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��.��P. "r.��Sd!���t�.!a���oà���� �?r�om�gnor que acompanhou o candidato da cO!igação PSD-PIB n�sse roteiro eleBoral
Çoes sobre o roteiro recen- Paraná, o deputado Hélio declara ões :

s segulntos Lott para acompanha-lo Isto porque um tal Reâle, índependencía, com largue- ra deixar de votar na can

temente c u �'� r i do. pelo _ "Qçuanct p"
nos rote�ros de ,Sao. Paulo n:embro da UDN, h_avia en- <za de vistas, a questão pre- dldatura do 'mal. Teixeira

marechal Teixeira Lott, em Carlomagno, em palestra vít f uI
o a_elte� o con- e Parana, consídereí que víado lum telegrama à co- sidencial e vejam o que se Lott. O outro candidato é

sua campanha eleitoral em com os jornalistas, ontem ne�t or� ad� pe o, emi- esse seu gesto �epresenta�a.. mítíva desaconselhando a está passando com o PSD o adversário do PSD' não
e arec al ,Telxelra uma deferencía !l,o RlO viagem, O telegrama era em todo o pais; um grande pode receber os-nosso's vo-

ANO XLVII - O MAIS ANTr 3-0 DM,RIO DE SANTA CA TARINA N:o 1 3 9 1 3 ,0rand� do ,Sul. Ahas, tem raíso e esse mesmo Reala Partido, com unidade de tos, não tem credencIais
sido megUlvocas as de- teve que abandonar a cida pensamento e de ação

_
pa- para isso, não merece que

monstraçl?es d� marechal de antes de nos�a chegada, r� se convencerepl defini- quebremos a nossa unidade
Lott de simpatia par!l com t�meroso de serl� represa tlyam�nte quo pao I:'â 'uma c a nossa força política,
o nosso ,Estado, que ele re- lia, Podemos afirmar que so razao, um so motivo pa- ma'joritaria no pais"
puta uma das mais.harmo- nem essa manobra, porem

.

nicas unidades da Federa- c,1 nseguíu empanar o nrr FROND Z
'

ção brasileira, e por cujo lho c o sucesso da campa I I APELA A, URSS E E.V.I.
povo sente grandes ,afini- nha do marechal Lott, que
dados no modo de agir por- recebeu consagradoras ma
que conhece muito bem os ntrestações de aplauso e te
problemas gaúchos. Prestei - paio ,de parte do povo pa
a minha colaboração leal ranaense".
r�(, desenvol:,imento da vi-

..

- "A verdade é que rea
sita do candidato popular f. uzamos comícios grandio-
nacionalista a São Paulo (l SOt'.l10 Norte do Paraná
Paraná, No grande Estado - considerado reduto do can�
ba�d�irante o marechal r.ídato oposícíonísta. Em
'I eixeira Lott e sua comiti- Ponta Grossa, por exemplo
va foram recebidos com o comício de Lot't foi �
significativas demonstra- maior até 'hoje realizado
coes de apreço, verifi:can- naquela cidade. Aliás, o
do-se fàciIo:nente que o emí eleitorado paranaense está
nente brasileiro estava ta- decepcionado com o sr. Jâ
rriilíarízado com o povo e nío Quadros, pois este to
os - problemas paulistas,' mau os seus votos e nao
Desde sua entrada pela ci- exerceu ç, mandato como
dade de Queluz até São Jo- representante daquele povo
sé dos Campos, recorrendo !o,t;cri ",;:o e digno ".
assim todo o Vale do Pa- Encerrando sua entrevia-
raíba, em São Paulo o can, 'ta, .o vice-presidente do"
-dídato da coligação PSD- PSD gaúcho fez aos seus
PTB demonstrou que tem correligionários río-gran
enorI?e popularidade no denses o seguinte apelo:
Estado bandeirante". - "Apelo ã cónseíencía
�eferin-d�-se. à excursão partídaría de todos os peso

peio Par�na, disse odepu- secistas: da Capital, das,tado Helio Carlomagno: sedes municipais do ínte-
- "Chegamos àquele Es- ríor, dos distritos .ruraís

I

tado com certo temor. E para que sxamínem, ,com'í

D. Helder Câmara elogia
o g9vêrno de Juscelino;

"v. EXCIA. FEZ TUDO o QUE PODIA FAZER PELO NORDESTE"
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PARANÁ:
QUINTA COM'ARCA

O Sr. Jânio Quadros, nos
se"" avanços e recúos, e

sempre um 'impenitente.
Ainda agorã, quando da

abertura de sua propagan
da politica no Estado que,
,de mão beijada, lhe déra
um mandato de Deputado
Federal _: nunca exercido
- não a. fez .sem um recúõ,
desta feita HISTóRICO.
Na preocupacão de mé

dia com os paulistas
seus financiadores - lem
brou-se que. certa vez o
saudoso diretor dó Inter�a
to do', Ginásio Paranaense,
P:ld.l'e Man_?el Gonzales, lhe
ensinara fora o Paraná 5.a
Comarca de São Paulo.
E nesta espectatlva, sem

atender a medida do tem
po, foi ao atual Capitão
Mór da piratiningana Ca
pitania, solicitar-lhe dois
Escudeiros Secretaflos de
Estado, os quais - tal qual
C.orr<,ia Pinto em Lajes, Ia
rram, em territória alheio
fundações eleítoraís em'
nome do hodierno Visconde
de Mat<,us', patrono quatro
cenltão do estrábico candi-
dato VAI QUE É MOLE DA
U.D.N.

O Sr, Jânio, amnesico
quanto aI> tempo, não viu
que o recúo de éra até os

Capitaes Móres, viria fron
talmente chp.ca-r-sç com a

�Itivês do po,vo crã terra
dos l,inheil'ais e do p):estí
gio pessoal do Governador
M;o:ysés Lupion; �nador'
Maculan: Major Ney Bra-
ga; Franco e quantos ou
tros formam a constelaçao
brilhante da vida. política
da antiga 5.a Comar,ea de
agora.

O Paraná de hoje, é cam
po livre para todas as con

quistas democráticas do
presente, mas não age, nem'
pensa pelas cifras do Ban
co de S. Paulo, nem pelas
injunções dos magnatas
do Café do nordeste, ale
gando o UT POSSIDETIS
polí�ico, por se terem ali

,. infiltrado na conquista d�
riquezas, .. alheias.

O sr. Jânio Quadros, nao
será com a sua mestiçagem
paranaense, que irá enÍbair
os já agora avisa.dos que
conhecem ao

-

lo,gro lhes
causado com a Deputação
de araquç,

. ,

- O Senador Naves é
morto. Resta ao "Pal'tjdário
dr si mesmo, 'mandar re

zar-lhe por alma algumas
missas, '

'

Rodrigo d'Almeida

TELEGRAMA' DE CONGRATULACÕES
, . .

O Diretor da .dívísão de administração do Pôrto de
São Francisco do Sul, sr, Antônio Silva, em despacho tele
gráfico datado de ontem, congratulou-se com' o sr, An
tônio Paechoal Apóstolo, Chefe do Escritório estadual do
Instituto Brasileiro do Café.

É o seguinte o teor do telegrama:'
SR. ANTôNIO APóSTOLO
CHEFE-ESCRITóRIO !BC
FPOLIS

ULTRAPASSANDO PRAZO VETO RESOLUÇÃO INS
TITUTO BRASILEIRO CAFÉ CONSIDERANDO SÃO
FRANCISCO r-oaro CAFEEIRO vg CONGRATULO-ME
PREZADO AMIGO ESSE AUSPICIOSO ACONTECIMEN
TO pt

ANTÔNIO SILVA, DIRETOR DIVISÃO
ADMINISTRA!ÇÃO pôRTO,

vêrno para seguir êsse pla
no de colonizacão do Brasil.
Mais adiante o sr. Jusce

lino, repertando-se às pa
lavras de Dom Helder, re

cordou que sua obra de
desbravanuinto dos deser
tos brasileiros tem sido al
vo de consta.ntes 'ataques,
mas que a m_aioria esmaga
dora 'elo povo brasileiro
aprova tais metas do go-
'l,'êmo,

"

,N_ElW yoR'K. - Pr.in.ter-, vacina 'anunciada; _ de tipo
t �_'. �

", natlGnfl - Nõva, e -90'1erQ- ,.'
de v�ru�ortos terá; a-d�

l / 'l�"e o pr )j(;cl�1lfe_ �'R:e>"l". pa, ,\;9..eIu!;<l ê�f!:�jt- a ).>plip- nQmin�ç&o de "Purivax" C
pt:bhca. que s,ua� me1;�sl li:llel1te ,,!l,caúli ,d�, ser ánuri� prãé(ut'o será cold'cãd� 'â
nao :senam po�slvels se nao clada,: comI? �o�olário de' disposição do-s médicos 'lógü
co�tasse s�mpre ccom o an:,� pesquIsas, Cientificas leva- apos sua aprovação pêlo
p3;ro do SI. J�ao Guulal D. das a elelto durante largo DepartélJIllento de, Certifi ..
ah presente, que sempre espaço de 'l:empo nos labo- ,cados do Govêrno ou sejacumpriu com l�aldade to- ratórios especializados da o Instituto Nacio�al de
dos os compromissos assu- _Merck Sharp, & Dohme. A Saúde do Govêrno dos Es-

tados Unidos.

,RIO, 3 (V,A.) - Dom Hel
ríer Câmara abriu- a sole
nidade ela ins'talacão da
reunião, rios bispos do Nor
deste no salão nobre do
Ministério da Agricultura
em Brasília

'

com um dis
curso em que agril.deceu ao

.

presidente Kubitschek a

c?opera.ção darla pelo go
verno do Nordeste. Afirmou
e � repeti.u ,. ,em ..norpe dos
blspos do Noraeste:'
"Vóssa cx�elênda fêz 1rd{U,)
o que podia- fazer pelo Nor-
deste".

.

Depois de citar as inicia
tivas do govêrno no cum
primento das resoluções
dos bispos norrlestinos elo
giou Brasília que - 'disse

está possibilitando- o
descobrimento de dois ter-

�?�d�oh�j�r����� d�����:! JORNAL, ISTA EXECUTIVO ELEITO PRESI-cidos", I'Falo de coracão
aberto - salientou Dom DENTE DO ROTARY INTERN. �1��e:ia�slfr��e f�S�� �:�' . ATlONAL
mandato e nós acredita
riiOS piamente na Sua afir
mação de que não pretende
continuar".

O presidente da Rêpúbli
ça agradeceu a presença
dos bispos em Brasília e.

, reafirmou que em data
marcada pela ConstiTuição,
entregará o govêrp.o a seu

sueessor eleito, sela êle
quem fôr, Agradeceu as re_

ferências _ feita$ por Dom
Helder Câfl'lara sôbre a in
teriórização da capital e

deciar,ou que espera nos

, meses' que sobram ao go-

Miami Beach, ' Flórida,
E.1}.A., 2 de junhó (Espe
cial) � Joseph A, Abey, de
Rea'ding, Pensilvânia, E. U.
A., fo.i eleito Presidente In
ternacional do Rotary In
ternational para o ano fis
cal ele 1961-62, na 51.a Con
vencão Anual dessa organi
zação de �erviços em âmbi
to mundial, que encerrou

hojf- r, sua reunião de dn
c') ctras. O registro da"Con
"e�çã(j dê mais de 12.000
l'('t:u�anos e convielados re

presen tau 10.500 Rotary
Clubs' com um quadro so°

midos durante a campa
nha". �

Antes da reunião no gal
pãO' aQ lado da catedral- de
Brasília em construção, foi

rezada missa pelo Arêêbís
po de Brasília. O presíãen
te Juscelino e o vicé-presi
dente João Goulart compa
receram.

