de "Ultima Hora" a I' uanto as inglesas, acurnu- guindo er.tretanto, dobrar

Buenos Aires, assim Se .re- 'ando erros, foram esmaga- por mais de uma vez a defe ,

portou num -�- seus fopícos -Icrruente dominadas (6 a 2). 8'1 do Cabo Submarino:

sôbre o triun�'·.m)siib,-o na o segundo "set" fOl um
Mesmo prenominando ter-

Copa Roca de 60: . ,/lH'O mais nivelado, sobre- rítoríalmente na cancha,
e tudo. Aí é que ficou paten, <IA vitória do Brail na tar- Ll;(O 8, partir do momento não conseguiram os rapazes

tada a má fé do árbitro Ha- d' I it
.
de ontem, (domingo), é ne- em que Maria Esther come-

o jorna eVI ar a queda de

milcar Ferreira, que -resol- eu 1 t
.

cessário que se s-..,tiente, foi cou a dar sinais de fadiga s arco. aos. uezesse e mi-

veu anular o tento dos cata- .. t t d b I f'
uma vitória de fibra de nos- evidente. As britânicas che- nutos, num en o e e a er,

No cotejo travado entre Bocaiuiia e Ttimanâaré, pelo rínenses sob, protesto geral '.010 dêt'ensores, o prírneíro garam a ganhar dor 5 a 4, tura do centro-avante
<

Basi-

certame da cidade, registramos para o público uma cêna do grande público presente. t lio, construindo o placard de
cotejo werdid.o, poderia er mas Maria. se recuperou com

de indisciplina dlo atacante Rato, pertencente ao elenco Depois desta aríormaltdade, t d t· b 1x1 para os prímeíros qua;
. . ,

_'
'a ua o nega ívamente so re o saque,

do Tamand�re. HOJe, porem vamos narrar um fato qU(J Santa Catarina e Sao Paulo, o espírito «íe nossos 'joga- Mais tarde, a jogadora renta e cinco minutos.

me�ece reçistro e que teve como protaçonisia o mesmo partiram para a prorrogação,
.

res, Isso. porém, não suce- brasileira e Robert Howe, da O período complementar
c.tléta. No ato de indisciplina do jogador, quando atirou I tendo então 09 paulistas deu. Eles entraram em cam- Austrália, derrotaram, na fi- iniciou-se com o mesmo pa

propositadamente a pelota contra o corpo do árbitro Gil-.• triunfado por 3�0, totalízan, po conscierites da .míssão nal de duplas mistas, a Roy
norama da etapa anterior,

berto Nahas, a curta distância, e com grande violência, dei I
do 4x1. A seguir os catarí- que tinham pela frente e Emerson e Ann Haydon, da

manobrando melhor os co

+anâo em consequências o apitador âesacerttado, Rato, foi nenses, abatidos pelas írre, não ,8esconlJeciarri- as difi- G!'ã-E"etanha, por 1 a 'fi,
mandados de Osmar, príncí-

censurado por nós. Foi severamente criticado. Açora, com gularidades do árbitro, no culdades que iriam enrren- 6 a 1 8 6 a 2. palmente sua ala esquerda

c ida de Gilberto Nahas à Laura Muller, onde foi apitar cotejo frente aos 'paulistas" taro Em primeiro lugar, ha- x x x Gerty-Zezé, que dava insano

:!.m cotejo a pedido da Liga, o apittuior teve uma grande perderam para Goiáz por via um tabu a 'ser quebrado: O. CHILE E O MUNDIAL
trabalho a forte defensiva

eurprêsa. Ao descer da condução que o transportou de- lxO. No jôgo seguinte, 'os somente uma vez havíamos DE 62 - santiago do Chile,
do Western.

jrontou-se com Raio que expontânearnente, fêz qu�stão barriga-verdes, enfrentaram vencido:l Copa Roca em 1 (V. A.) - A Copa Jules Aos quinze minutos dessa

âe reconhecer o seu êrro e se apressar em se desculpar: aosParanaenaes, vencendo- Buenos Aires. Esse seria o Rimet (mundial de futebol) fase, quando mais" eviden-

âizeruio para Gilberto que sentia muito aquela sua atitude, primeiro obstáculo a ser su- não poderá ser disputada no
clava-se a supremacia da

cometida impensadamente, afirmando que talvêz tivesse perado. E foi. Como tam- Chile em 1962, segundo ru-
turma do jornal, Oarrnína+í,

7Jraticado num momento de revolta, acabando p01' âescul:
bém os demais percalços fo- mores que correm nos-meios

em jogada pessoal, desempa

tiar -se resiçruuiamenie, pois sabe do castigo que o açuar- R E MOram deixados para trás. esportivos. No entanto, aín-
ta sensacionalmente. baten-

da, quando [ôr julgado pelo T.J.D .. Mas, aí está uma rara
O triunfo brasileiro não da não se conhece a decisão

do inapelavelmente ao go-

c belíssima atitude de um jogador de futebol, razão porque
Está ameaçada de não ser deixou margem para qual- definitiva do Comitê Chile-

leiro Pegui.

realizada êste ano a tradi- dúvíd V d C Com êsse tento reagI'u o

resolvemos registrar para o público. Rato mostrou que
quer UVI a. encemos no no _o ampeonato Mun- '

cional regatá Marinha Na_ tempo re Iam nta
-

dI'al Western, cainelo e,m peso no

não é tão indisciplinado quanto de,ixou transparecer nos
gu e r e con- .

cional entre gauch09 e cata- fI'rmamos na prorrogaça-o A' Esse t t I ataque, buscando desespera--
jógos que disputou pelo, Tamandaré, especialmente contra

. "l.' , cer amen e co oca nu_

rinenses e que êste ano te- Copa Roca e' nossa" merosos bl
o Avaí e Bocaiuva. 'Atitude elogiável do atacante Rato

.

. pro em�s como a

d t f
.

ria como palco a capital ca· Sobre a atuação dos nos- construção de estadios, um
que, es a arma, demonstrou que têm sentimentos. Que tarinense. Até o momento a

.

d
,;conheceu seu grave êrro. Que, enfim, precisava confir _

'
sos Joga .ores, o mesmo cro- dos quais deveria ser cons-

Federação Aquática de.... San- nista apres.enta a analise truide em Concepcion. uma
mar sua condição eLe de-sportista. E aí está uma prova. Em ta Catarina não ,recebeu ne- que segue: da.s cidades mais afetadas
vista do acontecimento ser raríssimo hoje em dia, toma- "Na bonita vit(>ria do Bra- pelos abalos sísmicos. I
mos a liberdade de registrar o fato em homenagem a ati- nhum' pedido de inscrição

sso

dA d R'
sil, coroando uma campanha im: liuuia em grancfes des-

tude cavalheiresca do vanguardeiro Rato, realmente me. a ,sua congenere o 10 . .

, dIgna dos maIOres aplausos pesas, quando ago-ra todos os
Grande do Sul, tudo fazendo .. .

.'
.,

. .. ... ...

_ prmclpalmente na prorroga- fundos dlspomveii são- des-
.........

crer que os gauchos estao ça-o d atO I t· d'
'. . . , quan ,.0 pr ICOU

sensa-I
ma os ao sul do país.

Nunca é demais .falar-se da Segunda Prova Ciclística desmteressados em partI�.I-1 cional de1õesa e com isso x x x

Volta ao Mor·ro, idealizada e orgànizada pelo Departa_ par�m na regata que selAI: I évitou que a disputa tomasse AGORA A TAÇA DO A-
mento Esportivo da Rádio Guarujá, e contando, agora, realIzada no corrente me�. o-utro rumo. Djalma e, Ge-I TLÂNTICO - Rio, 1 rv. A.)
,com o patrocínio dás famosas fábricas de biciclétas Mo_

I

--0-- I raldo foram bons laterais, - No próximo dia 30 de ju-
nark. Marcada para o dia 26 do corrente, a prova pedalís- Se for confi,rmada a de- enquanto que Aldemar, Qm- nho, talvez na séde da�de-
tica, deverá ter um cunho todo eflpecial, pois aqui virão sistência dos gauchos, será bora não 3:parecendo muito ração Paulista de Futebol, o

cinco conedores paulistas para, abrilhantar a prova que esta a segunda vez que a para o público, foi utilíssimo técnico' Vicente Feola deve

dei;x:ou de ser da família da Guarujá para ser do público. regata Marinha Nacional é para o conjunto. Bom o melo rá anunciar a relação dos

A Volta ao Morro já ganhou destaque em todo o Estado
transferida, isto porque tam- de campo, onde pontifica- nomes elos jogadores que in