DEsrOBERTO NOVO E ,PODEROSO TIPO
DE VACINA CONTRA A POLlOMI'EIITE

cial de quase 500.000 exe
cutivos cfe negócios e pro·
fissionais em 116 países.
O I?nr. Abey é Presidente

e Editpr de seis jornais em

Tennesse('. Virginia e West
Virginia ;) é atualmente o
Diretor de 'Distribuicão do
"Eagle rimes" de Readin!!;.
É Ex D1retor da "New York
State Ciroulation Managers
Association", 'da "Interstate
Circulation Managers Âsso-
ciation" e Ex-Presidente da
Câmara de Comercio de
Reading. E sócio do I{otary
Club de Reading desde 1936
tendo sido presidente dê'.1fe
C:url', Serviu o .ci. 'tal'y Ir:-
t"!'naLional como Di:-etar,
Oe VL'h8.rlÇll' cI::. Dhrrito,
P:'(,E,íQente e M211'lJjrO cie
CO'J:bsão,

Em experiências clínicas
nus Estados Unidos esta
vacina, altament.e' ,pura
produziu reação de imuni�
dade ("m uma percentagem
muito mais alta de crian�
ças do que a alcancada pe
la, vacina ,comum: O dr,
HIlleman, 'diretor das cul
turas de virus e tecidos dos
laboratórios descobridores
do "Purivax", descreveu a
nova vacina ,como sendo o
resultado de vários anos de
pesquisas empreendidas pe
la MSD a fim de desenvol
ver uma vacina purificada
e concentrada, contra a
poliomielite e que" fôsse
praticamente material de
puro virus,
Isto significa, uma vaci

na essencialmente livre de
substancia ren2.1 do macaco
e ,de outros materiais não
virus contamil_ladores, pre
sentes na vaeina ,comum. O
l?roduto daquelas pesquisas
e uma vacin� que não con
tém antígeno

-

do' rim do
macaco, visivel no sôro
Assim, a possibilidade d�
males causados pO'r múlti
plas injeções de antígeno
do rim é grandemente re
duzida. Devido � concen
tração de material ae virus
praticamente puro - tor
nada passiveI por um novo
método de purificar-se o
virus ,da cultura do tecido
do rim ,do macaco - a va
dna é administrada na '0-
se mais í'onveniente de O 5
cc, comparaCla à dose de '1
cc do processo até então
usado. Assinara-se igual
mente que o novo tipo de
vacina permite sejam ad
ministradas duas injeções
cotp apenas ó intervalo de
um mês, quanüo d processo
anterior não permitia <tal
quant�(lade senão com es
pa,ço de 7,meses para três
injeções.
A nova vacina foi experi

mentada em 4 localidades,
para ,,>e ,'erificar sua capa
cidade de imunIzar crian
ças que não haviam tido
,contacto anterior com o
virus da poliomielite. "De
'Pois de apenas 2 in,iêções
dadas com intervalo de um

mês, a vacina da MSD pro
duziu uma reação de imu
nidÇlde aos. 3 tipos de virus
da poUomielite em 91% das
crianças" anunciou o

cientista dr, Maurice R.
Hillernan,

BUENOS AIRES, 3 (AP)
- O presidente Frondizi
pediu, hoje, ao presidente
Eisenhower e ao primeiro
ministro russo Nikita Krus
chev, para emprenderem

nhower e Kruschek, Não
foram revelados os textos
das respostas, mas alto re

presentante do govêrno
nos informou que Frondizi
maníreetara suas esperan
ças de que o fracasso da
conferência suprema de
Paris não evitaria a rea,

lização de novos esforços,
Na carta a Frondlzí, envia
da de Lisboa, quando vol,
tava de Paris para Wa
shington, Eisenhower lan,
çara a responsabilidade·
pelo rracaeso da conferên
cia aos russos,

Os latos é que contam
"Na secção de liA Pedidos" do "Jornai de Joinville" foi feita uma con

testacão ao comentário em que apreciamos a posição do dr. Paulo Bornhausen

como' postulante dos votos dos joinvillenset' para se eleger Prefeito de Joinville.

Diz o comentarista em referência que pusemos em dúvidi:l- a honorabil'ida.de da

quêle candidato. Não é verdade; O que dissemos é que não tem S.S. as cl,'eden

ciais necesuárias para pleitear o cargo, por não estar radicado á vida :de Joinvi.Ile.

Citávamos no- caso o exemplo do cand,idato udenista na eleição anterior. O sr.

Hel1l'ique Meyer é um joinvillense que há 50 anos está integrado ,na comunidade

de Joinville. Conhecemos a sua pessoa, o seu trabalho como indu�tliial, a sua

conduta d'e cidadão. Podíamos, pois, acatar as credenciais que oferecia quandO
foi candidatO. O mesmo não podemos dizer do dr, Paulo Bornhausen, não por

que queiramos prejulgar suau qualidades de homem público, mas pelo simple�
fato de que essas qualidades, das quais não duvidamos, jamais foram posta.s a

prova em Joinville, O dr. Paulo Bornhausen cheg0u a Joinville no ano d.e 1953,

aqui estabelecendo re['idência e um es(;�ritório de advocacia. Em 19.54 �m �leito
deputado pelo municipio de Guaramirim, seguindo logo para Flonanopolls

,

a

fim de exercer o niandato, Du'rante o período de seu mandato, em que tambem

foi escolhido-presidente da Assembléia Legislativa, não teve, que sai�amos, uma
só iniciativa em favor de Jtlinville,.não apresentou um projéto que f0S�Z a favor

dos joinvillenses, só havendo cuidado de assuntqs nossos quandO combateu, com

a maior veemência, o famigerado projéto, apresentado pelo deputado :upy
Barreto de criação do Município do Itaum, com o deumembramento dos bairros

do Itau;n, Boa Vista e Irlriú, em prejuízo da unidade municipal.
,.'

_ Tendo sido também Secretário do Interior e Justiça, no e:x;erclclO desse

cargo igualmente não praticou qualquer ato pelo qual Joinv.ill:e lhe de�es�e agra-

d. n'tos Em 1959 o dr, Paulo Bornhausen voltou a reSidir em JOlllvllle, por
ecnne . ' d'
coincidência nas proximidades de novas eleições. Tratando,_ con;o e �o� &.'Üu 1-

reito, de encaminhar seus interêsses polítieo�, �,oncorreu entao as elelçoes para

o Diretório Municipal da UDN, sendo eleito ultimo suplepte.
Estes são os fatos que todos conhecem, E aquêles que alégamos �a�a de

clarar com a franquesa -

com que o fizemo\S, qu� nada consta na histona de

JoinviÍle sôbl'e al�um benefício que ao m�n,icípío tenha prestado o �:" �au�o .

Burnhauf:en, sendo certo que o ilustre causl(ÜCO sempre tem dado prefelenCla as

épocas de eléições para procurar n�sa terra e nossa �,ente.
Fo'ra disso também nada mais temos contra S.S.

, .

"C t do Dia".
tT"anscrição de "'A NOTíCIA", publicada no omen ano '"

Fl.lam também eleitos ao

C.�ncelho Diretor :1.) R('�:H'y
,�" d :i:lation!'!'" para r S fi nos
l'scais de 1960-ii::l,. a par�i:
(le I de julho, tok'.ria!1os
da Austrália, ';;'j':';I'''1' e
cunérlcas do No!,," � ,�c Sul

. ;\T A discursos e dl'bates
int'rJ.mais de .

�rupf)s da
C"��vE;nção, foi jada gran
r! e ':.1ãse às mUI ,"iS 01)01'
t :.::-.h'.ades Que se apre�en
tn,11 iodos os 1'tl :""i8,llos'
e:n �úáo o mundo de tra'�-:'t_
ll-.:q· para a real â.,�i'.o d(;
11'1: principais a'lvos ,'e
R� .

j. - compre'::üsão, boa
von.aile e paz :a'l:nacio
nais, Algun.s, orad'ores da
Convencão foram: Dr, Vic
tor' A. Belauride, 'de Lima,
Peru, Presicfeltlte da Assem_
bléia Gerál dias Nações Uni
,das; Capitão E'ddie Rlcken
b,a.cker, de Nova York, Pre_
SlOente do Conselho Diretor
ds. Eastern' Ail'lines; James
p, Mitchell, Secretário do
Trabalho dos EE. UU.; Ben
C, McGahey, Presidente do
Conselho de Comissários do
Condado Da:de Metropoli
tano, na Flórida; rotaria
noe e bolsistas da Funda-'
cão Rotária

-

provenientes
de 10 países.
A Conven.ção dO Rotary

Internationàl em 1961 Íoi
realizadà em Tóquio, Japao,
entl·c QS dias 28 de maio a

1.0' de junho e foi a pri
meira Convencão do Rota-
1'y na AsIa,

"

novos ésforços em prol da
paz, mediante conversa

ções de alto nível. segundo
informou, hoje, fonte ofi
cial. Frondizi entregou, on
tem, aoe embaixadores dos
Estados Unidos e Rússia,
aqui, sua resposta às men

sagens qUe recebera, na

semana passada de 'Ei['2-

F R A N K BUCHMAN

I

o_ Chanceler Ad;enaue-I' da Alemanha Ocidental, avistou-se
em Los Angeles, no dia 19 de março êste ano, com o seu

velho amigo, o Dr. Frank Buchman. Disse êle: "Tenho

que ma,nifestar.lhe quanto valor dou ao Sr, e à sua obra
do Rearmamento Moral, Esta é impresqindível para a paz

do m'undo."
Frank, Buchman, inicia- Euta ideologia se espa-

dor do Rearmamento Mo- lhou pelo mundo intei�'o, ,

·aI. naSCf'll "lJ1 Pf'nsn-vânia, trrl.llsferrr,ando a man.elra

EE,UU" ,� .. d0 junho de de pensr,.' E' de "l"f: d3
1878, d" uma m'l'a de mílhan's de indivíduos. e

origem suíc!', P"z v a 11 UdOl d('�tll1o de na

,':,ensas n<1 �:lr,,') 'P ;':1. t (

:\'1, durante la(1 "h ie r Cl::t e!1e ,I

chr� '1 a conhecer, como plL as de gratidúo P,1l
ami � muit() do,," ni- (',)1 Fran1- Bu"hn18n E1

n€,l1' e"tucL' as e pensn� rlE'POl'açó H dos govErn,
dOl'e�' da t.:poca Em 1921, reC\!IJ<.'l, as lllUis altas C0l1_

nevoi" de ,lssisti! à rO)- da 01,<,1:1 do Jap'.1. ,
da

ferência do Desarmamento Chma Liv_.e, da '1"" q l1lr1L

em Washington, êle ficou e das Filipinas. O govêrno
convencido de que era pos- da Ftanca lhe conferiu a

sível planejar um novo Legião de Honra pelOS
mundo no papel mas que seus serviços em prol da
eram necessários 'novos ho- melhoria das relacôes en-

mens pal'a realizá-lo. Êle tre a Franca e a" Alema-
decidiu demitir. se do �·.:m nha, e o góvêrno- alemão
trabalho universitário pa- lhe conferiu a Grande
ra empreender sUa obra Cruz da Ordem Alemã do

mundial. Mérito. Nas palavras de um

Enquanto as forças to- diplomata, "Frank Buch-

talitárias se erguiam para man não somente pe_rc.e-
conquistar o mundo, ho- beu o que era nec�sano,
mens de tôdas as côres e mau êle proclamou a res-

credos, sop a liderença de posta ao problema e pre-
Frank Buchman, ."pren- paroU a fôrça de homens e

deram a viver uma ideolo- mulheres capazes de apli-
gia uuperior que pudesse cá-la."
dar uma resposta cabal. O dia 4 de junho, além

Enquanto o mundo empi- de ser o dia do anivel'sá-
lhava as armas, êle con- rio do Dr. Buchman, mal'-

clamava e planejava um ca a abertura da Assem-

rearmamento moral e es- bléia Mundial do Rearma-

piritual na mesma escala, menta Moral em Caux,
"Novos homens, novas mt- Suíça, à qual assistirão
cões um mundo novo", personalidades do mundo

diss� êle quandO lançou o inteiro inclusive do Bl'a�·ll.

movimento do Rearma- As notícias dessa asse1l1-

menta Moral em 1938, n.o bléia poderão ser recebi-

bairro popular de Lon- das através das agênCias
dres. AP, UPI e AFP.

��..�
O "DIÁRIO OFICIAL" DE 2 DE JUNHO PUBLI

CA DECRETO DO GOVÊRNO ABRINDO CRÉDITO

DE. 30 MILHõES DE CRUZEIROS PARA PAGAR PAR

TE DO SALDO DO EMPRÉSTIMO JUN'tO AO BANCO

INCO. O SR. HERCíLIO DEEK, SECRETÁRIO DA FA

ZENDA E DIRETOR DO INCO, REFERENDA O DE-

CRETO.
EM DUAS MENSAGENS, O SR. GOVERNADOR

DO ESTADO, AO TRATAR DAS FINANÇAS. ESTA

DUft.IS, ESPECíFICA, ANALITICAMENTE, TODOS OS

EMPJ,tÉSTIMOS FEITOS POR VÁRIOS GOVERNOS,
MENOS ÊSSE, DO INCO. ÊSSE NÃO LHE MERECEU

MAIS QÚE UMA LINHA, NOS DOIS DOCUMENTOS!
POR QU'E O SEGREDQ?
N.ÃO SABEMOS SE O SR. DEEK AINDA CONTI

NUÁ NO EXERCíCIO DO (mRGO DE DIRETOR DO

INCO. QUANDO O EMPRÉSTIMO FOI FEITO, í!:LE

ESTAVA NESSE EXERCíCIO. TINHA, ASSIM, PRO

CURACÃO DAS DUAS pARTES!!! SE POR OUTROS

MOTIVOS N,ÃO FôSSE, A PUBLICIDADE QUE ESSA

OPERA'CÃO MEREOIA, POR í!:SSE, ERA IMPERATIVA.

QuÉ CLÁUSULAS CONTINHA O CONTRATO?

QUI LO SA???
*

MAS SABE-SE QUE O BANCO INCO ESTA SEN-

DO PAGO. O SALÁRIO FAMíLIA DOS FUNCIONÁ�

RIO.s, NO ENTANTO, CONTINUA SUSPENSO!!!

�
__ i. ""!o.
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ANIVERSARIOS - sr. Guilherme Lunch
:_ sr. Dante FflomencSr. Manoel Bittencourt

Com satisfação reg,�ra- _ sra. vva. Maria Olímpia
mos na data de hoje mais dos Santos

.

um aniversário do sr. Ma- - sra. vva, Olindina Mira
noel Bittencourt, dedicado I

- sra. Luci Garcia Goulart
funcíonázío desta Fôlha. 1- sra. Celina Kerích
'AI' muitas homenagens - sr. WilIy Kersten

de que fôr alvo, "O EST�- II - Prof. Maria Celina Fran-
DO" assoeía-sr, prazerosa- . ça
mente. .

r

'•.••
'

';":' 1- sr. Solon Vieira.
"

- sra. Carmem Oliveira
FAZEM ANOS HOJE- - sra. Ruth Silveira de
sr. 'Viva1do- d�rofaIÍs Souza
sr. ManoeLPrUdénc'io

-

.-' sra.: Luiza Nóbrega Sch-
sr .. Ubirajara Braga neider

4çõ�s Contra a Fazenda Pública
,<

ll�clamaçães Trabalhistas
Jfeuidados de Segurança

, ESGritório
.

de Advocacia e Procuradoria
Rua Jerônimo. CoeUio, 1 - 1° andar - salae 9 e

.

Bd
.. "JOão A�fredo" --:- fone 3658

10-

•__40_.

,_

,DR. BIASE FARACO
DOENÇAS DE SENHORAS. ALERGIA.

PELE.
'

VARIZES
Consultas diárias das 14 às 18 horas
Rua Felipe Schmidt, nO 46 - Sob.

AFECÇÕES DA

---_ ..__._--

MONTEPIO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLI'
COS DO ESTADO O'E SANTA CATARINA

COMUNICAÇÃO
Comunico aos Senhores Contribuintes, que de ordem

do Exmo. Sr. Governador do Estado, fica anulado o Edital
de Abertura do Empréstimo de Previdência, datado' de 20

�., de maio último.
Oportunamente será publicado novó edital.
Florianópolis, 3 de junho de 1�0.

RENATO GUTIERREZ
Díretor-Presídente.

Uma ótima residência recém-construída com 75m2
'

contendo 9 pe,ças, água, luz e esgôto, com d�is lotes me�
dindo 24,00, m x 20,00 m .. '(A casa ·e aterrEmo pOfJsuem,
planta assinàcfa pelo Ep.genhei�o).' Prêço: Cr$ 360:000,00.
Sitüad:a à Rua Professora EnQé da Silva Schutel 35 - Trin.

ó.aCle. Tratar com José Fernandes, fone 3615 ._:__ DER, ou
R,ua Fernando Machade> 53.
--�------------------------------.--�---�---

OSVALDO MEU
RONDA. PELA CIDADE "Eu gosto de ajudar a

quem trabalha". Começa assim Uma carta que recebi on_
tem pela manhã, desta vêz, com o 'pome da missivista e'
o respectivo pseudônimo para uso de Redação.

E continua: "admiro, d;igo-o com franqueza, a insis.
tência com .que você v·em diàriamente tratando de a9sun_
tos que dizem respeIto ao progresso da Capital.

Há muito que desejava lembrar para sua cOlúna,. um
velho hábito aliás, muito arraigado no nosso ilhéu.

Trata-se, sr. Melo, das costumeiras '"rodinha[l" ás
':rtas dos cafés e de outros estabelecimentos 'comerciais:
Praça 15, Felipe Schmidt e Tr,ajano, principalmente.' ,

Cincc:> e mais pesllôas, agrupadas no meio do passeio,
oc:.upando assim, inteiramente" o espaço para passagem
livre dos pedestres.

li:stes e principalmente as senhorafJ, têm de descer
prura não desmancharem as rodinhas, porque os "convers?;
fiados" não· dão passagem e desatentos a ê[lses comesinho&
princípios de bela ,educação, continuam plantados no meio
das calçadas.

O que faz a chamada Polícia de Costumes?
Ou então, não a temos ainda por aqui. Nas Capitais

de EfJtad;os de t�do o país, êsse sérviço é feito por polI
ciais educados e gue sabem c'omo tratar o "cidadão", cha.
m'ando delicadamente sua atencão. JTalvêz, meu caro amigo, que êste assunto nao ag-rade
a seus leitores por julgarem-no coisa fútil. ,

Entretanto não o é porque' diz respeito ao respeito
que faz p rur te' integrante das bôaa nOJ.'mas sociais, como

_ambém da bôa educação.
Se achar que tenho ra;1;ão, pUblique e se acnar qUe Q

l.to não é digno de registro, rasgue esta tira de papel
como coisa inútil". J. V.

Vovê tem razão e aliás, aind;a não havia tratado do

assunto, qUe ,estava a merecer reparos.
'Obrigado pela colaboração e volte quando quiser.
Necessito de àjuda para esta tarefEI diária:

"O ESTADO" O'llIAlS ANTIGO DIA,R1O DE S. CATARINA
_�__"""' ""'--I<_"_'''' t.�,,�

,

f •

contecimentos 1< Sociais
á'

;SSS%SS%SSgW&W:'jStc... !
. ���S$%%S%S%%:%%S$%%%'SS!
Dinheiro em penca no Inca,
Mas o pQbre funcionário,
Se recebe o uencimento,
Tem em atraso o salário.

ATITUDES E.:. ATITUdES
,0 deputado Fernando Viegas perdeu os estribos.

Ginete de pouco garrâo não aguentou o corvoco; roí ]
a conta - bateu socando os furídílhos, bambeou, e foi �
de jeito cheirar a barba de bóde.

.....................

"

nista da Revista "O Globo" Monteiro, catarinense ra

de Porto Alegre, a convite dicada em São Paulo.
deste colunista assistirá Desejamos a srta Mon-

hoje no Clube Doze o mo- telro uma feliz estada
numental desfile Bangú - - - x - --

---x---- MAGALI, a 'cronista so-

IVONE Baumgarth, Miss cial do jornal "Rebate" da
Estarão circulando na Santa Catarina ·1959 fará cidade de Brusque, está

pasarela azul as' srtas. He- entrega da faixa a sua circulando nas rodas soei-
liane Lins, Jaçanã Coelho sucessora srta. Eliseana ais da Ilha
de Souza, Maria -Conceição Haverroth - O aconteci- - - -- x - --

ROlilrlgues, Marita Arão, mento será hoje, após o ,O JOVEM sr. Clovis Bal-

Margot Paim Luz, Rosita desfile' Bangú sini e a bonâta srta M3jl'ia
Oliveira, Maria Margarida - - - x - - - Helena Luz, fazem diária-

Lenzi, Marta Noronha, Ana PALESTRAVAM anima- mente ó Chá das 4 (horas)
Maria Schmidt, Sônia Ma� damente no Bar Lux Hotel - - - X - --

ria Silveira, Eliseana Ha- deputado Fernando Viégas. ACABO de receber con-

verroth, Letícia Di Bernar- dr. Armando Calil, dr. Nil- vue para assístrr ao casa-

'di ,Mariza Ramos, Rosi- ton Cherem e o dr. Arman, menta dia 9 de julho, da
marie Buendgens e Elsa do Carreirão -srta Eni Maria Lehmkuhl,
Boas Schmidt ---x--- com O sr. Danilo Haverroth

,

---x---- ENCONTRA-SE em nossa O acontecimento será
FLA'VIO Carneiro cro- cidade o srta. Maria Alice na cidade de Ituporanga

LOGO MAIS, nos salões
do Clube Doze de Agosto
acontecerá ,des�le Bangú
com a escolha de "Miss

Elegante Bangú Clube Do
ze' de Agosto".

O Iíder da maioria, Seba9tião Neves, procurou jus
tificar as g-rosserias do seu liderado, alegando que a

falta de ética parlamentar, demonstrada pelo deputado,
, Víégas, havia sido consequência da abundância de en, �
tusiasmo, euforia, arrôjo, exuberância de imaginaçãoij
e gênio intempestivo daquele deputado.

O deputado Ivo Montenegro, num feliz aparte, ex
ternou ter sempre admirado com sinceridade n09

seus colegas-udenístas, Q arrõío, a combatividade e o

entusiasmo que. .. sempre couberam no Regimento In
terno da casa ...

O CHAPÉU,
Meu chapéu. Onde está o meu chapéu? êsse não

é o meu chapéu! Se o' meu chapéu tem. três bicos? Não
é o meu chapéu! ssse chapéu não é o meu ...

GENTE DE CASA
Deu.nos ,o prazer de uma visita o nosso estimado

-

correligionário de Curitibanos, Avelino F,rança, que
,

�4 bebeu um mate, pois por aqui os serranos já introdu.
zíram o costume do' chimarrão. Seu Avelino já voltou

, p'ra querêncía, NOSfJOS votos de bôa sorte e "felicidades.

O REVERSO DA MEDALHA
- Meu amigo - disse o cidadão araranguaense

que estava na roda - pois êles foram exibir lá em.
Araranguá uma exposição da estrada do Rio do Ras

tro, aquela espécie de SINFONIA INACABADA; en:

, tretanto, do que êles âeoeruim ter feito exposição es;

clareceâora, porque é o fato mais importante aconte ..

cido lá, era daquele "sumiço" dos seis milhões'...

MISÉRIA DE SALÁRIOS LEVANTA MAIS ,UMA
,

CLASSE
,

Informações fidedignas dã.nos a notícia de que o

Clube dos Oficiais da Polícia Militar e a Sociedade dos

Sargentos, deliberaram assumir o patrocínio do movi.

menta VENCIMENTOS CONDIGNOS.
O Estado é escravo dó Inca,
Do Banco capitalista;
Com CELSO está a liberdade,
E um govêmo progressista.