Foi .batisada em 1959 e hoje apar·ece como acontecimentc bém�>\i'â;itO' passado a com-
ram Chinesinho e Dino. A tegrarão o. selecionado bra

máximo do ciclismo catarinense. Na temporada passada pédçãü não' foi efetuada, presença <le Sabará foi uti- sileiro da Taça do Atlânti

inscreveu-se maia de uma centena de corredor�,s,' ·em dis. tendo em vista. as elimina-
líssima, o 'mesmo podendo· co. Feola, ao que se sa�e de

puta- de vários prêmios. Êste ano, embora falte vinte e tórias para 09 Jogos Pana-
se dizer de Servílio. QuantD verá aproveitar todos os ele-

três dias,' a lista de inscrições atinge q'uase meia centena, . a Juli:nho-, ,.m�rece um ca- mentos que integ'raram omericanos de ChIcago. -

dé atlétas que estarão em luta pela posf1e de vali6sos' brin- pítulo à parte. Abandonando plantel cebedfmse na Copa

ctes, inclusive duas biciclétas Monark, último lançamento --0-- a ponta, fez Q pªpel de mela, Roca, requisitando outros

da conceituada firma. Em 1959, o Departamento Esporti- Airida são desconhecidas correu, trabalhou e foi es- para esta ou aquela posição.
vo da Pioneira, ao realizar tal prova, deixou algo a dese_ da entidade catarinense, as tupendo. Em suma, o ,maior x x x

iar pois era a primeira vêz que se realizava a competição causas que motivaram o si_ avante da equipe brasilei!'a, VITORIAS BRASIL�AS

estadual que r.eunia os maiore9 ases do pedal éatarinense. lêncio dos gauchos, não pe- incansável, nunca esmor-=- NO EXTERIOR - Além dos

Agora, entretanto, todos os detalhes estão sendo estuda- dindo inscrição para a ,rega- ceu. Esses foram OR que mais triunfos brasileiros na Copa

dos devidamente analisados, para que a prova atinja o ta e nãó dando mesmo qual- apareceram." Roca e Internacional de Te-

uis alto ponto de organização. Porisoo; afirmamos que quer Datisfação.
,

Contudo, x x x njs, este vencido por Maria

:l monumental ILa Volta ao Morro, será por certo o maior fontes autorizados inforn:am MARIA ESTHER GANHA Esther, assinalamos mais os

iJ.contecimento do pedal em Santa Catarina" nesta tem- que os gauchos abriram mão OUTRO CAMPEONATO I�· seguintes : Botafogo 6 x 2

'Jorada. Além de numerosos corredores individuais, tere- de participarem na. regata TERNACIONAL - Paris, 1 contra
.

o Universitário de

�.'.10S várias equipes entr.e as quais def.!tacamos o Ciclo Clu-
(DP!) - A brasileira Maria Lima, em Lima; Cruzeiro de

., Marinha Nacional em virtu- Esther Bueno e a norte-ame- Porto Aleg 2 H
be Monark, recentemente fundado e o Clube Ciclístico de do se'rI'o

re, x aelsing-
,

desfalque que ricana' Dar1ene Hard vence- bor r'e Esto I 1
vlagazine Hoepcke que também participará pela primeira acabam de sofrer com a ida

' - co mo ; Amé-
.

d
. .

I' t d
. ram, anteontem, a final de ric.a (Rio) 3 x Altay \ (Tur-

vêz da grandiosa prova. Alem o maIS os CIC IS as o m- dos quatro remadores inte- quplas para damas do Cam- )
f>rI'oI', principalmente de Joinville e Lajes, encaram a q�Ia 2; Santos 6 x Mengal-
_ grantes do quatro com para peonato Internacional de VIO O em Bru I Q
m:lYat.ona de 42 quilômetros com a,b(loluta 'seriedade, es-

' xe as. uanto
,

.

t
o Vasco da Gama, acompa- Tenis da França, derrotando ao Fluminense, o clube cam-

tando eli1 constantes treinamentos. Sera por cel: 8, a ILa nhando, desta man"ira, o b ·tA
,

",,, as rI anicas Pa,trici?- Rales peão cartoc:2., pe.rdeu frente
Volt(), ao Morro, a apoteóse do ciclismo no Estado de Sah- tecn, Í'co ar,g'entino Alberto "Ann Pa"'don.

' .

.
.

" n J ao selecionado suéco
t:1 Catarina. M. iB. Valle. O prI'm'i " t" fOI' g'anho G 't b

'
, eI 'o se o em urgo, por a�d ..

'

A 'CAMPANHA DE S. CATARINA
Regressaram na tarde. de

J U
· �

sexta-feira diversos elemen-

.

nos ogos nlversUários de Ni.erói
tos que servirem ao selecto, interessantes, O arqueiro' os catarinenses venciam até
nado �ata::i�ense do fut�boll Waldir que também fêz par- aos 42 minutos finais, quan,
que roí elíminado dos Jogos .te da turma que já se en, do então houve uma penalí,
O�ímp�cos Uníversítárlos de contra em Fpolia, disse à dade duvidosa assinalada
Níteroí, atualmente em dís, reportagem que no primeiro contra a nossa representa
puta naquela cidade Flumi., cotejo em que Santa Cata
nense. rína disputou, frente aos

Cavallazzi, Góia, Marreco,
Valrio e Maurilio foram al

guns dos que regressaram, A

reportagem da Guarujá no

intuito de informar ao pú,
blico alguns detalhes daque,
las partidas, avístou.ae com

diversos atlétas que nos es

c:lareceram dados devéras

.os por 2xL Com duas derro; remo. No voleibol feminino
tas e duas vitórias, Santa foi qUe Santa Catarina co

Catarina foi alijada do cer- Iheu melhores resultados. No

tame olímpico universitário. basquetebol , não consegui
Ainda em conversa com mos destaque. Eis aí, um rá,
Waldir e Góia, colhemos que pido retrospecto do que foi a

Santa Catarma colocou-se campanha dos catarinenses,
em terceiro lugar no setôr de nas olimpíadas de Niterói:cão que o árbitro aesínalou,

tendo os paulistas decretado
o empate. Note-se que mí-,

nutos antes, Santa Catari

na teve um tento legítimo
anulado pelo árbitro, enex,

plicavelmente. O c e n t r o

avante CavaIlazzi, recebeu

baianos, vencemos por 1 x O,
ríum cotejo muito bem dis

putado, onde �squadra ca-

tarinenses apresentou-se
magníficamente. No embate,
seguinte, enfrentamos aos

paulístaa e conseguimos um

empate de 1 x 1, no tempo
regularmentar. Neste cotejo,

o couro, antes da risca di

visória do campo, partiu cé

lere em direção ao arco,
saiu o arqueiro Aparecido
que atua na Portuguêsa
Santista da Federação Pau

lista de Futebol, foi' driblado
e Cavallazzi entrou com bóla

recedorfl desta nota.

Domingo à tarde, no Abri- damcnte o empate.
go de Menores, os elencos do E êsse só veio ao apagar
G. E. O ESTADO e WES- das luzes, novamente por in

TERN E. C., empataram em termédio 'de Basilio, com um

dois tentos, numa partida verdadeiro "foguete" de fóra
movimentaàa e de ótimo in-, da área.

dice disciplinar. Apesar do G. E. O Estado
haver apresentado um me

lhor padrão- de jogo em qua
se todo o transcorrer da par;

'

tida, o empate premiou a

boa conduta da retaguarda e

o grande espírito de luta dos
telegrafistas do Cabo Sub
marino.

Carminati aos oito minu
tos de jogo, encobrindo com

perícia o arqueiro adversário
e Basílio, num formidável

sem-pulo, após sensacional
bicicleta de Waldernar, com a

bola chocando-se contra o

travessão, construiram o

marcador do primeiro tempo.
Novamente Carmínati, aos

quinze e Basilio aos qua
renta e treis minutos da se

gunda fase, deram cifras de
finitivas ao marcador.
"O ESTADO" alinhou:

Jaime; Osmar, João e Ade
mar; Anastácio e Wa1ter;
Paulinho (Telmo), Vadéco,
Carminati, Gerty e �zé.
Enquanto o "'WESTERN" [o;
gou com: Pegui; Cfa.udio,
Lenir e Vielal; Rogério e Ay
res; Palmeta, Bíttenesart,
Basilio: Vidomar, depois Cuca
e Waldemar,
Na preliminar, venceu o

G. E. O ESTADO por 2 a 1.
marcando Eli e Gina para �
equipe do jornal, assinalan
do Antonio de (penalty) pa
ra os mensageiros.
---'--------._-...._---

.

AMÉRICA (BarreinlS) 4 X
IPIRANGA (São José) 1

Na tarde de Domingo, marcador cabendo a Raul a

tendo por local o Eatadio marcação' do ponto de honra

CeI. Americo em Barreiros dos Ipiranguistas.
jogaram as equipes do Amé- Esteve na direção do pré
órica loçal x Ipiranga de S. lio o sr. Odilon Muller com

José. ótima atuação.
Com uma assistencia que AMElRICA - com - Pe-

lotou completamente as de drinho, Valdk, Helio e AI_

pendencias do Estadio Cel. fredo; Cola e Paulinho;
Americo, a equipe local Paulo Macedo, Carlos Alber

brindou os afiécionadoD do to, Edio, Tef10ura e Darcy.

pebol com um espetaculo de IPIRANGA - com Mauro,
gala, goleando seu antago- C. Antonio, Teodoro e Val

nista, que diga-se de pas_ mor; Jorge e Malagoli; Vil

sagem era formado por gran_ son, Telmo, Raul, Peracio e

des valores que militam no Pedro.

futebol profissional de nOD- Com esta vitória a equipe
sa capital. A la etapa do en_ Americana f.ez jus ao Tro_

contro terminou com a vi- f,eu FUNDA!ÇAO DO 60 DIS

tória parcial dos locals por TRITO do Municipio de S.