Rádio 6�arujá
PROGRAMAÇÃO, PARA O

DIA 4 DE 'JUNHO DE .1960

(SA'BADO)

ÀS 6,35 -

Alvorecer em Nossa Terra

'ÀS 7;05-
R'(Wis;,a Màti!lal
ÀS, 7,55 -

A VEMAG Informa'

ÀS '8,35 -:-

Um Amigo a Seu Lado,

Às 9,05-
Telefone Pedindo Música

ÀS 10,30 -

I
Antarctica nos Esportes
ÀS 11.05 -

Musical Copacabana
ÀS 11,35 -
Parada Mus. Chantccler

ÀS 11,55 -

Repórter ALFRED
. i.

.\8 1225 -

!
"

�I\. . VE�AG �Infortna
ÀS 12;30 -

Carnet Social

ÀS 12,35 -

Enquanto Você Almoça
Às 13,35 -

Convite à Música
Às 14,05 -

f\. Mú�ica do Ouvinte

.
ÀS 15,05 -

Show Musical RG.E.

ÀS 16,00 -

A VEMAG Informa

.Às 16,35-
Legião da Boa Vontade
Às 17,30 -

Encontro com sua Familia
ÀS 18,10 -

RESENHA J-7.
ÀS 18,55 -

Reporter ALFRED
ÀS 19,00 -

Momento Esport. Brahma
Às 20,0;> -

T,êrço em Louvor a N. Sra
ÀS 2@,35 -

Telefone para Ouvir
A.S 21,00 -

Repórter ALFRED
AS 21,05 -

Rádio T-eatro
Às 21,30 -

A VEMAG Informa
As 22,05 -:-
Grand Inf. Guarujá
Às 22,35 -

Noite de Gala.

miúdos - Notas sôbre o pre ,

'paro da carne. A ínsemína,
........

da UCES, tendo a frente o O Brasil pr.ecisa de mais ção artificial no Rio, Grande

esforçado colega Osmar Pi_ 'lã. Matança excessiva de va. ,do Sul. Respondendo sôbre

sani, está no momento ocu. cas com capacidade de lac- Zootecnia ,e Veterinária. Cur

pada com a o'rganização do tação - o maior fatôr da sos práticos de fabricação
I Concurso Literário Estu- atual escasl1êz de leite. A en, para operáriofl da indústria

daptil, de âmbito estadu,al, � trevista do mês - Melhoro'u de laticínios, Economia �

será lançado provàvelmente' consideràvelmente a 9.uali• Nacionalistas. A produção de

em junho dêste ano. dade do leite consumido no fumo e, 2. fazenda experi�
Agua:rd-em! Rio de Janeiro.-Fala o secre_ mental de Santa Cruz do

tário da AgricuLtura, _ AgrL, Sul. Combate ao berne pelo
cuJ,tura apaixonadamente. B.H.C.. Cuidaçios a observar

Operaçã.o de máquinas agrí_ na produção de leite. O pIa�
colas. A ação do zootecnista no nacional de fabricação
contribui para' o, uso ade- de trator.es. Micronotícias.
quado da terra. O "Anuário Comedouros e bebedouros
dos Criadores", uma ,feliz. para frangos de corte. Cuni_

inicia,tiva. A seleção <;la ra-' cultura - Prática do acasa.

ça Gir. O leite é o alimento, lamento de coelhos. Avicul-

NOTl'CIARIO . DA U.C.E.U.
1....1-

Conforme Nota Oficial dís;

Quando o V.o Conselho Es tribuida, a UCES como não

tadual, realizado nos dias- 5 arranjasse Itransporte I para
a 8 de maio último nesta o resultado de sua vitoriosa

TERRENO

Capital, os representantes
sec�ndaristas CJ:Ó§"· esÚidal}
tee "Gatarinesês,. Vllsitaram o
�.. r

.

_

"Ex?elen'tjssim? �enho,r ,Pre.

feito Mu-niC'ipal, �pedinclo na
ocasião um 'tetren'o na J;>rai.

,

nha para a UCES.

Nêste terreno em futuro

campanha em favor dos fla
geladas do Nordeste, feita em

.

abril último resolveu dístrí,
,

ouír as mesmas para nossos

pobres da Ilha.
'

CONGRESSO EM BLU

MlENAU

Um ótimo Çlpartamento
,recém ,construido, sito à
rua Pres�dente 'Co�tinhl),
15 - 2.° andar.
Com .apartrumento inrde

,�cnçíente para emprégada.
Cem obl sem' garagem.
Tratar no lacal, J,o andar

próximo será, construída a

séde .próprta ,e Casa dos Es-, .Em julho próximo, blume,
.fudante Secundário. grande nau será séde do V Congres,
sonho de nossa numerosa so Estadual de Estudantes

,

classe. , I .iecundértos.

.7Vamos aguarçltr a l�eSpOS-\ \ Os preparattvcs já estãb
ta do Sr. Prefeító, eendo feitos, e ontem mes(-

="""'''rl'<'",�2�::�
Revista dos Cria�ores

SUMARIO

ALUGA-SE'
Aluga-se uma casa com

tl'SS (3) peças à rua Cou

s€';l�€iro Mafra, 188 (fun-
,

.

dr,s)
Ver e tratar no local.

mo seguiu para aquela cida

de, o estudante Jorge José

Salum, Vice-Presidente de
nossa Entidade, -a fim de
tratar de assuntos impor
tantes para o seu sucesso.

\
,

(ABRIL)

·i
Conseguiu à dIretoria da

UCES, cento e vinte bôlsas
de ,estudos junto ao Govêrno
Estadual, para ,serem distri_
buídas aos· 'estudantes po.
bres; [lendo .q'ue ca'da União
Estudantil filiada, receberá
10 bôlsas.

. ,Apelamos ,a ,estas entidades
para ,enviarem os nomes de
seus candidatos dentro do
maifJ br·ev'e Possível.
ROUPAS DOS FLAGELADOS

,I-.- .....__ ..

�.,-_.

'�-�'

em, tura - Ciscando notícias -

Informativo de interême aví
cÕla. Cozinha avícola - Re

nistas. Incidência da morti-, oeita do,mês - Escalopinhos
natalidft'8e em suínos. Cria_, de frango à romana. Você
dor·es americanos na Fazen_ sabe? - Informacões úteis
da Paraíso.' Secção. jurídica I par;:l. avicultores. Ultimas da
- Locação de imóvel rural. ciência - Trocando em miú.
Bibliografia - Culturas da,' dos. Amar.elã'}, um grande
fazenda brasileira, Pela A,P.- mal de fácil cura. Notícias
C.B. _L IV EXPOélição-Feira do Rio - Pela comissão na_

de Gado Leiteiro, em São danaI de avicultura. Merca.
pauio. Mantida a proibição dos de la.ticínios, carnefJ,
de importar gado da India. ,aves, ovos e rações. Relatório
Em Nova Odessa, o centro de :n,o 183 do Serviço de Contrô:"
estl:dos e experiências de nu-, le Leiteiro da A,P,C.B .. Anún

trição animal. Carcaça e cios classificadc3.

A' UC�S ,NO 1.° CENTENÁ�

RIqp� ;L�.GE$.

," :,,, f :

Comemora, $�U�I .centenã
ri,p de fundação nêste mês, a

bela cidade de Lages, A
UCES esteve presente a aber.,
tura dos festejos, represen,
tada pelo seu dinâmico Pre,

sidente, estudante RogériO
Queiroz" Na oportunidade,
além de levar o .abraço do
estudantado ba'rriga verde

por ião significativ.a efel1).é"1
ride, tratou também do for
taLecimento das r,elações
UCES-União Lageana de Es�

A Secretaria de Cultura

maiél barato que ,entra

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

tudantefJ.

LITERÁRIO
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jTUD!O JURíDICO !
� Mauricio dos Reí,<; - :advogad� #
• Norberto Brand - advogado �•
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: ARGENTINA SÃO PAULO I
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ESTADO" O MAlS ANTIGO DtARIO DE S. CATARINA
, Florianópolis, Sábado, i de Junho de 1960

v

OFERTAS DE ANIV E R S A' R I O
{.

t:
"

x

EXPORTAÇãO - Deseja
obter representações de ex

portadores brasileiros para 1
fios de lã, texteis, sapatos', De ordem do Mi M. Dr. Juiz da l:a Vara desta Co.
madeíras �ara con�truçóes' e marca, 'de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, co.
outros artigos, a fírrna AL·

I munico, a quem interessar possa que, não se tetldo efeti.
BERT VAN WESTBROEU{, ; vado da data marcada, por motivo justo, o leilão de que46 H e e m s kerkstraat, trata: o edital, respectivo, publicado no Diário Oficial do
BREDA - Holanda.

.
Estado, de 5 de outubro de 1959 (pág. 15 a 16) e relativos

F I RM A AM E RIOA�A, aos bens- da Massa Falida "JOãO COMICHOLI", foI de-
QUER: VENDER ::rRIGO -.A slgnado1o' dia 13 de junho próxímo vindouro, às 15 horas, '

EmbaIxada dos E,;,tados Um" à Porta;do edifício onde funciona êste Juizo (Praça Perel
dos, no Brasil. informa que ra Oliveitarn.o 10), para a .:realizª-çáQ do referido leilão.

a firma ROGER DUNN·& Floil�rrópoU9, 20 de maio de 1960.CO. - 111 West Washing-
ton Street _ CHICAGO 2

Ivo. EV(l.Tlisto de Carvalho

um EE. UU. _ deseja es-' Escrevente, p/Escrivão.
tabelecer relações com im

portadores brasileiros de
trLgo.

,

VIGORELLI - 50 anos de I garanfía

PREÇO 'À VISTA: - CR$ "6.800,00

com b�nificação-presente de CR� 4.452,00

(' O S M O P O L I T A - Ü fogão mais vendido no Brasi'l

PRECO À VISTA (incluindo instal,ação) - CR$ 13.800,00

com bonificação-presente de CR$ 3.651,00

A PRAZO PELO �ME!MO·.PRE(O DAS VENDAS À VISTA
•

I,

.

.. ERCINOTICIAS ,DO COM .

...
. .• O

- ---:'_DESCONTOS SOBRE PRE- NOVAS TAXAS DE CÂM-
MIOS DE SEGUROS - IN· BIO E Á G lOS MÉDIOS
CÉNDIOS - Através de uma PONDERADOS � O Diário
carta, dirigida à Confedera-

I
Cfie;;:,l da União, de 19 de

(,�'O Nacional do Comércio, fevereiro deste ano, mg. 3036
do Rio, o Presidente do Ins- publica o texto da Circular
títuto de Resseguros do Bra-' n. 21, da Diretoria das Ren
sll recomendou aos assocía- das Internas, estabelecendo
dos das Federações de Co- a tabela com novas taxas de

.mércío, a aquisição de ex- câmbio c ágios médios pon
tlntores de Incêndio com a derados, para efeito de êál
marca "de conformidade" culo do imposto de consu

expedida pela Assoêíaeâo mo, nas importaqões índe
Brasileira de Normas Técni- p e n dentes de cobertura
cas para efeito, de concessão

I
cambial. O exemplar 'do D.

'ie ('=8' ontos sôbre prêmios o. pode ser encontrado na

de seguvos-Incêndíos. séde da Federação do ·Co-

F.EIrRAS . INTERNACiO
NAIS - Pi Comissão Pêrma
nente de Exposições e Fei
ras, do Ministério do Traba
lho, deu ciência à 'Confede- ,

ração Nacional do oomer
cio, e esta às Federações es

taduais, de que 'Se reali\�arão
Feiras Internacionais d A.,.e
mostra, em Barcelona eTe- 1
a 20 de junho e em Trieste
de 26 de junho a 10 de julho.
do ano em. curso, tendo sido
o 'Brasil convidado.

mércío, nesta Capital, it nua
Tiradentes; ed. Osny Ortiga.
EXPORTAÇãO DE CAFE

E PRODUTOS COLONIAIS
-Interessa à firma JOHN

J. ZACMANIDIS, 5, Peta
street, ATENAS - Grécia
- ser agente de café, gêne
ros alimêntíiios e produtos
ioloníaís, naquele país. Os
interesados elevem esirever

para o enderêço aiíma.
.