1�0, tento marcado pelo co- José (BARREIROS) ofe,reci_

mandante qe ataque EDIO. da pelos Deputados Ivo

Na etapa complementar, no- Reis Montenegro e Fernando

vâmente EDIO ma:rcou o 2° Viegas.
'

'e 3_O tento Americano, para Salve América F.C., o novo

Paulo Macedo encerrar o bicho papão da varzea.

A S S O ( I A. ç Ã O IRMÃO JOAOUIM
EDITAL DE ELEtÇt\O

De acôrdo com o artigo' 42.°, parágrafOS 1 e 2 dos' ·es

tatutos, 'tenho o praze·r de cOI).vocar os senhores aosocia

'dos da Associação Irmão Joaquim, para a eleição de sua

diretoria a realizar-se em data de 4 de junho de 1960, ás

dezenove (19) horas, em sua séde social, aita á Avenida

1\4auro Ramos, s/n.o, nesta cidade de Florianópolis.
..Florianópolis, 27 de maio de -1960,.

,

SiLVIO, MACHADO
Pres�q.ente em exercício.
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Certificado de Propriedade de veiculo a motor sob n.o
02303 - Pertencente ao Serviço Social da Indústria - De.

partamento .Regíonal de Santa Catarina, com os seguín
tes dados:

Jeep: Marca Willy[l -Motor: N.o 4J.193396 - Ano de

f,abricação: 1953 - Côr: Cinza _ Placa n.o 12.61.
Solicitamos a gentileza de quem encontrou entregá-lo

no SESI - Edifício Sul América, 6:0 andar ou na gerência
dêste Jornal. '

, FAZ SABER a dona MARY
DE ANDRADE TAULOIS DE LOIS, brasileiro, viúvo, mílí;
MESQUITA 'é dona ZOE DE .tar, residente e domiciliado
MESQUITA' ROCHA, ou a. nesta Capital; 2) MARY DE

quem interessar possa, com ANDRADE TAULOIS DE
o prazo de trinta (30) dias, MESQUITA, brasileira, ca

qUe nêste Juizo. se processa .sada, doméstica, residente e

o 'Inventário dos bens dei. domiciliada em Sinta Cruz
xados por falecimento de do Sul, Estado do Rio Gran,
dona - CECíLIA TROM- de do Sul; 3) ZO:8:: DE MES
POWSKY TAULOIS _, cuja QUITA ROCHA, brasileira,
petição inicial, têrmo e des- viúva doméstica, reeídente e

pacho, a quem o -eonhecí, domiciliada no Rio de Ja

mento pertencer, vão em se. neíro (D.F'); 4) ANTENOR

guida transcrito: _ (Peti- T:AULOIS ,DE MESQUITA,
ção inicial): -, Exmo. Sr. brasileiro, casado,. militar,
Dr. Juiz de Direito da 2a. residente e domiciliado nes,

assino.
Vara desta Comarca. Diz, ta Capital; 5) ANTôNIO
EUGÊ�Ho. TRo.MPOWSKY TAULOIS DE MESQUITA, EucZydes d.e Cerqueira Cintra

TAULo.IS, brasileiro, VlUVO, brasileiro, viúvo, funcionário Juiz de Direito da 2a. Vara
militar residente' nesta Ca ,

público federal, residente e

pital, por um de seus advo- domiciliado nesta Capital.
gados, o infra-firmado (Doc. RELAÇÃO DE BENS:

nO 1), devidamente inscrito UMA PARTE do antigo pré
na o..A.B., Secção de Santa I di?

sito à rua Esteves Junior,
Catarina, sob nO 1.130, com çl�s�� Capital,. atualmeIi�e
escritório à rua Jerônimo dividido em doía, sob os nu

Coelho, 1 - 10 andar _ sá.; meros trinta e trinta A

las 9 e 10, que faleceu, re ,

nrs. 30 e 30A), construído de EDITAL DE PRAÇA COM O,

centemente,
. nes�'!}�'lI()ftpital tíjólos, coberto de telhas, PRAZO DE DEZ (lO) DIAS

(Doc. nQ 2); sua irmã C:'.JE-Dí-· forrado, assoalhado e enví,

LIA TROMPOWSKY TAU_ dr'àçaào. com díversoâ ,eom- o. DOUTo.R WALDE-

LOIS, a 'qual deixou Testa- partlmentos e bem assím, o MIRO CASCAES, 10 Juiz
mento a ser processado e '[leu respectivo terreno, fa- substituto da la Oírcuns-
bens a partilhar. Em víata sendo frente à dita rua, run, críção Judiciária do Ea-Ido exposto, o peticionário dos a um riacho, eonrron, tado, no \ exercício do
requer a V. Excia., de acôr- tando por um. lado com cargo de Juiz de Direi-
do com os artigos 465, 525 a propriedade Antônio Lopes to da la Vara desta Co-

I 1528, todos do Código de Pro- de Mesquita e pelo outro marca de Florianópolis,
Vende-se um terreno todo murado com 15,50 de' ces o C· '1 b t d E tS IVI, a a er ura o com dita do sr. Alcino Cal- s ado de Santa Cata-

frente por 13 de fundos, na Rua Itajaí, rua calçada, re t·
. I

tá
. .

spec IVO' mven ario e o deira, conforme se vê em rma, na forma da lei.
nas imediações da Faculdade de Medicina. t d Zprocessamen o o Testa. certidões anexas aos autos. FA SABER aos que Q pre-
Preço Cr$ 300.00.0,00. mento e admítí

.

te ""t I" 1 Ir que assine Nada mais declarou. Do que,'
sen e..... a de praça com o

Tratar; Rua Bocaiuva nr. 193. A

os termos de inventariante
para constar, foi lavrado o prazo de dez (lO) dias vi-

e de aceitação testamentá- presente têrmo, que lido e rem, ou dêle conhecimento
ria. N.. Têrmos Pede Deferi. achado conforme, é devida- tiverem que no dia 2 de [u-

VENDE.SE _ Uma casa de alvenaria em éonstrução, mento. Florianópolis, sete mente aasínado. Eu, (assina- nho próximo vindouro, às
de novembro do ano de 'mil do) Alberto Luz da Costa,' .�4 hooas, ii: frente· do Edl· ...r; .

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

27,50m. de fundos, com chúeara, Sito a Servidão Vieira,
novecentos e cincoenta e. Esor.evente Juramentado o cio da la Vara, à Praça Pe

s/n., paralela a Vila do 5.0 Distrito Naval > Agronômica. tamní (7/11/1959) (sôbre es- datilografei e subséreví.' E reíra Oííveíra nO 10, nesta

Tratar com Claudio Silva na A Modelar de Mdveís. J �mpllhas estaduaíe no va-
eu, (assinado) Júlio Campos cidade, o Porteiro dos Audi- j

____ o r--: 1101' de Cr$ 4,00) - (assina, Gonçalves Escrivão de ór- tórios dêste Juízo, trará a
do) pp. Márcio Luiz Guíma, fãos Aus�ntes Prov.edoria e público pregão de venda e
rães Collaço". (Têrmos de I Rellí.duos 0 m�ndei datilo- arrematação, a quem mais
fls 22)· "TE-RMo. DERE' de· I. .

-
-

grafar conferí subscreví e ,r e o maior ance oferecer
LA!Ç.Ão., �IGO, "TÊRMo. DE assino.

'

(as.) 'EUcIYdeS de sôbre v�te mil cruzeiro;
DESCRlÇAo. DE BENS E Ceroueira Cintra _ Juiz de Cr$ 20.000,00), valor dado
HERDEIRo.S: - Aos trinta e Direito da 2a. Vara. (as.) _

pelo Sr. Avaliador
.

Judicial
um dias do mes de março Emanoel Campos _ Inven. d_esta Comarca, aos bens
do ano de um mil novecen_ t!lJriante" .. (D;ESPACHo. DE constantes do respectivo au-

:

tos e sef,'senta (31/3/1960), FLS. 31): "Expeça-se to de penhora de fls. 30 dOs
nesta cidade de Florianópo- mandato de citação dos her_ autos da ação ordinária de
lis, Comarca ,de igual nome, deiros e legatários ref1iden- cobrança propollta por C.
Capital do Estado de Santa tes nesta Comarca e edital Scheel c o n t 'r a Affonse
Catarina, à Praça 15 de No-

a.os residentes fora, no pra- Schiessel, de propriedade
vembro, nQ 12, onde s� en. zo legal decorrido o de 30 dêste último, que são os se-

I
contra instalado o Juízo de •

t guintes·.dias se· habitarem nes e pro_
I
Direito dfl Segunda Vara e ces&o. Publicado uma vêz no 1°) - Um fogão' a gás,

I
no Cartório de órfãos, Au_ D.O. e por duall (2) na im. marca "Junkert Ruh", usado,
sentes, Prov.eàoria e Resí- prensa local. Afixe-se. Fpolis, em péssimo estado de con-

I I
duos, preflente o Escrivão ti_ 14/4/60. (as.) Euclydes de servação, com dois bujões;

na . i tUlar, quando no mesmo lu- Cerqueka Cil'ltra". E para 20) - Um letreiro lumi-
às

'
; gar comparec,eu o senhor nof?O e seu ,equipamento,
Eugênio Trompowsky Tau- usado;
,lois, brasileiro, viúvo, mili_ 3°) - 90 (noventa) cadei-
,

tar, residente nesta Capital, ras com encôllto, côr amare-
: r.epresentado na pessoa sIe la, usadas.

,

seu bafltante procurador ju. E, para que chegue ao co-
I dicial, o sr. dr. Emanoel nhecimento de todos, man-
Campos, brasileiro, ' casado, dou expedir o presente édi-

i advogado, devidamente ins-I tal que será afixado no lu-
1
crito na o..A.B. Secção de gar de costume e publicado

I Santa Catarina, sob o nO .. na forma da lei. Dkdo e pas-
I .

.

sado nesta cidade de Flo-

Perdeu-se

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

c:om as dimensões de 11 de frente por 24 de fundos.'
'

Tratar pelo telefone 3052.

EDITAL
o. Do.UTo.R WALDEMIRo. CASCAES, 1.0

Juiz Substituto da 1.a Circunscricão Judiciá.
ria do Eatado, no exercício Pleno "de cargo de
Juiz de Direito da l.a Vara desta. Comarca de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina na

forma da lei,
FAZ SABER aos que o· presente edital de intimação

virem, ou dêle conhecimento tiverem, que por êste meio
fica INTIMADA a Sra. TARGINA CABRAL CARVALHO,
casada com. JUVENTINo. LUIZ DE CARVALHO., para
comparecer à audiência preliminar de conciliação, reco

mendada pela lei n.o 963 de 10 de dezembro de 1949, nos
.

autos da ação de Desquite requerida, perante êste 'Juízo,
por Juventino Luiz de Carvalho, contra Targina Cabral

Carvalho, designada pata o dia quinze (15) do mêa 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 será afixado

no lugar de costume e publicado na forma da lei. Dado e

passado nesta cidade de Florianópoliu, aos vinte dias ·do

mês de maio do ano de mil novecentos e sessenta. Eu, (as

sinado) I. E. Carvalho, Escrevente Juramentado o datilo.

grafei e subscrevi.
CONFERE COM o. o.RIGINAL.

I. E. CARVALHO

. Escrev.ente, p/Eflcrivão

TERRENO VENDE-SE

o· P O R T UNI D A'D E

...

=rr==--=='--==�t
I! r ÇLUBE RECREATIVO

6 DE JANEI RO

I ESTR�::ITO'

PRo.GRAMA DO. MÊS DE JUNHO.

DIA 4 Sábado
I

- Bingo em benefício do

Lar d09 Velhinhos-
Início às 20 horas

DIA 5 Domingo - Brotolandia em socie.

dade - Início .

às 19

DIA li Sábado

horas
- Noitada Junina

Society - Início

22.horas\.

DIA 19 Domingo - Festa Junina Infantil

dedicada aos filhos

dos associadofl - Iní

cio às 15 horas

DIA 19 Domingo - Brotolandia em socie.

dade - Início às 19

í,
II

I!II
cada aos casados

Início às 22 horas

,) l,

li i NOTA: E' necef,<sária a apresentação da caro

i'i i teira social e o talão referente ao

Ll�=�;'ood�un��_.:: ..J

horas
:_ Noitada Junina, decj.i-DIA 25 SábadO

!

.1 I

��ital . �e �ita�ãa �e lusenles
1.313, com escritório nesta

Capital, .o qual declarou que
dando cumprimento ao des,

pacho retro do MM. Juiz,
vinha prestar as declara
çõea de bens e herdeiros que
se seguem: - RELAÇÃO DE
HERDEIRo.S: - 1) EÚG1!!
NIO TROMPOWSKY TAU.

o. Doutor EUCLYDES
'DE CERQUEiRA CIN_

TRA, Juiz de Direito
da 2.a Vara da Comar ,

ca de Florianópolis,
Capital do Estado de
Santa Catarina, na

forma da lei, etc.

que chegue ao conhecímen
to dos interessados e nín

guém possa alegar ignorân
cia, mandou expedir o pre
sente Edital, o qual será na

forma da lei, publícado' no
DO., com o prazo. de trinta

\30) dias e por duas vêzes
(2) em jornal local, com o

prazo de trinta (30) dias.
Dado e passada nesta cida
de de Florianópolis, Comar
ca de igual nome, Capital
do Estado de Santa oatarí;

JUIZO. DE DIREITO. DA
PRIMEIRA VARA DA oo
MARCA DE FLo.RIANó-

Po.LIS

na, aos vinte' dias do mês
.
de abril do ano dE! um mil
novecentos e sessenta (20/4/
1960). Eu, Alberto L'uiz da

Costa, Escrevente Juramen

tado, o datilografei e subs
creví. E eu, Júlio Campos
Gonçalves, E!!Crivão de ór;
fãos, Ausentes, Provedoria e

Resíduos, o mandei datíío,

grafar, conrerí, subscreví e

EDITAL

o.S BRINOES ofertados a campanha em benefício
para as barraquinhas que do Asilo das órfãs.
serão realízadas nos próxi
mos dias 5, 6, 7 e 3 do cor

rente, �conseguidos ,pelo
"Dr. Radar" e pelo Adolfo

Ziguelli da Rádio Diário da

Manhã, por intermédio do

Correspondente Rener, fo
ram entregues à comissão.
Aos que colaboraram nesta

campanha, .

o nosso muito
obrigado.

o. SR. FRANCISCO. Me
deiros, por meu intermédio
convoca para o dia 7, o�
Ifares regtetrados, para o

ensaio inaugural da "qua,
drilha", da festa junina
que o Lira apresentará no

próxímo dia 25.
'

o. GENERAL Erneetlno

A MATRIZ Pereira Oli
veira, foi a Vitrine da Se.
mana. Os decoradores da
"MERIDlo.NAL", apresen,
taram duas sugestões muí,
to interessantes; uma foi a
cozinha provinciana e a-
outra foi a cozinha atual.
Parabéns .. .'

Gomes de Olíveíra _ Díre,
tor Técnico do Serviço de

Saúde do Exército, visitou
o Comandante do 5.° Dis
trito Naval, Almirante Au,

gusto H. Rademaker Gru
newald.

VIAJEI para Curitiba
pela Emprêsa Auto viagã�
Catarinense, no confortável.
ônibus n. 12. Gostei de vêr
a p.erícia do motorista e o

confôrto apresentado pela
emprãsa aos seus inúmeros
passageiros. Efltamos bem
servidos de trans.portes ro.1dovíáríos com esta emprã,
sa,

LUIS HENRIQUE e Edy
Santana, cantarão no Dis;
co Dance· no próximo do

mingo, com o acompanha.
�ento da orquestra.

PAULO DA Costa Ramos
é selecíonador das músicas
gravadas para domingo no

Disco Dance. Paulo, é POfl
suidor de ótimas gravações
na sua organizada DISCO..
'l'ÊCA.

A SRA., ELZA, Gama
D'Eça, Presidente da Socie.
d;ade de Amparo à Velhice
está de parabéns, pelo su�
ceeso alcançado no Bingo,
realizado dia 31 p.p., no 12
de Agôsto.

A EMPRÊSA Auto Viação
Catarinense dentro em

breve colocará os seus Iu,
xuosos carros até São
Paulo.

MAOAME. Perly está
dando aulas de Bal�t e gí,
nástica no Lira T.C.. Po
derão ínecrever.se as pes
soas interessadas. Aprovei,
tem ...

o. SR. CARLOS Motta, do
Foto Libra de Curitiba, co
laborou com êste colunista,
no concurso da Míss Pa;

raná, cedendo gentilmente
,�lguns fotos das candi
datas. o FILME "'Cidade dos

Meninos", deveria ser exí,
bido para as crianças do
Abrigo de Menores e AflUO
das órfãs. Passará hoje no
Ritz .

AS SENHo.RAS
.

Carmem

Acelon, Ma'ria de Lourdes
Fernandes de Aquino e

Anita Grillo, estão tendo
um grande ,resultado com

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

do Clube.:
DIA l2 - DiflCO Dance, com atrações.
DIA 19 - Disco Dance com atrações.
DIA 25 - Tradicional Festa Junina, com

. prog,rama.
DIA 26 - Disco Dance com atrações.

As mêsas para a Festa Junina, poderão ser

reservadas na Relojoaria Muner.

um grande

'v E N D E .. S 'Erian9Polis, aos cinco
.

dias do
mês de maio do ano de mil
'novecentoo e sessenta. Eu, PASTELARIA - utensílios de uma pastelaria.

I (Assinado) I. E. Carvalho, UTENSíLIOS DE BAR - máquina de café, esteriliza_
Escrevente

.

Juramentado o' dor de 'xícaras, batedeira de tOdy, Íiquidificadtlir baleiro e
·1' -'

datilografei e subscrevo.' outr09 excedentes.

Confere com o original. TELEFo.NE - transfere-se um (uso). Tratar pelo
Carlos Saldanha de nO 2205; ou com o sr. Patrianova, na praia de Bom

I

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

MÓVEIS CLÁSSICOS E MODERNOS - SUA VISITA NOS DARÁ IMENSA SATISFAÇÃO
ACORA, DIARIAMENTE� O "MÓVEL DA SEMANA" POR PREÇO DE CUSTO

Ações Contra a Faze�da Pública
Reclamações Trabalhislas

I I Mandados de Segurança
I Escritório de Advocacia e Procuradoria

II Rua Jerônimo Coelho, 1 - 1° andar - salall 9 e 10 -

Ed. "João Atfredo" - fone 3658
--------_ EscrivãQ

������������·���S·�·�·�·�·�·�·�·�-S:�·�·�·�·��-�--�-�-�-·i�c- .