LEILõES DE CAMBIO
SUPLEMENTARES - A SU

MOC, através da Instrução
n. 193, de 2$ de merço últi
mo, publicada no Diá�'io orí,

�

íial d2. União, nessa mesma,

data; pg. 5415, estabelereu
leilões suplementares de
câmbio até o triplo do mon

tante que tenha 'Sido anun

ciado para o leilão de cate

goria geral que o tenha pre
cedido e desde que êste te
nha tido abnorção total dan
civísas oferecidas.
F':::RMA DA ESPANHA IN�

'TERESSADA � A firma
M. A. P. A. � Ronda Unícer
sidade 21, mral. G. BARCE
LONA - Espanha, deseja
estabelecer relações e Impor;
tadores brasíleíros, para rea

lização de negócios nos dois
sentidos da corrente de co

mércío.
LIVROS DE ESCRITURA

çÃO E NOTAS FISCAIS DE
MOD1j;LO ANTIGO - A Di

retoría das Rendas Internas
vem de prorrogar. pela cír
cula r n. 37, de 25 de março,
até 31 de dezembro de 1960,
o prazo a qoe se refere o

item X, da circular n. 68 de
12 de junho de 1959, ficando,
.assím, permitido, até aque
la data, o uso de lívros de
escrituração e Rotas fiscais'
de cnodêlo antigo, convem-
mtemente adaptados na for
ma da .eírcular- n. 24, de 9 de
março de 1959. O prazo agora
é em caráter ir .

AJUSTES COMERCIAIS
DENUNCIADOS -

.

Foram
denunciados pelo Brasil os

ajustes comerciais que rt
.giam o intercâmbio entre a

Bélgica e a Aostría, tendo
deixado de ,... o prt-
meíro .::, partir de 26.12.59 e

o segundo de 14.12.59.

(urso de Admissão
ao' Ginásio

MATEMáTICA. PORTU
GUES, FRAiNCES E LATIM.
PREPARA-SE ALUNOS

PARA O CURSO DE AD
MISSÃO AO GINASIO. RUA
SOUZA FRANÇA, 20 .- Te
lefone, 35-�0.

,..

PROGRAMA- DO MES

PROGRAMA DO M1!;S DE JUNHO

DIA 4 - SOIRÉE - Desfile "BANGÚ"

DIA 11 - SOIRÉE

I

DIA 25 - GRANDE FESTA JUNINA _ Nas me

sas, pinhão, amendoim, laranjas, co.

jas, broínhas e a clássica queimada.
Haverá dança da quadrilha.

'

Mêsaa à venda na Secr�taria do Clube

...�.

AS PESSOAS INTERESSADAS EM PAR
TICIPAR DA DANÇA DA QUADRILHA,
ENCONTRA-SE NA SECRETARIA DO
CLUBE UMA LISTA DE ADESÃO. BICICL'EI A DESAPARECIDA

Gratifica.se a pessôa que informar o paradeiro de
uma bicicleta marca MONARX, n.o 563676 (chassis) que
desapareceu há uns 2 mêses' mais ou menos, da' rua José
Boiteux n.O 25 nesta Cidade. Tvata-se de um veículo' qua.
se movo, comprado pelo Natal de 59. Dita ínrormação po
derá ser dada ao Sr. Antônio de Padua, Per.eira.. na.Prefei.
tura ou na própria Delegacia de Políéia onde já acha-se
regilltrada. .

(Mooãlo 712 - Super)

(
I

Mio de DlreBo. da Vara da' Comar4
de Aerianópolis Falência de João ;

�
,

Comicholi A Y I S O

-

CLUBE

DE
RECREA TIVQ

.JANEIRO6
ESTREITO

I.' PROGRAMA DO MÊS.DE JUNHO

�'
I OlA 4 Sábado - Bingo, em ,b�nefício do

I' Lªr doo Velhinhos,.
Iníci6 às 20 .heras

j' �,:ÚI;A 5 Domíngo - ::!Olan�i:íC;: ��Ci:;,I ! horas

'1
' DIA 11 Sábado - Noitada Junina

r
na

,SOc.lety - Início às
22 horas

DIA 19 Domingo - Fes.ta Junina Infantil
dedicada aos fllbQs
dos assocíadoa _ Ini-
cio às 15 horas

DIA 19 Domingo - 'Brotolandia em socie
dade - Inicio às 19

PIA 25 Sábad�
horas

- .Noitada Junina dedi
éada aos ' casados
Inicio às 22 horas

. ',.

NOTA: E' neceesáría a apresentação da car;
teira social e o talão Ireferente ao

mês d� junho.
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Amanhã, . a Tarde:

LaR
. Pelo Campeonato da Cidade·

/

l'l���\�II
BLU�ENAy _ No clássico' L�rgur�; Ivo, Gale�o e Gó-

-

de resistência. Corredores I um cotejo pelo certame que serão protagonistas Cí
local dlsputado na tarde de 1e, Fritz e Waldemar: �a- de quase todos o s pontos do I Blumenau, oportunidade em memport e Estiva no gran-
domingo, em que foram rara Lazita, Quatorze, Jan- Estflldo, estarão presente. que estarão frente � frente de cnoqi.e de líderes.
protagonistas ai> esquadras gü e Michel. Palmeiras: A- ITAJAI' _ Depois de pro- na tarde de domingo ,as es- LAURO MULLER _ O a-

o Vasto Verde -e do Palmei- belardo; De Lucas, Lázaro; íongada reunião. realizada quadras do, União local e pitador Gilberto Nahas está
ras, apresentou a vitória do e Gordinho (Ivo); Clodoaldo na capital do Estado, ficou Tupy de Gaspar. Igrandemente cotado 'para
onze vastoverdino por' 2x1, e Agachada; Cuba la, Jonas, definitivamente assentado ITAJAI"- Com a vitória

I
vcltar a apitar nesta cidade

num coteja' rehíndarnente Dínho, Balsíni e Albano. .:J.U,� caberá a esta cidade pa- do Cimemport sôbre o Lauro interiorana, na tarde de do
di s putado, aparecendo a O árbitro foi o senhor Wil- �.rC'cillar ',campeonato ca- Muller por 3x1 e do empate n.ír.go graças à sua magní
equipe vencedora, levemen- son Silva, com atuação re- tarinense de Futebol de Sa- verificado entre Almirante f!.ca atuação em cotejo que
te superior durante todo o guIar. .� [§.C. Era intuito da Federa- Barroso e Marcílio Dias, o r'Ir igíu recentemente.
transcurso da peleja. A prí- ITAJAI' _,_ Na, farde de ção apontar Joinville como campeonato 0:0 centenário, ITAJAI' _ Os duélos tra
meíra / etapa já terminou sábado prossegutú o cam- séde, contudo, o represen- apresenta a seguinte cOloca-,

vados entre Os c1ubes locais
com a vitória parcial I 1t":J. pecinato do .centenário com 3 tante (la Liga local não com- ção 1.0) lugar _ Cimem- têm despertado no público
Vasto Verde por 1xO, com efetua,ção do cotejo Cimem- parecendo a reunião, perdeu port, Estiva e Marcílio Dias

l
um entusiasmo até certo

gol conquistado por inter- port e Lauro Muller. Venceu a grande oportunidade de com 3 p.p. 2.°) lugar _ Al- ponto bom, o que comprova
médio de Quatorze após '�o- o Cimemport por 3x1. Do- ccn=cguir para aquela cida- mirante Barroso com 5 p.p. a arrecadação do turno de

gada de Sarará. Final: Vas- 'mingo, o certame teve se- ele a missão de patrocinar e em 3.°) lugar""::' Laura cri :71.820,00, aparecendo Q

to Verde 2 x Palmeiras 1. quência com o match Almi- tão importante campeonato Muller com 6 p.p. cotejo Almirante Barroso e

Sarará marcou 2xO e Albano rante Baroso e Marcílio Dias, de âmbito estadual. LAJES _ O certame cí- Mart illo Dias, realizado do
deslocado para o miolo, con- no grande clássico da cidade. S. BENTO DO SUL _ Es- clístíco estadual. que será míf go últímo, como a me

signou o único ponto do O resultado final apresentou teve em nossa' cidade até o realizado na tapeie de hoje lho r renda: cr$ 51.860,00.
Palmeiras, aos 36 minutos. um empate de lxO. O Bar- dia de hoje o destaéado b e na manhã de domingo, BLUMENAU __.:. O médio
C Vasto Verde formou com: rosa vencia até os minutos desportista Werner, Grossl, dentro das comemorações' Agenor que militava na

finais quando Antonínho, ao um dos dirigentes da Sacie. 'do centenário 'da cidade, es- equipe do Vasto Verde, e

cobrar uma falta de fora da dadc Despor+íva Bandeirar.- tá ganhando destaque, tan- teve seu contrato rescindido
área, com rara felícídade, tes daquela cidade da serra. to é assim que na cidade amigavélmente com o' clube
decretou o empate. Nos as Werner veio a serviço par- serrana' qualquer assunto blumenauense, acaba de a

pirantes, também.... verificou ticular, tendo regressado gira e mtorno da realização zertar o seu ingresso no ru
se o empate de 1x1. hoje áquela cidade. Em con- da FAC, em colaboração ';2bol Itaiaíense, pela equipe
O árbitro do cotejo príncí- versa com a' reportagem, de- com a Liga local. .Inumeros : o Marcílío Dias. O contra
pal foi o senhor Jair de clarou que os mentores' do são os corredores insCjritos,

.

J do médio gaúcho A'genol)
Souza. fut�bol local, deseja rruror- .ostentan'do a .r.na�oria, f1-aW ; orá a duração de um anq.r
JOINVILLE - A equipe do .

mar lima Liga, devendo para' nífica forma técnica e fí- ITAJAI' _ A equipe do

Bocaiuva da capital ...�i- Canto voltar à capit� para sica. Barroso iniciou esta tarde.
biu na tarde de sábado nes-

.

tratar da sua possível rea- ITAJAI' _ Com a realiza- os seus treinamentos com
ta cid::de perdendo por 2xO, üzação. ção de mais dois prélíos, o vistas ao prélio que susten-
tiara o onze do América Fu- BLUMENAU _ O Cam, certame da Liga Uajaiense, tará contra 'o Laura Muller
tebol Clube. peonato da Liga Blumenau- terás contínunídade. aN"'larde enquanto que também o

·.O! Clube rubro joinvilense ense de Futebol, terá anda- de hoje jogarão Almirante Cimemport deu' início aos

continua estudando a possí-. menta na tarde do próximo Barroso e Lauro Muller, nu- . preparativos para o jogo
bilidade de se exibir nas domingo com a efetuação da 11:a peleja efU que os Barro': contra o Estiva, no duélo de
cidades serranas de Mafra; terceira rodada do returno sistas �Ij�arec,em como favo- lídereS. O Macílio Dias, em-

./ ,

e São Bento do Sul. constante de dois jogos .No rit::l'>:. bora estej� de folga desta
BRUSQUE _ Ao vencer o' estádio dr. Aderbal Ramos Na tarde de domingo será rodada taanbém exercitou