}! 5:%%%,., '4UuS';'SSSSiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS III 555SS ·'�����3\"'S%SS�...s.::

NOS SEUS PASSEIOS Á NOITE APROVEITE A OPORTUNIDADE PARA VISITAR AS LOJAS CIMO,
ONDE FICARÁ CONHECENDO A MAJESrrOSA LINHA DA MAIOR ORGANIZAÇÃO DE MÓVEIS DO·

BRASIL

. .

'. .

Móveis CIMO de Florianópolis S/A
DE 2'�s AS 6as F�J�As -;"ABERTÔ;PAI�4\:'.,YIS�TACÃ0 4TÉ AS 21.30. l . ,

=�����a����D������!C�:=. ••sE'E$aS3s�*�Sc*a.di'*�_�US$S$'S'S,ssssSS*fS�S"SSS'SSSiiSSi' SSS$8SjSS'�?
.', , '. &

Abrigo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EDITORA "O ESTADO'I VIDA.

O 8.di:ác1a
Rua Conselheiro j)�llfra, 160

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139

Enderêço Telegráfico ESTADO

DIRETOR
Ru uens de Arruda Ramos

G E R E-N T E
Dom I nllOS Fernandes de AQuino

COLABORADORES

\

-PUHLH�lo�n.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgilio
- Ivo Frutuoso.

HEPRaSBNTANT.

U:eprt!untac;6ft A. S. Lara Ltda.
RIO:- Rua Senaior Dut.. n - i ... A.1I",

TeL llli'l"
8. Paul. Rua Vitória 167 - e.aS n -

Te). 34-89"

�rvtço TelelTáfko da UNITIlD PRESS I li - P )

AGENTES I: COaaESPO!lDENTI!:tJ,
•• 'hdOll 011 lIlunielpio. r '�ANTA CATARINA

ANUNC_.J8
1I.4II'aa'. coatrato, de acorde co. li ta,bela e. vire,

João S. ,6.Moritz

�A SOllEHAl'I"" I'RACA 1:i DE NOVt:MBRO - ESQUINA
ar;." FELIPE SCHMIDT

�'IU �1. "A ,""REHAN!\." DISTRITO 00 I:S�:�'ICJTO - CANTO

. PROJETOS, ORÇAMENTOS E' CONSTRUÇõES
A CARGO DEl',

AGRICOlA BRUNO
r

REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIÃO - S.C.

Rlia, 1,t d� Julho (Sac9 da Lama) - COQU:EIROS

Florlanópolís, Quinta-feira, 2 de Junho de 1960
- ._ .."---------

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S, CATARIN"

iiôiit�ãiiõiPrõilssfõDãii
r .• �-����� � , �
DR. HENRIQUE PRISCO D,8 HUII GOMES Das 16,00 às 18,00, ,diaria-: Angustia - Complexos - Ataques - Mani-as

•
. mente exceto aos sabados : Problemático Afetiva e sexual

. ,___ _ : Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -.

DR. GU"ARACY A.· Insulinaterapia - Cardiozolorapia - Sonoterapta e

I Psicoterapia.

"ANTOS : Direção dos Psiquiátras -

J • DR. PERCY JOÃO DE BORBA

I DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

• DR., IVAN BASTOS DE ANDRADE :
!: CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

!Especialista em dentaduras ana; ..,

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286tõmlcas. Horário: Das 8 àS- 12 1 s .,! (Praça Etelvina Luz) I
•••••••••••••••••••••�•••••oe••••o.� •••••• *

Avisa sua díst.nta 'clientela <\'.ue ,-"' ---

PAR.\lSO

ME'DICO

I
Operaç(jo - Doenças de Senho_

ras - Clínica de Adulto.

Curso de Especlallzação no l!oapl-
R E D A 'f O R E S I tal doa Servidores do :il_tado.

Osvaldo Mello .- F'l á v i'o Alberto de Amorim - André (SerViço do Prot. Mariano de .An�
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machaco - Zury MaCha-I drade j . Cvnsultas:, pela manhã no

do _ Paulo da Costa Ramos _ Carlos A. Silveira Lenzi Hospital de Caridade. 'A tarde da•. Rua Gal. Bittenconrt n, 121.

l5.30 horas em diante no consuí, Telefone: 2651.
Consultório: '

tório, ,à Rua Nunes Machado, 17, mudou seu consultório para a rua

esquine da Tlradente. - Teler. Rua Fe-lipe Schmldt A. 37.

, F II
"

S hE ÁI d C &Ih
e pe c mldt, n. 39-A - 'Em

Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodr igue , Cabral 2766. Re'l1dêncla _ Rua Mare- sq. varo e a.,rv o.

C 't Horário: frente a Padaria Carioca.
_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da os a Pereira - I Ch"1 Gama D'Eça. n.o 141. - Tel.

" ......_-.-_.".- =- ....,.. _

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

Manoelito de Orn ellas - Dr. Milton Leite da Costa -' -----.,..�------
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter DR. AYRTON DE OLl-
Langc - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive - VEIRA
Dorul éc io Soares - Dr. F'nn t ou ra Rey - limar Carvalho - [lOENÇAS DO PUL:r.i.10 -

- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima - TUBEllCULOSIiI -

- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

ASSINATURA ANUAL CR$ 6pO,OO
A dir 1 1 •

J I
DlplomadO pela Faculdade Naclo_.

eçâo não se respcusabiliza pe os nal de Medicina da Unlv�.ldad.

conceitos emitidos nos artizos assinados do Bra.U

------------------------- f Ex-Interno 'por" concurso da .ater_

IP"erSllllan"a'5 ,���:���ESC;��rl��::VI��m:� P::�
l, ) ��:�7tOal d�.��;����;��· ��ru�� :�

POSSUIMOS TÉCNI(O ESPEClALlZA- Ig;:�:�::t 'M.!::::. ;,�

DO EM CONSERTO DE PERSIANAS 1E!�g�:Zn"li�o�:to:Casa Laudares, Ltda. psico.prornanco

Ruª -Deodoro, 15 - tel. 382-0 ' Consult�rlo: Rua João pinto n, 10i
das 16.00 às lli:OO J:{ora•. Atende
com horas .marcadall. T�letol}e
�035 - Residência: Rua General.
RUtencourt n. 101.

Consultório ,- Rua Felipe
SChmldt, 3H "- Tel. 1801.

ANTON [O MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA'
ORTOPEDIA

Consultório: Joãe. Pinto, 14 -

Consulta: daa H, às 1'; hora., dlá_
rtamen te, Menoft aoa sábado•. Re
<ldêNcla: Bocal\lva; 135. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

DIl. LAURO ,DAURA
CLINICA GJUtAL

MENDONÇA

4,tende com hora marcada

MeDICO

Pré-Natal - Partos Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Gertü
Rt'sidêDcia:

Cirurgião Dentista

...

DRA. EBE B. BARRÕS ---�-'r r
CLINICA DE CRI{lNÇAS I

(onlultórtl> o a....i.... COnlllnU

!le&,unda i ' ....re1r.

4&. 15 ii 17 boru

Tel. - %tUPLOIUANOPOtJ8

ORA. EVA 6. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em móléstias de anus e recto.
Tvatamento de hemorroidas, fístulaA, etc.

CLruraia anal
CONSULTóRIO: - F,ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553 -

DENTADURAS INFERIORES
,M É T O D O PRÓ P R I O

FIXAÇÃO GARANTIDA

\ DR. MOORRIS ��HWEIDSON
CIRURG tAU lJENTISTA

DIPLOMAf'O PELA fJNIVEFl.SIDADE DO PARANÁ
RAIOS X -- PONTES - PIVÔS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORÁRIO - das 11 r,s 12 e das 18 às 20 horas

H.oRAS MARCADAS - das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO. 29 -- 1.0 anelar

,..__...,. ... ., .,� ••

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

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

casa, imediatamente. /

i' Vendas: Edifício' Montepio 3.° andar
Fone 2391 e 342(1.

Sala 305 -

.,;speclallsta em molé_tla. dI Se
"horas e vias urinária•. Cura ra_

dicai das Intecçõe. aguda. e crô
""'.8, do aparêlho genlto_ur-lnál'lo
'111 ..mbos "I aéXOS., Doença•. do

,p,nêlho Dlgestlvo.8 do .I.tema

-rvoso Horário: 10% II 11 e Diplomada pela Escola de

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno da

Clínica Urológic do Hospital
Pedro Ernesto (Serviço do

Prof. Rupp) e da Maternidade
Fernando de Magalhães.

I
'., ns fi horas - Conlultórlo:
'IIfl Tlradeutea, 12 - 1.0 andar

I
,"(jn� :1246· Residência: Rua

'M'prcla Coutinho, iS (Chácara dO

.,,,,,nh8 .- Fon. 1141.

I
1:1{ ;\,MVTON O'AVILA

CTRURGIA GERAL

Hlt'nçf\:oI OI:" �f:'�hora. - procto
Inf!;�8 - Eletricidade ·Médlca.

"oosulf.ó!'to: Rua Victor Mel_
re ll es n o 28 ."-- Telefone 3307

"0051111."8' Das Ir. horas em diante.

Ifleslcli'ncla: FaDe, 8.423· Rua Blu-
• menau. n, 71.