Guaraní por 5x2, a equipe do : ela Silva, será travado o então efetuado o segunda seus atlétas na tarde de no-
Carlos Renaux, ma:nteve a mais importante c o t e j o encdntrJ desta rodada �m je.
\i,derança do campeonato quandc estarão em acão as

local, ao lado' do, Páisandú equipes rio Palmeiras ·e Flo-
com um ponto perdido. re[;j.a.
.. BLUMENAU _ O cam- ITAJAI' _ O .ponteiro Joel FUTEBOL DE SALÃO desenrolados ,no campo do

peonato da Liga Blumen8lu- que atuava na equIpe do A Federação Catarinense de Figu€irense e os diurnos no

ense depois do choque de Cimemport e qne andou F'Jtero� c.e Salão fez realizar da FAC, que passará por _

líderes, apresenta a seguin- treiparrdo em equipes gaú- recentemente, uma Assem- uma pequena reforma.-
te colocação: 1.0) lugar <!has, a�aba ,de assinar con-

bléia Geral, a fim de tratar
V t d d· l'mpor"'antes Também ficou decidí.oo que
as o Verde ,�om 2 p.p. 2.0 trato' com a Sociedafle Esti- e, lver.;os e "

serão cobrados ingressos, a
lugar _ Palmeiras com 4 vadores pelo prazo de um assuntos, os quais podemos

30) OI'
. sl'ntetl'sar assl·m·. cr$ 10,00 ,cujas rendas serão'

p.p.. lmplCo e Floresta ano.

com 6 p.p. 4.0) Tupy com 8 S. BENTO DO SUL '_ Os 1.0) �iliação <ilas Ligas de totalmente' €mpregadas na

L Tubasa-o. remodelação do estádio San-
p.p. e em 5.°) União com desportistas desta cl'dade aguna e

ta Catarina.
14 pontos perdiso. estão estudando a possibili-
LAJES _ Será real1zado dade de organizarem uma

nesta cidade na tarde de sa- Liga, devendo para tanto
bado o campeonato· catari- entrarem em contácto com
nense de cic'lislll'lo com pro- o sr. Osní Melo, presidente
vas de velociaacle. Domingo, da li'.C.F.
pela manhã, o certáme atin-I TIMBO'
girá seu. final com a, prova voltará a ser palco de mais

Foi por unanimidade de
votos aceito a filiaçãõ das 4.°) Tabela dos Jogos.

duas entidades, devendo en-J
A Tabela dos jogos será

tretanto apressarem a do- confeccionada na próxima

curnentação que deverá ser
reunião que a Federação Ca

dirigida a Entididade má- tarinense de Futebol ele Sa�

Kima do esporte salonist!l, no Ião, realizará no próximo

Estado, âgora preMida pe-
dia 8, tendo por local a sé

lo destacado desportista Ha- de da F.C.F.

milton Berreta, que está vi-
------

vamente empenha,do em mo-
FUTEBOL _ A taõ'ela do

vimentar o esporte caçula returno do Icampeonato 'Dan

em todo o território catari- cário de futebol já foí con

feccionado, marcando para a
tarde de hoje os seguintes

seleção iugoslava, que

em 1930' jogou por terra as

no�sas aspirações de ser cam

peêes do mundo, tem' sido
fiw'ura de respeito em todos

o:J rcrtames de que partíeí ..

)'1<'1 . Naquele certame, o pri
meiro que se efetuou e que
teve por palco Montevidéu,
e r.o qual sagraram-se cam

peões os uruguaios, os bal

cânicos alcançaram o ter·

ce1ro lugar. Estreamos con

tra eles e fomos eliminados

logo de saida, pelo escore de

2x1. Todavia, logo após o

certame, os iugoslavos de

regresso passaram pelo Rio
.

e concordaram na l1eaHzaçáo
de um amistoso com a sele·

ção brasileira. Resultado:
levamos a melhor pelo esco

re de 4xl. No segundo Icam

pE'ünato do Mundo, na ltà,lia,
depoü, que fomos eliminados
pela Espanha, jogamos em

Bel�rado e, na partida que
po'll- ser considerada a ne

gra. viemos a ser derrotados
pO: 8x4.

x x x

O maior título já con�

qUistado pela Espanha, �1
torneios mundiais ode f14te
boI foi em 1920,' nas Olim
píadas de Antuérpia. Classi
ficaram-se em 3.° lugar.
Porém, com a eliminação
pO$terior da Tchecoslová
quia, ficaram eles com o .se
gundo pôsto, tendo o título
máximo pertencida ao se

lecionado da Bélgica. O mais
Ioo(..roso clube de futebol de
tc'OE,() os 'tempos, que ,se co

nbcce, é,
.

porém, o Real
Ma:drid; Que acaba de le
vantar pela quinta v·ez ,con

secutiva o título de campeão
rIa Europa.

x x x

Em 1949, os paraguaios
deram a primeira grande
demonstração de pujança.
Aconteceu no Sul-America
no de Futebol. dispu!.l:X!o no

Brasil, quando, não fora a

surpreendente derrota so-
.... frida por eles ánte os uru

guaios com seu 'sensacional
triunfo de 2x1 sôbre os bra
sileiros. poderiam ostentar
naquela oportunidade o tí
tulo de campeõe's do Ctrllti-

Esta cidade

m"�ãS'ã""'�llmRD=' nense.

Artigos Esporte Geral, 2.0) Como segunda item .logos;
da reunião foi abordado Opara em

Nosso . Banco x Crédftõ
Real e Nacional e Banco In
ca, O Banco ,do Brasil é o

líder do campeonato que
tem seu término-marcado
para o dia 2 de jullio.

Tenente 25
local que servirá de séde,
para a realização do Esta,
dual, bem como, as datas
para' a sua realização. Fi
cou deliberado que será Ita�

jaí a patrocinadora ôa gran_
diosa competição, nos dias
24 e 25 de setembro, haven
do nesta oportunidade uma

v<.tsta. programação que será
devidamente observada en

trf' quais o desfile das de-
1egações .

Silveira,Rua

BOX _ REMO'- NATAÇÃO _ BASKET

GINASTICA,- ATLETISMO _ FUTEBOL

CICLISMÕ _ Anisio Raul
de Brito foi o último ciclista
a se inscrever, até agora. pa
ra a monumental 'corrida
ciclístiea a Segunda Volta
ao Morro,

-

que deverá Isel;
realizada nesta capital, no

próxímo dia 26, constante
de 42 quilômetros. Com O'

passar dos dias cresce o en-'
tusiasmo em todo o Estado
Bariga Verd'e pelq gigfllntes
ca,prova.

VOLEIBOL - TENIS

Variado Sortimento de Artigos para

Homens ,e' Crianças
CALÇADOS � CHAPÉUS .� CAMISAS - LENÇOS 3.°) Asp' ctos sôbre o- cam

peC·)Js to cta cidade.
O' início do campeonato

. cit"c!ino foi marcado para o

/ próximo mês de julho, de�
vendo ser os jogos noturnos

- CINTOS _ PIJAMAS - CARTEIRAS _ MEIAS

- CUÉCAS - SUSPENSÓRIOS - ETC.

BRANDÃO PARA TE'CNI-
I Santista, Comercial, Batata.

CO'DA C.B.D. _ O treinador
I so. Ferroviária, Noroeste,

Brandão, do Palmeiras; que América, Taubaté, XV de Pi
a0 que se afirma, instruiu racicaba e Corintians, de
mais que Feola, os cracks Presidente Prudente.
braslleíros na final da Copa (I Campeonato começará
Eoea, ganha. pelos nossos no 2ia 12 de junho. Dia 11

!'éij:.2-eS, está cotado para ser de setembro terminará o prí ,

o ov'entador técníco da' se- meiro turno e uma semana

leção que, agora, vai dlspu- c'epoí s t,.,,::, inicio o returno.
tal' a Copa do Atlântico. O torm.no do certame está

prr-vis to para o dia 22 ele de
zembro. 203 dias de disputa.

*' A primeira rodada
constará de sete partidas.
Serão realizados 153 �ogOS no

p:imeiro "i';TO, 306 em todo
o campeonato. De acordo
com a tabela serão aprovei
tados os sábados, domingos,
quartas e quintas-féiras.

Fluminense � Santos ven

ceram bem _ A equipe do
Fluminense reabilitou-se de
seu revés ele domingo na

Suécia, conseguindo derro
tar o onze do Malmoe.' pela
cortagern fie 4x2, enquanto
.:tI!€', em Antuérpia, o onze do
SJ.l�tOS, alcançou nova go
leada, batendo o quadro 10-
��! do Beerschot, pelo escore Chegou a Porto Alegre
de 1Gx1, informa a U.P.!. 1 William Gonzalez _ O "i-

dista 'William Arcila Gon-
Fernando Barreto �rá zalez, colombiano que está

clamadado Campeão Sul- levando a efeito o raid Ca
Americano _ Rio, 3 (V. A.) nadá-Patagania, ou seja de
_ Ao que tudo indica, Fer- um polo '1 eutro, que pro
nando Barreto, dever'[ ser tende" terminar dentro de
proclamado o campeão sul- tres meses.

americano dos meío-rnédíos,
uma vez que o atual cam

peão, o panamenho-argenti
no Thompson, não aceitou o

desafio feito por Barreto. O

campeão brasileiro, que re

cebeu ci, i.oticía através dês'te
colunista .e do empresário
Breckmarm, mostrou-se bas
tante emocionado e afirmou

��� D:n���f:d:�Çã�o��:��� A L U ·6 A &> S �
leira de Pugllísmo para que
J título seja conferido.

Um terreno a rua Servi
dão FariaEl, medindo' 10, por
28. Tratar com Oscar Car-

Gráfica (onlinenfe
lida,.

Tipografia e fábrica de
Carímbo. Impressos em geral
Rua Aracy Vaz Callado, 186
Estreito Florianópolis
---_._-- -----_ ..

Um apartamento amplo
L(.:11 3 quartos, à rua 24 de

. O Campeonato Paulista mato 280.
·30m início marcado para- o 'li r tar pelo telefone, 6223.
dia 12 do corrente _ São
Paulo, 3 (V, A.) _ São

.

os

seguintes os clubes que par
ticiparão do Campeonato da
Dvisão Especial: San tos, Sao
Paulo, Palmeiras, CorintianS',
Portuguesa de Desportos, Ju- doso, na Casa "A Capital"
ventus, Ponte Preta, Guara- ou a rua Pedro Demoro ....

ni, Jabaquara, Portuguessa ·1.36!.

VENDE-SE

AGORA EM

bn�so novaI

proprietário
. novos aperitivos
. novos sugestões
poro um lanche

·novo cozinho

UM AMBIENTE QUE ÉO MÁXIMO·'
JERÔNIMO COELHO. 18 - FPOLlS. - fone '3854

nente.
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arta da Alemanha
CLIMA PARA INVESTIM,ENTOS, .

.
.

.'

Prof. Dr. H. M. Goer- ra com o futuro econômico e Concordando com esta tese,'
gen, Deputado Federal político do Brasil. o govêrno da República Fe_
pela União Críetã.De- Sabemos porém que as ne- deral, em 8 de outubro de
mocrata. cessídadea em capitais na 1959 publicou disposições re,

AO parcorr'er o Brasil sem, América Latina .são bem ferentes às garantias de in
pre fui interrogado a res, maiores do que os ínvestí; vestímentos no estrangeiro
peito dos nossos ínvestímen., mentos part.ículares até age, contra os riscos polítícos.
tos no Brasil. Faz parte a ra supriram. ,Com crescente preocupação
pergunta de um tema bem O jurista e economista ín, os responsáveís pela política
complexo: o da' política ge- glês Lord Shawerosa recente- da Alemanha tinham cons

ral dos investimentos no mente apontou em Colônia a tatada uma diminuição acen

mundo de hoje. urgente necessidade de maior tuada dos ínveatímentos ale-
Respondi, sempre, entre- volume de ínvestimpntos em mães no estrangeiro' por te,

tanto, que o Brasil está ocu., todos os países em desenvol- rem sentido os investidores
panda o primeiro lugar nos vímento, chamando a aten- resistências 'e perigos jurídí,
investimentos feitos por par, ção dos presentes para a de- cos para aplicação de seua

ticulares alemães. Devem ficiência atual da situação. capitais.
atingir as quantias aplica;
das mais de 60 milhões de,

marcos, pois em 20 de junho
de 1959 tinham atingidos
desde fevereiro de 1952-

498 milhões de um total de

2;390 bilhões, o que corres

ponde à 20,8% do total dos

noSSOS investimentos no ex

terior.
Na Argentina entretanto

foram investidos, na mesma

época, capitais alemães no

valôr de 77 milhões, na Amé

rica-Central 52 'milhões, e

nos demais países sut..amerí ,

canos 82 milhões de marcoe,
isto é 161 milhões em todos

os 19 países da América La

tina fora do Brasil, onde 498

milhões de marcos toram

Iaplicados nêste período. Daí

f1e conclui o interêsse e a

confiança dos nossos meios

financeiros e industriais pa-

-- -- ....� .... :

JUNHO

DIA 12 - Disco Dance, com atrações.
DIA 19 - Disco Dance com atrações.
DIA 25 - Tradicional Festa Junina, com um grande

programa,
DIA 26 - Disco Dance com atrações.