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS _; CIRURGIA

CLíNICA GERAL

Consultório: Rua CeI. Pe
dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 àf1 19 horas (ao la�

do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Saraiva, 470

� Estreito - Fone' 2322.

Dr. Hélio Peixoto
ADVOGADO

Escritório, -"- Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 2° Andar -:
Sala 4.

;r

Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 4Q6.
Telefone - 2422.

DU,as Bicicletas Monark.

Preço de ocasião. Tratar à

rua I?uarte SchuteL;,42.'

DR. HAMIL10M SANFORD DE
VASCONCELLOS

giáno do Instituto Nacionall
do cãncer. I'OOt<,NÇAS DE SENHORAS - .

'!:'iniTOS - UROLOGIA -

CIRURGIA
.. Atende, pela manhã, nâ

, Maternidade Carlos Correia.
'. Residêncí.i : Rua Demétrio

Esta- ltibeiro, n.? 26 - Fone 230fiEx-Interno e Médico
/

ATENDENDO DlARIÀMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERViÇO �DE RAIOS X

Radiologistas: DRS. J .. A. NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SC�AEFEH

Exames do Estõmag'o - Ve:;:icl:lla Biliar -- Rins �

Torax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia ()bstétrica
(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMEl\[TE ADQUIRIDO

ENDERí!:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/no õnib,us [j, por
ta (Allnte. Lamêgo).1

----------�--------------------4_-----------.----

.",�' ,

RAUL PEREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhislass,
Escritório: Rua Joio Pinto n, II lObO
l fletone n. 2.487 - Catxa p!)staJ n. U
E10RARIO: DEU! UI u 17 bor...

xxx

DR. ARMANDO VALER'IO DE ASSIS
Comunica aos seus clientes o novo horário de consul

tas.

• DE MANHÃ - das 10 as 12 horas
DE TARDE � das 4 as 6 horas

Consultas Rua Nunes Machado, 7 fone 3738.

(UNICA SANTA CATARINA
Doencas Nervosas e Mentais

•

Clinica Geral

/'

Maurícir dos Reis e Norberto Brand
ADVOGADOS

'Comunicam que já pos
suem correspondente em

BRASI'LIA D. F.. estan

do capacitados a se man

terem em contacto com os

principais Orgãos do Po-

der Judiciário e da Admi

nistração Pública que pa
ra lá foram transferidas.

Ed. Sul .(\mérica 5°

Andar Tels. 2198 e

2681

Dr. (I R O
CI R U RJi I Ã O

CORDEIRO'
DENTISTA

Horário: DIURNO e NOTURNO
CLINICA - PRÓTESE - CIRURGIA

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

.I

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmidt, 14 -- 2.0 andar - Florianópolis
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evilásio Nery Caon

Questões 'I'rabalhístas - Causas cíveis, comerciais, Crimi

nais e fiscais - Administraçáo de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalízaçào - Inventários - Cobran

�as - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícías

INGRESS:E 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 nosaa Capital.

Não precisa ter o ginásio.
Inscrições abértas para as matrículas a partir de 30

:le Maio, ao Destacamento de Base Aérea de Florianópolis,
nos dias utêis (durante o expediente); ou no Grupo E[1�

colar Getulio Vargas - no Saco dos Limões - das 19,30 às

21,30 horas.

Campanha Pró' COrislrução da Matriz,
de Nossa Senhor� da Boa Viagem
em Saco dos Limões - Florianópolis

1 saco de cimento , -. Cr$'
1 saco de cal .

1 carrada de areia ,
.

1 carrada de pedrá britad.a .

" 1 . 000 ti'J aIos ' .

I, 000 telhas , .

365,00
8,00

900,00

1.500,00
1.200,00
5.000,00

150,00

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

A umao faz a força! Com a sua colaboração, por pe

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

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

,

CatedralRemt.: Pe. F., ele S. Bianchini

Floriànópolis - �,C,
I

.f':f_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE' S. CATARINA Florianópolis, Quinta-feira, 2 de Junho de 1960
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fia Promete, Mas
.. (usnpre ..

·

Promessas, especialmente
em épocas eelitorais, g-eral
mente não são levadas mui

to a sério.
'l'ambém em matéria de

publicidade, pessõas e fir

mas menos escrupulosas
usam métodos excusos, pro
metendo e oferecendo aquilo
que nunca tiveram a inten

ção de realmente cumprir.
:r:steE expedientes já silo

SObejamente conhecidos do

nosso povo que sabe quais
os que falam a verdãde e

quais os que ainda não per
cebeiam que mentir e iludir
não dá resultado.
Neste setor merece aplau

sos incondicionais conheciâa
firma desta Capital que lan

çou uma espetacular promo
ção de aniversário. cumprin
do fiel e religiosamente tudo

o que anunciou. Haja visto
.t cístrtbuição de Iíquídlfíca
dores, dos quais 19 foram

entregues ontem na Radio
"Diário da Manhã". As co-.'.

nhecidas bonificações dos 36
deixam muitas pescas "estu

pefadas, perguntando mesmo

como é possível. A respos
ta não sabemos, mas o fato
é que ela promete e cum

pre.

Rádio Guarujá
PROGRAMA:ÇAO PARA O

DIA 2 DE JUNHO DE 1960

(QUINTA-FEIRA)
ÀS 6,35 -

Alvorecer em Nossa Terra

ÀS 7,05-
Revisea Mntinal
ÀS 7,55-
A VEMAG Informa

ÀS 8,35 -

Um Amigo a Seu Lado

ÀS 8,55-
RelJÓrtCl' ALFRED

Às 9,05-
Telefone Pedindo Música

ÀS 10,30 -

Antarctica nos Esportes
AS 11.05 -

Muslenl Copacabana
ÀS 11,35 -
Parada Mus. Chantecler

ÀS 11,55 -

Repórter ALFRED

ÀS 12,25 -

A VEMAG Informa

ÀS 12,30 -

Carnet Social

ÀS 12,35 -

Enquanto Você Almoça
ÀS 13.35 -

Convite à Música:
Às 14,35 -

Trio Cruz de Malta

ÀS 15,05 -

Show Musical RoG.E.

ÀS 16,00 -

A VEMAG Informa

ÀS 16.55 -

Repórter ALFRED

ÀS 18,10 -

RESENHA J-7

ÀS 18,55 -

A VEMAG Informa

ÀS 19,00 -

Momento ESIJOrt. Brahma

},..S 20,35 -

Telefone para Ouvir

ÀS 21,00 -

Repórter ALFRED
ÀS 21,05 -

A Cidade se Diverte
Às 21,30 -

A VEMAG Informa

Às 21,35 -

Solistas Dentro da Noite
Às 22,05 -

Grand Inf. Guarujá
Às 22,35 -

Os Sucessos do Dia.

Um apartamento amplo
ccrn 3 quartos, à rua 24 de

maio, 280.
'

'lIPtar pelo" telefone, 6223.

-

energia

transp.>r:tes

•
i..

......

presidente da república vote f?m
/'

O. E. A.j3

:i'-'
! Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na Assembléia Legislativa
icont. da 1.<t pág.) fazer política em torno do Estatí,stico, requerendo a agricultura da zona ríbeí- tico, em relação a zona

nome de seu genitor, expedição de telegramas rinha. O término da obra sulina, sem resultado al-
mal. Teixeira Lott, candí, aos srs, José Newton No , trará grandes benefícios gum, confiando em que o
dato à presidência da Re- guelra, Carlos Büchle e aos distritos de Ratones, apêlo em questão tenha
pública pelo PSD-PTB ao Walter Wa,nderLey, respec- Oanasvieíras, ,e ensejará a éco. Diz, também, que o
mesmo tempo que concla; tivamente Inspetor Regio- fixacão de colonos holan, DNOS só tem feito obras
mava as senhoras e senhe- nal do IBGE, Diretor do dêses, ali. O sr. Waldemar de barragem, que é serviço
ritas udenístas da capital Depail',tamento de GeoglJa- SaBes, em aparte, diz ha , em convênio, e não saneá-
a cerrar fileiras em tôrno fia e Elartografia e Depar- V'eI' apelado à referida au, mnto, que é atríbutção da
dos candidatos da UDN. tamento Estadual de Esta- torídade, em sentido ídên- citada Repartição.
Repele, o orador, a seguir, tística em Santa oatartna,
a insinuação do sr. Fer- A proposição teve aprova-
nando Viegas da ;r.eferlda cão unânime da Casa.
senhora utilizar para fins

.

políticos o sobrenome Lott, OSNY REGIS: S!liGN:EFI-
deixando de lado o sobre- CA'CAO DO CENTENÁRIO
nome de seu espôso fale-

-

DE LAJES
cido. O sr. Estivalet Pires
manifesta ser nome de

guerra, dado pela ímpren;
sa e que a sra. Edna Lott,
n�sta capital, em autógra,
ro, assinara seu nome com

pleto. Desmente, na oc�
síão, confusa 'e estrambó ,

lica versão da morte do

espôso da citada senhora,
afiançando que o mesmo

fôra vítima de enfarte do
miocárdio, conforme divul
gara a revista Manchete
em recente reportagem. O
sr. Fernando Viegas com

prometeu-se a informar,
em seu programa radiofô
nico, a versão citada, pro
vada ser consentânea com

a verdade.

eleicão daquele dirigente
municipal, homem probo, ,e

que depositava tôdos os

seus vencimentos no ban

co, deles não precíaando, e

sendo o mesmo, talvez o

único prefeito no país que
não dispunha de verba

pessoal nem diá.riaB.! usan
do jipe ,e cammhoes de
sua propriedade no ser

viço público do município.
Disse maía, que o ST. Or
lando Becker, antes de
eleger_se prefeito, era a:pe
nas eleitor do PSD e fora
trazido de seu lar para a

campanha política, e ago
ra estava custeando de
se� bolso a construção �a
ponte de madeira destruí
da pelas recentes snchen,
tea e orcada entre quatro
ce�tos ã. quinhentos mil
cruzeiros. Além de falsas
as informações contidas
em A Ga2íeta, nada fez. o

mesmo para atingir a dig ,

nidade. do prefeito provi
sório que a sucedeu, e

cuja� contas não foram

aprovadas pela Câmara
Municipal até o m�me.nto.
Da honradez, da dígnída
de e da honeutidade do sr.

O�lando Becker nínguem,
jamais, tinha algo a dízer.
O sr. Jota Gonçalves, em

aparte congratula-se com

o sr. ivo Silveira p�r ter

colaborado na elelç_a0 de

um homem do gabarito do

prefeito de Santo Amaro

da Imperatriz, e que seryia
de exemplo ao pais, pedin
do ao orador que levas�e
àquela autoridade muntci

pal o abraço do povo de

Joinville.

LIDER DA OPOSIÇAO: RE
PAROS E CRíTICA

O sr. Estivalet Pires, fa
lando em tése, observa que
a apreciação de têrmos de

acôrdo entre o Estad� e

órgãos diversos deverIam
vir a plenário com parecer
da comissão competente e

sob a forma prevista no

Regimento Interno C!a Ca:
sa Realçando que nao vaa,

n� observação, quaisqu�r
críticas à Mesa ou ao 11-

der do Govêrno, pawa a

referir_se ao programa de

rádio m3intido pelo sr. F�l'
nando Viegas, onde

.

rele

rido parlamentar cala �:t;l
contradição quandO CrItI.

cava a campanha da sr&.

Edna Lott, que devia reco

lher-se ao lar em lugar de

A firma Laboratório Win
throp, colaborané!_o ?om os

serviços da Assist�ncla �u
Y'!cipal, ofereceu aquele lm

portante departamento
..

da
Prefeitura desta Capltal
500 comprimidos de Acido
Acetil Salialico '2 100 do

preparado ConmeI. a título
ode donativo.
Louve-se o espírito pu

hlico demonstrado pelOS di

l'igentls da referida firma.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO DR. OSVALDO R.

CABRAL

O diretor do Departa�
mento de Assistência Mu

nicipal, da Prefeitura de
Florianópolis, ocupou o ml·-

BAHIA BITTENCOURT:
FLUORA'ÇAO DAS AGUAS

O sr. Bahia Bittericourt,
após referir -se a seu pro
jeto de fluoração das

águas, aprovado o ano pas
sado congratula-se com o

Govêrno pelas provídên-
'cias no sentido de levar
avante a idéia do comba
te e prevenção à cárie. In
forma haver sido convida
do para, na Faculdade de
Odontologia, entrar em

contacto com técnicos do

govêrno gaúcho em rluora,
cão saudando o entrosa;
me�to da campanha com

a Comissão de Energia Elé
trica. O sr. Aldo Andrade,
da UDN de Blumenau se

solidariza com o orador,
expressando sua satisfa
ção pela lembrança da
apresentação, do sr, Bah}a
Bittencourt, de prop09içao
de tão alta importância.

LECIAN SLOWINSKYI:
DIA DO ESTATÍSTICO

O sr. Lecian Slowinski
apresentou, a 30 de maio
último, voto de congratu
lações pela passagem, sá
bado passado, do Dia do

!\'IAIS DE MIl. CONSULTAS

Nada menos de 952 doen
tes foram matriculados,
atingindo o total de con
sultas a 1.258, assim odis,tri
huidas:
Clín.'ca médica: 645; Pe

diatria: 306; Oftalmologia: '

44; Ginecologia: 163; Ope
rários Municipais e famí
lias: 100.

VISITAS

Em maio, registrou-se

�
. '

QUEM ESTÁ PAGANDO AS INUMERÁVEIS LAM
PADAS QUE ILUMINAM OS RETRATOS DA PROPA

GANDA DO 'SR. BORNHAUSEN? É PERMITIDO FA

ZER LIGAÇÃO DIRETA DOS FIOS, COMO ESTÁ

FEITO NESSAS ILUMINAÇõES? É PERMITIDO ES

TENDER FAIXAS NOS POSTES, COMO ALí EM
FRENTE Á FORD?

EIS A LEI:
O SERVIÇO PúBLICO DE QUALQUER RE

PARTIÇAO, FEDERAL, ESTADUAL, MUNI

CIPAL, AUTARQUICA OU DE SOCIEDADE
DE ECONOMIA MISTA, INCLUSIVE O RES

PECTIVO PRÉDIO E SUAS DEPENDÊNCIAS:
NÃO PODERÁ SER UTILIZADO PARA BE

NEFICIAR PARTIDO OU ORGANIZAÇAO
DE CARÁTER POLíTICO. LEI N.o 2.550, DE

25-7-55, ART. 60.

MAS A ELFFA - C.P.D.M.P. - É MOLE. E POR

ISSO PROPAPA O CANDIDATO DA moleza, INFRIN
GINDO A LEI. COMi CELSO VIRÁ A dureza, QUE
PARA A ELFFA ---' C. P. D. M. P. - REPRESENTA O

FIM ...
* :I:

O deputado Osny Regis,
na seseão de 30 de maio
passado, faz excelente re

trospecto da história e da
economia de Lajes, desde
os primórdios de suá colo
nizacão e também de Curi
tibanos' e Campos Novos,
'[!ua riqueza pastoril e seu

atual desenvolvimento in

dustrial, e rnadeíreíro pu
jantemente demonstrado
na exposição do centena
fio da, Princeza da Ser:ra,
manifestando a necessida
dê daquela zona ser servi
da o quanto antes por
abundante energia elétri
ca, para dar vazão a�
grande desejo de Orlar alí
um parque de indústria.
Encareceu a necessidade
do Govêrno' providel'lciar
energia de Capivari para
aquela zona, e dá contas
do desenvolvimento do pro;
grama das f:estividades do
centenário de Lajes e co

mo se desincumbiu, com

seus 'colegas integrantes da
comissão parlamentar que
'r,epresentou, naquela:. opor
tunidade, a. Aasembléía Le

gislativa. O sr. Braz Alves
testemunhou as atividades
do orador e de, seus com-

panheiros agradecendo
elevacão com que tôdos se

houveram na representa
cão do Poder Legislativo
naquele grande centro ser

rano.

DIB CHEREM: COM VIS
TAS AO CHEFE DO DNOS

NO ESTADO

O [)r. Dib Cherem, na

sessão em aprêço, requer
teuegrama ao Chefe do

Departamento Nacional de
Obras e Saneamento no

Estado, encarecendo a ne

cessidade das providências
na conclusão das obras de
drenágem da bacia do rio
Ratones, cujas água9 es

tagnadas prejudicam a

INTERVENfllõES
CIRúRGICAS

O balanço acusou 18 in
tervencões· cirúrgicas prati
l:(.\tla� -no recinto da Assis
tência e duas no Hospnal.

U GABINETE DENTÁRIO

Florianópolis, Quinta-feira, 2 de Junho de 1960

Comunicação
Irmãos Glavam comunica aos fre

gueses que não interrompeu o forneci
menta de gás] informando que atenderá
normalmente todos os pedidos do produto
como de costume.

duais, chegou ontem a nossa Capital o dr. Darcy de Souza

Canto, Representante de Santa Catarina na Junta Admi-

nistrativa do Instituto Brasileiro do Café. No Escritório

Estadual do I.B.C. o ilustre visitante abordado pela nossa

reportagem prestou as seguinte; declarações:

- "Voltei a Santa Cata
rina para !�onferenciar com

o Governador do Estado,
cOO! o Secretário da Fazen,·
da e o da Viacão e Obras
Públicas. 'no seú' ido de se

rem tomadas me::iQl,s de
ordem piática cme p' ssibi
lit.em c' 1unci0l1Jmento re

:sulor do pôrto de São Fi"an
cif:c8 do Sul, sob um p�dr:io
técnico elevado como exi
gem os portos expol't::dcr2S
de café.

APLICAÇÕES FISIOTERA
PICAS E LABORATóRIO

,O total de infra-verme
lho registrou 13 aplicações,
enquanto no Laboratório
forrum realizados 31 exames.

ENFERMAGEM

Foram procedidos a 409
eürativos comuns e aplica
das 512 injeções infra-mus
'culares e 40 endo-venosas.

FARMÁCIA
A A�sistência Municipa,l

fornlLeu nada menos que
1. [)l8 fórmulas.

.� -redito que sendo dad.ss
" Pr 't to de São Francisc0
ele f:,nl - acrescentou -

ro'"l:ções técnicas e igua�
r18,r'e "!e condições vigentes
nJi: ;:;ortos de Angra 1JS
Rl'),; c' NiLeroi, o café par <_

noen�e llue se destina àque
1�3 pClrtos convergirá pai'J
o perto catarinense, pela
sua maior proximidade com
os produtores cafeeiros do
Estrudo visinho'.