As mêsas para a Festa Junina, poderão
reservadas na Relojoaria Muller,

UM �ucec«;o! O rl1{li� nOllO lanC8mento
\ ,

.

da, 'Pioneira

De 2a. a Sábado das 9 ,05 hs. às 10,2� hs.
Aos Domingos - das 9,05 às 10,00 hs.
Foéalizando os "CAMPEÕES DA ,SEMANA
Os Discos mais solicitados pelos ouvintes

APRESENTAÇÃO

r de

,I DARCY COSTA

OS PEDIDOS SÃO ATENDIDOS PELO

nlSCOTECARIO MARIO IGNÃCIO CORLHC
1\THt\ v8s DO TELEFONE;, 3816
DAS 10,00 HS. As 11,00 RS.

, .!

RADIO GUARUJA-- �--,-,--------,�---

_._--------�--

I w, \., "'we,
Lt ��__Q'__� M �

ONDAS CURTAS ZYT.44 - ONDAS M:{;;DIAS ZY1-1
,

L

a

.

A Úi Orçamentária, de
1959 no seu parágrafo 18 au,
torizou o govêrno alemão co

mo tal a assumir responsa
bilidades ou garantias para
investimentos particulares
até o montante de, 2 bllhõea

EDITALo "fraco" Pois é do próprio
interêsse do investidor o de,
senvolvimento econômico do: Com o presente são convidados os abaixo relaciona.

dos, para dentro de 15 dias, a contar desta data, virem a

Portaria desta. Prefeitura prestar eaclarecímentos:
2.858/59 - Dilson de Melo Transf. de Terreno
1.949/59 - Silvio Veloso - Transf. de Te,rreno
225/59 - Edison da Silva Jardim - Transf. de Terreno

país em qUe .coíocou os seus

capitais com a, preocupação
máxima de aumentar o po,
der aquisitivo daquêle e com

ser

de marcos,' tendo acrescído a isso organísar mercados in
soma total dessas responsa- ternos para o seu produto. 2.208/59 - Fulvio D'Avila - Transf. de Terreno

bilidades pelo govêrno em De outro lado é do interêsse 969/59 - Inesio Liberato Laus - Transf. de Terreno
forma variadas a mais de do país recebedor de investi- ;654/59 - Hercilio L. Filho - Transf. de Terreno

I
11 bilhões de marcos. Já em mentes- a livre círculacão 2.663/59 - Wilberto Zili - Transf. de Terreno
26 de novembro de 19591 dos capitais no mundo in 1.331/59 - Mario Perea - Transf. de Negocio
eram apreaentadas 60 sOli_1 teíro, pois só aseím será con, 970/59 - Liberato Laus - Transf. de Prédio

citações referente a projétos seguído equllíbrío constante, 1.012°59 - Maria Kowalski Cardoso - Transf. de �-egocio
no valôr de 280 milhões de I crescente industrialização, 1.557/59 - Cid Areíaa -:- Transf. de Prédio

marcos, a maioria das quais 'rapidez nas decisões e
'

au- 11/59 - João Gonçalves dos Santos - Barraca
se destinava à América La, menta proporcional do poder 12/59 - Dorli Lemos - Barraca
tina. aquisitivo e do nível de vida. 15/59 - Franci9co Duarte Silva - Barraca

Não se pensa em condíções 20/59 - Mario Costa - Barraca
O nosso govêrno, por sua

Bpolíticas para o ínvestímen 88°59 - Acy José dos Santos - arraca
vêz, está ínsíatmdo junto aos

to de capitais alemães _ 37/59 - Alfredo Ferreira - Barraca
países beneficiados para que

desnecessário será dizê-lo - 10/59 _ Clotilde Guimarães - Barraca
se estabeleçam garantias [u,

a menos que o desêjo de um 1/59 __; Tamarino Silva - Barracaridícas de proteção aos in-
ínvestídor, de ver o {leu pró- 2/59 - Ari Carlos das Neves - Barraca

vestimentas, caso contrário
dprío dinheiro protegido, se. Certifico outrossIm que findo o prazo indica' o, sem

,o erário público não fJe vê 't dja considerado "condição que sejam prestados quaisquer informações por par e os
em condições de assumir -es- .

política"! acima convocados serão os respectivos processos arquiva-sas garantias. Observa-se d t· 44Continuam acorrendo a dos, a vista do que dispõe parágrafo único o ar IgO ,como é natural, minuciosa.
mente, a atitude dos govêr, Bonn, em grande número, da Lei nO 127, de 14 de Julho de 1932.

nos Interessados com rela. projétos baseados nas espec, Departamento de Admíníatração, em 17 de maio de

ção aos ínvestímentos { es-,
tativas do parágrafo 18 da 1960.

trangeiros já realizadas em
Lei Orçamentária da Alema., Ernestina A. Guimarães

pocas anteriores nos' respec-
nha. Novos tratados foram Chefe do Exp. e Pessoal

tivos países. concluídos com países da E D I T A L

Em 26 de novembro foi
África e da América Latina. Com o presente são convidados os abaixo relaciona-

firmado em Bonn um tra-
A confiança está vencendo dos, para dentro de 15 dias, a contar desta data, virem a

tado sbre a proteção de in.
os

. Obstácu�os� a. �ompreensão I Portaria desta Prefeitura prestar es:larecimentofl:
vestimentas com o govêrno mutua esta racílítando a co- 3.151/59 _ Heitor do Livramento Stemer - const.. casa
de Paquistão que proibe o operação econômica �entre a de madeira
tratamento 'discriminatório :�epúb�i:ca \�ederal da AOO- 3.146/59 � Adilio Francisco dos Santos _ Consto casa de
dos capítaís alemães ínvestí, manha e os países em de. madeira.
dos naquêle país, estabele, senvolvimento aos quaifl os 3.647/59 _ Rubens Anastacío Martins - conet, 'casa de
cendo ainda regras de díreí., alemães desejam ajudar de �ad. 1-B
to internacional para o ca-

modo sincero e leal.
3.666/59 _ Angelíno Francisco Fagundes _ Consto casa

so de expropriações, índení-

VE'N'DE-S'E
de mad. 3.B

zações, transferências de pa, 3.577/59 _ Waldir Costa - Consto casa de mad. 1-B
gamentos e alterações do va; 3.591/59 _ Sebastião Pires da Silveira - Consto caaa de
lôrô monetário. Um armazém à Avenída

M R . mad. 1.B
E' o parágrafo 18 da Lei

aura amos, 190 motivo ,

ter outro negócio em vista. 3.580/59 - Silvio Manoel de Freitas - Consto casa deOrçamentária da República madeira
Feedral da Alemanha maís

Tratar no mesmo local.
3.502/59 - Vilmar Renrique Becker - Consto casa de

alvenaria
3.197/59 - Estelita Costa _ Consto casa' de mad. 2_B
3'.165/59 - Moacyr Ramais Pinto .:._ conat,' de prédío\ ,..... .

3.505/59 � Acelon P. da Cósta - Desmembramento
2.789/59 - Maria Ferraz Koeler - Loteamento
3.615/59 - Ana Avila � Demolição e consto casa de mad,
3.510/59 - Martinho Felix dos Santos - Acréscimo
3.571/5'9 - José de Souza - Oonst.çcasa de mad. 1-B
'3.259/59 - Cel90 Furtado � Consto casa mixta.

Certifico outrossim, que findo o prazo indicado, sem
que sejam prestados quaisquer informações por parte dos
acima convocados serão os respectívoa procesaos arquiva
dos, a vista do que dispõe parágraf� único do artigo 44,
da Lei na 127, de 14 de Julho de 1932.

Departamento de Administração, em 24 de Maia.. de

1960.

um passo no sentido de se

VENDE SEconseguír um código Inter; I' .;.
nacíoãa; ....páta proteção Ile Uma casa de material no-ínveesímentos dignos de to; va, à rua General Vieira damentar tema da conferencia Rosa 117
internacional de ínvestímen

'

Tr�tar com o sr. Enio Metas de 1958, realizada em Bel deíros. :' rua José Maria dalo Horizonte.
'

Luz, 95 ou na Igreja do Ró-
A tendência de todos os sárlo,

esforços internacionais é de
formar uma mentalidade in
vestidora tanto nos países,
altamente Industríalísados e CASA RECEM CONSTRUIDA
desejosos de fazer investi. E

ALUGAM-SE

Ernestina A. Guimarães

Chefe do Exp. e Pessoal

mentos no estrangeiro, como

nos países recebedores dos
capítaía Torna-se necessário
a criação de um clima propí
cio para os Investimentos, o

que não 'significa de modo
algum a dímínuíção dos di
reitos e das' chances econô
micos dos países beneficiados
ou a implantação de uma

ditadura "coloníalíeta" ou

econômíca do "forte" sôôbre

Loja no mesmo local.
Rua Conselheiro Mafra, 154
Informações no mesmo local.

OPOR'TUNIDADE
VENDE-SE � Uma casa de alvenaria em construção,

com a área de 147m2. Terreno 16,50 m. de frente por
27,50m. de fundos, com' cháeara, Sito a Servidão Vieira,
s./n., paúatela a Vila do 5.° Distrito Naval - Agronômica -

Tratar com Claudio Silva na A Modelar de Móveis.
•

CONFECCIONA-St QUAlOUE� "PJ
Df CHAVE

, RUi; F'llI(lsu TolenllAt, A.' 2.

CASA EM orTlMO LUGAR VENDE�SE
Vende-óle a casa n.o 67, (2 pavimentos) da rua Bulcão

Viana, esquina com a Avenida Mauro Ramos, não ,estando
sujeita à desapropriação pelo Govêrno do Estado. lnfor.
maçõeD com o proprietário, à rua Jerônimo Coelho, 1
1:0 andar - sala 10, "Edifício João, Alfredo", das 16 às 18
horas.

Vende-se uma casa com quintal à rua dos Ilhéus, na ,4,
com as dimensõe� dr 11 de frente por 24 de fundos.

Tratar pelo telefone 3052.

TERRENO, VENDE-SE
Vende-se um terreno todo murado com 15,50' de

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

Preço Cr$ 300. 000,00 �
Tratar: Rua Bocaiuva nr. 193.,

PASTELARIA - utensílios de uma pastelaria.
UTENSÍLIOS DE BAR - máquina de café, esteriliza.

dor de xícaras, batedeira de tOdy, liquidificador-, baleiro e

outro9 excedentes.
TELEFONE - transfere-se um

.

(uso). Trata:& pelo,
?e nO 2205, ou com o sr. Patrianova, na praia de Bom

Abrigo.

V ,E N D lE_- S E
Móveis antigos e um colchão de mola de casal. Tra

tar à rua Duarte Schutel, 45.