Com relacão a sua ViSlt:l
ao Governador do Estad::J

\ perguntamos-lhe quais os

assuntos ventilados:

- "O Governador Hefl
berto Hulse. inteirado rio
objetivo de minha visitll
prometeu-me que tudo que
estivesse na dependênci<t
do Estado de Santa Catari
na, com relação ao pôr to :le
São Francisco do Sul, seria
fdte a tempo e a hora, pa�
ra o (lue o mesmo po;;,;u
funcionar a. partir do dia
1.0 de julho de 1960, de
3jcôrdo com a Resolução
número 116 apro"laela pela
.Tunta AdminisLr�.tivu Jo
Instituto Brasileiro (lo Ca
fé" .

Perguntado, se tr lZia al-
1?'1 !l1a novidade JJJ;. ,t o� ('g,

fEoicultores do E3t l- 11, de
clarou o dr. Darcy de Sauza
Canto:

Na prôxima
viagem

leve também
o seu garoto

...paqando pelO

Tropas em
ARGEL, 1.0 (UPI)

Tropas 'francesas c Lftl for
te bando de rebeldes arge
linos travaram um combate
perto da fronteira tunísía
na e os franceses indica-

Ministro Otimista

choque,
ram que os iásurgentes "e
ceberam apoio, com armas
de fogo situad,a,s em bases
dentro do território tuní
síano, Um pórta-voz do
exército francês disse nes
ta cidade que el€lmentos de
um corpo 'de reconheci
mento e um 'bando rebelde
haviam entrado em' choque
perto de O�m Tebo-y.l, entre 3. barreira fronteidica
eletrificada e a fronteira
da Tunisia. Os insurretos
receberam apoio dos mor
teiros "instalados em ter
ritório tunisiano" e a arti
lharia francesa atacou "os
objetivos constituídos por
"organizações rebeldes".
Não foi explicado se isto
significava que as grana
das francesas .havíam cai
rio em Tunís. Aviões fran
ceses observaram que al
guns rebeldes feridos eram
evacuados para solo tuni
siano. Não foram informa-

�l;l�p�s f�:����'. se houve, do

DELEGADO DA JUNTA ADMINISTRATIVà DO IBC EM NOSSA CAPITAL

O Porlo de São Francisco do Sul
funcionará a partir de julho

A fim de conferenciar com as altas autoridades esta- - "Após mính.i ultim a do Escritório E3tadu:o>.l coViagem a Sant,,: ld�cl.:�l�a IBC, aqui em Flol'ianopülls.obtive do InstJtuk) Brasí- aparelhando-se, dessa for
ma, a lavoura cateeíra elo
Estado para melhorar a
qualidade do café de produ,
cão catarínens- '.

No gabinete dentário, ve
rificaram-se os seguintes
números:
Consultas: 376; Curati-

vos: 106; Extrações: 559;
In tervencões : 3; Limpeza
Geral: f; Outros tratamen
tos: 3; Anestesias: 330,

�

poderá agora gozar

as suas ré rias

pagando as passagens

após a viagem em suavea

prestações mensais

,}

� :';'5�;�jj(i - em qualquer caso "CRUZEIRO A P,RAZO"

'/lu:_!fr'lZrlm tiaS,,'
� ''j�'

informações; Agência TAC· CRUZEmO DO SUL
Fones 21-11

.

37-00 31-74 Rua Felipe Schmidt, 24

RIO, 1.0 (V.A.) - O snr.
George Ward, ministro da
Aeronáutica da Inglaterra
disse hoje à imprensa bra
sileira, em entrevista cole
tiva que 'concedeu. que nao
node informar se a Ingla
terra realiza vôos de reco
nhecimento sôbre União
Soviética, a exemplo do que
fazem os Estados Unidos.
Referindo-se a advertência
soviética de atacar com fo
guetes as bases donde sai
ram avlôes para os chama
dos "vôos de reconhecimen
to" disse Ward aue nao crê
em guerra atômica, expli
cando "aue seria um verda
deiro suicídio".
O ministro inglês disse .

ainda que apesar do frél..:1
,rasso d-a conferência dei
Paris. ela serviu para o for- '

talecímento da OTAN. A
propósito dos vôos realiza
dos pelos aviões norte-ame
ricanos sôbre a URSS o mí,
nístro da Aeronáutica da
Inglaterra negou-se a dar
sua opinião, afirmando que
"pst,(' e un] problema Uos
Estados Unidos".

leiro do Café o envio de
máquinas despolpadoras
que já estão no Armazém

P. D. (.: ATIVIDADES
Em dias da ,semana pas

sada recebemos o seguinte:
Senhor Diretor
Levo ao conhet'imento de

V.S., que. em reunião reali
zada à 23 do corrente foi
discriminado os cargos' dos
membros eleitos em recen
te Convenção Regional pa
ra o Diretório Regional do
Partido Democrata Cristão
seccão de Santa Catarina'
ficândo assim constitliido'

'

Presidente: Martinho Cal
lado Junior; 1.0 Vive: Rufi
no de Figueiredo; 2.0 Vice:
Roberto Tuffi Mattar; 3.0
Vice: Hélio Callado Cal
deira; 4.0 Vice: ArnaleJo
Doaut; 5.0 Vice: Rubens
Nazareno Neves; 6.0 Vice:
Fernando- Caldeira Bastos.
f)€'�retário Geral: Lidio·

Martinho Callado; 1.0 Se
cretário: Michél Curi; 2.0
Secretário: Luiz Fiuza Li
ma; 3.0 Secretário: José
Zanim; 4.° Secretário· Car
los Ziperer Sobrinho'; 5.0
Secretário: Ivo Patussi; 6.0
SecretáriO': Oscar Steffem.
Tesoureiro Geral· Orion

A. Platt; 1.0 Tesoureiro:
Raymundo Stanke; 2.0 Te
soureiro: Haroldo Simas;
3.0 Tesoureiro: Antonio
Matheus Kruger; 4.° Te
soureiro: Nilo Munaretti;
5.0 Tesoureiro: Egydio Nar
ciso.

Vog'ais: Monsenhor Pas
coal Gomes Librelotto'
!talo De Patta; Walte{'
�uller; Estemno Wrubles
kl; Osvaldo Nicolau Srhmltt.
Na oportunidade

sento a V. S., os
protestos de estima
vacJa consideracão

Cordialmént�
Martinho Callado .Jr.

Presidente.
Michél Curi
1.0 Secretário

apre
nossos
e ele-

Adélia Grams
Registramos com imensa

satisfação, o aniversário
natalício de Dna. Adélia
Grams, dedicada funcioná
ria desta fôlha, e pessoa de
a�t� estima, nos meios so
nall; de nossa cidade.
Dna. Adélia vem traba

lhando em "O Estado", porlongos 30 anos. Ontem à
par

.

do aniver.§ário de �eu
�asflmento) também feste
Jou-�e o seu aniversário de
�ervlços (30) prestados à
lm!>rensa de Florianópolis.
A rompreensiva, afável e

bO�dosa Dna. Adélia, os
carmhosos e sinceros cum
primentos dos que ao seu
lado trabalham.

�ncontrei, há uns anos mais ou menos, o Chi_
quito Mascarenhas' de alma mais trUurada do que:
bagaço de cana.

Choramingando, contou-me que lhe acon
tecêra a mais negra ingratidão imaginável, resumi�
da nesta frage:

- O Irineu foi lá na Rádio Diário da Manhã e

meteu_me o pé no repousante. (O têrmo foi outro,
do gênero feminino).

E depois lamuriou:
- Tudo fiz por êsse homem! Na Assembléia

quem o defende sou ,eu. Os outros, bôca-de_siri, nem
piam. Na Rádio, não fôsse eu, teria acontecido o

mesmo que aconteceu com o jornal "Diário da Ma

nhã". E agora e[)sa punhalada pelas costas ... Mas

eu vou à forra.
E foi mesmo. Mudou-se para a "Anita Garibal_

di", onde põe Deus no céu e Irineu na terra. Quan
do não encontra motivos para lisongeá-Io, sustenta
mentiras cabeludas como a de que Irineu, ao assu

mir o govêrno, encontrou Florianópolis às escuras e

sem água!
O segundo ponta-pé, pelo que parece, não vai

demorar muito. Se o Chiquito fôr precavido, que vá.
tratando de pôr uJ11a almofada na pôpa .•.

\

Ativi�a�es �a lssistência MUDici�al
LABORATóRIO COOPERA cl'ofone da Guarujá, dando uma visita médica aos dis· num total de 1.378.
COM A ASSISTÊNCIA conta do que foi realizado 'cntos desta Capital.

MUNICIPAL no setor que chefia, duran
tê o mês de maio.
Assim, com base nas in

formações prestadas por
Sue.. Senhoria, pudemos a

quilatar da boa marcha dos'
serviços.

NA INSTALAÇÃO DO SUB-DIRETÓRIO PESSE
DISTA DA COSTEIRA, O SR. CELSO RAMOS RENO

VOU SEU COMPR,OMISSO DE, SE ELEITO, NOMEAR
IMEDIATAMENTE UMA COMISSÃO PARA ESTUDAR
A FULMINANTE EXTINÇÃO DESSA FAMIGERADA
EMPRÊSA. O POVO DELIROU, APLAUDINDO-O COM
EXTRAORDINÁRIA VIBRAÇÃO, POR LONGO TEM

PO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