I

NOS SEUS PASSEIOS Á NOITE APROVÉITE A OPORTUNIDADE PARA VISITAR AS LOJAS CIMO,
ONDE FICARÁ CONHECENDO A MAJESTOSA LINHA DA MAIOR ORGANIZAÇÃO DE MÓVEIS DO,'

BRASIL

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

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

,I

'DE 2as AS 6as FEIRAS - ABERTO PARA VISITACÃO ATÉ AS 21,30 ,

Móveis CIMO de
,

Florianópolis S/A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G ER E·N TE
Domingos Fernandes de Aquino

REDA'fORES
Osvaldo Mello .- .Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco -,- . .Pedro Paulo �MilchaQo_ - ,Z.ury Macha":
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefónso Juvenal - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixal> Netto - Walter
Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Doralécio Soares - Dr, Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

. PUBLJCIDAO.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgílio Dias
- Ivo Frutuoso.

HIEPR.S.NTANT.
Ikprelentaç6ea A. S. Lliira Ltct ...
HIO:- Rua Senalior Da.,.. n - i..........

Tel. 115114
K. Paul. Rua Vlt6ria 157 - e�.j n -

TeJ. 34-894'

"',-vlço Teleln'áfko da UNIT1ED PRJ:8S t U -P)
AGENTES li: COR:a:ESP01�D.NT.P-.

li. ToooI _ municipio. f �ANTA CATARINA.
ANUNC_.J8

1I ..4'a.t. contrato. de acordo co•• tabela •• "&_.

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se responsabiliza pelos
conceitos emitidos nos artizos assinado." ..

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS-

João Morilz s. I.
-----�-------------------------------------

*- 0UIIAIfTE TODO lU
./ I" nos 'l!A/)CJOS I

�.,tt
\. )

�

ESQUINAWA >lOIU:UAN4" PHAC4. 15 DE NOVEMBRO
IU�A FELIPE SCRMIDT

I"ILIAI '4 SAHEltANA" DISTRITO 00 I:S"'-··,JCITO _ CANTO

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. 10.110 REGIÃO - S.C.

Rua H de Julho (S,aco d:a, Lamll) � CO�1JEIROS

"O ESTADO".Q MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN�

ME'IHCO

OperaçM' - Doença. <le Senho
ra. - Clínica de Adulto.

Curso de Especlallzação no E!oapI.
tal doa Servldore. <lo lI1'taclo.

(serViço do prot. Mariano <lI An�
drade}, consultai: Pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tar<le <la.

15.30 horas em diante no conaul.

tório, à Rua' Nunel Machado, 17.

esquina da Tlradente. - TIlIf.

2766. Re�ldêncla - Rua Mar.
chal Gama D'Eça. n.o 141. - T.l.

3120.

jIt,
DR. AYRTON DE OLI

VEIRA
- DOJilNÇAS DO PULEI.O -

- TUBEItCULOSlil -

consult,?rlo ._ Rua Fellp.

Schtnl<lt. 3M - Tel, 1801.

Horário: ·<lal 14 li 16 hor...

Re.ldêncla _- Fellp, Schmldt.

n.o 127.

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

-e: � Florianópolis, Sábado" 4 de Junho de 1960

Residência: Rua Demétrio

DR. NEWTON D'AVILA· Ex-Interno e Médico Esta- Ribeiro, n.o 26 - Fone: 2305

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

ConsultõrlO: João PintO, 14 -

Consulta: das Hi à' 1� hora•• <llá

rlamente. Meno. aos sába<lOI. Re

sldêncla: Bocal\lva, 135. Fone %714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

D1plomado pela Faculda<l. Naclo.
Dal de. Medicina da UnIV"i'.I<lad.

do BralU

õnoiS�
i

�iõiii�aiiõiPrõiissfôôãii
Rua CODSelheiro ltl&fra, 160 ��. - ... -- __ .....���_� ...�.....�...&_��� .. ti'

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139 DR. HENRIQUE PRIS"CO DR HUBI GOMES Das 16,00 às 18,00, ,diaria-: Angustia - Complexos - Ataques - Manias --

Enderêço Telegrâfica ESTADO
.. mente exceto aos sabados : Problemático Afetiva e sexual

PARAISO :
MEIfDOIÇA DR. GUARAC' A.I

Ml:DICO SANTOS J
Pré-Natal - Partos - Ope- ••rações - Doenças de Se- C.nhoras - Clínica G'3ral irurgião Dentista ;

R�8idêDcia: Especialista em dentaduras ana; ..,. Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286tõmlcas. Horário: Das 8 às 12 1>8 • •

I (Praça Etelvma Luz)
...................................� ......

Avisa sua dlst,n ta cllentela �ue

Ex.lnterno por concurso <la Ia'.r.

I nldade_Escol... (Serviço <lo prof.

Octávio Rodrlguel Lima). IIx·

Interno do serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.!,,"E.T.C. ao Rio de

janeiro. MêdlC� do HOlpltal de
.

Caridade e da Maternldad, Dr.

I Carlos Corrêa.

IDOENÇAS DE SENHORAS·

j PARTOS - OPERAÇOES -

Casa . Laudares, Ltda. PARTO SEM DOR pelo, métodO

..._ I pslco_profllatlco

Rua Deodoro, 15 - tel. 3820
�

ConsultóriO: Rua_JoãO plnt'o n, 10.

.......................................�.tJ•• !!,as 16.00 àa 1�.00 hOra•• Aten<le
com horas marcadal. Teletone

3035 - Residência: Rua General
Blttencourt n. 101.

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

DR. LAURO DAURA
CLINICA GJlItAL

EspeCialista em moléltlal de S"
nnoras e vias urinária.. Cura ra_

dicaI das Infecçôe. agudal , crô

nicas. do aparêlho genlto_urlnárlo
em

·

..mbos OI &eXOI. Doença. do

�parêlho Digestivo e do .tltima

nervoso. Horário: 10lh ã. 11 •

� "" às ó boral - Conlult6r1o:
"lua Tlradeute., 12 - 1.0 andar

.. Fone 8246. Relldêncta: Bua

I,acerda CoutinhO. 11 (Ch'Cara elo

'�spanha - Fone 1141•.

CUNICA SANTA CATARINA
Doencas Nervosas e Mentais -

•

Clinica Geral

I'

Tratamento pelo Eletrcchoque com anestesia �

Insulinaterapia - Cardiozolorapia - Sonoterapta e

Psicoterapia.
Direção dos Psiquiátras -

DR. PERCY JOÃO DE BORBA

s j

S:

CIRURGIA GER.\L

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

Iloenças de St'-:lhora. - procto

logla - Eletricidade Médica

Consultório: Rua· Victor Mel-
relles n.o 28 _.- Telefone 3307

.consultas: na. Ir, boras em diante.

Resld;'ncla: Fone, 8.428. Rua BlU.

menau. n. 71.

Dr. Helio Freitas
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 Peixolo
ADVOGADO

Escritól'io - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4.

Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Póstal 406.

Telefone - 2422.

.

VENDE-S:f
Duas Bicicletas Monark.

Rreço - de ocasião. Tratar à

ru:a Duarte Schutel. 42.·

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

!\.tende com hora marcada

Horário: DIURNO e NOTURNO
CLINICA - PRÓTESE - CIRURGIA

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

Rua Gal. Bíttenconrt n. 121.
Telefone: 2651.
Consult6rio:

Rua Felipe Schmldt li. 37.
Esq. Alvaro de Carvalho.
Horário:

mudou seu consultório para a rua

Fellpe Schmldt, n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

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

der Judiciário e da Admi.
'

Distração Pública que pa
ra lá foram transferidas.
Ed. Sul América 5°

Andar _

- Tels. 2198 e

2681

ORA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

cO .... IlJtórl• • &.......... couwe... principais Orgãos do Po-
,. 8ar.Wo Lu lilA a.c.. • Secnnda • ,.8-fllfa

•.. Ui •• 17 boru

T'l. - nu CORDEIRO
DENTISTA·

Dr. C I R O
CIRURGIÃO

noaIANoPoLl1

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

•

Especialista em mo.léstiaa de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas, fístulaa. etc,

Cilruraia &Dal
CONSULTóRIO: --:- p,ua CeI. Pedro Demoro, 1553 -

Estreito
Escritório de Advocacia

Campanha Pró Construção da Malriz
de Nossa Senhora da Boa Viagem
em Saco dos Limões - Florianópolis

,

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

Dr. Evílásío' Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas crvers, comerciars, crímí

nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários - oobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

METODO PRÓPRIO

FIXAÇÃO GA-RANTIDA

DR. MOORRIS �(HWEIDSON
CIRUTIGlAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PEL/\ UNIVERSIDADE DO PARANA
RATOS X -- PONTES - PIVÓS
TRAT/\\mN'TOS DE CANAL

HORÁRIO � dn s g às 12 e das 18 às 20 horas
HORAs MARCAD/\S - das 14 às 18 horas

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

curso de Admissão à Escola de Especialistas de Aero ,

náutica .

Matriculem-se no Curso Prepara.tório Noturno, que
funcionará com início no mês de Junho' próximo, agora
em nosea Capital.

Não precisa ter OI ginásio.
Inscrições abertas para as matrículas a partir de 30

de Maio, ao Destacamento de Base Aérea de Florianópolis .

nos dias -uteís (durante o expediente); ou no Grupo Ea_

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

21,30 horas.

RUA TRAJANO. ?fl 1.0 andar

l O II E S
Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

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

casa, imediatamente .

Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305
Fone 2391 e 3426.

DR. HAMILTON SANFORD DE
VASfONCELLOS

Diplomado pela Escola de

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno da

Clínica Urológic do Hospital
Pedro Ernesto (Serviço do

Prof. Rupp) e da Maternidade
Fernando de Magalhães.

gtárío do Instituto Nacional

do CiD.cer.
DOJo:NÇAS DE SENHORAS --:

l'ARTOS - UROLOGIA -

CIRURGIA
AterJ de, pela manhã, na

Maternidade Carlos Correia.

ATENDENDO DIARIÃM'ENTE NA
-

MATERNIDADE CARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Radiologistas: DRS. J. A. NÓBREGA DE OLIVEIR{\
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve!'icula Biliar -- Rins
Torax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalping'ografia Radiografia Obstétrica
(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPÕE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDERt:ÇO; Rua Irmã Benwarda s/no Ónibus à por
ta (Almte. Lamêgo).

RAUL PEREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhislaf'
I

!:scrttórto: Rua 101.0 Pinto n. 1. lObO

t-�lefone n. l.4e7 - Cma P!Jatal n. 11
f:10BJ\BIO: DIU! 15 U 17 bor...

xxx

1 saco de cimento .

1 saco de cal .

1 carrada de areia .

1 carrada de pedra britad.a .

1.000 tÍ'Jolos , .

1 .000 telhas ,

365,00
8,00

900.00

1.500,00
1.200,00
5.000,00

150,00

280,00

.

,
f

1 servente (diária)
1 pedreiro (diária)DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS .......... i·····

Comunica aos seus clientes o novo horário de conlSul

tas.
A união faz a forca! 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!

Remh .. : Pe. F. de�.S. �ianchini-i\ - Catedral

;Flol'ianópolis - S.O.
,�:::

DE MANHÃ - das 10 as 12 horas
nE TARDE - das 4 as 6 horas .

.po:qsuüái Rua Nunes MachadO, 7 fOIie. 373�.

',�.

�,,� � .. ���,".",_.�,'{;�t.� ,�"
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A TENIS CLUBE - Sábado Dia 15 - BaUe de São João - Dança da Quadrilha, Casamento na Roça, Bandinha Qu então, Laranja, Puxa-

xa, Amendoim, Pinhão, Pé·de·M�oleque, Rapadura. Traje à (arater�' Reservas de Mesas na Relojoaria Muller.
...........�••••••8••••••••••••••••••••••••••��.@ eeo••••� e�••••••••••••••,•••••••••••••••••

SESSAO DA ,cAMARA

'T
\t''''''''''�

tI'8
.

N�L D'E UST I"Ç
ao agravo no auto do pro-

l�INAL, REALIZADA NO .� IJ>:-" ;�
1 \t. \ ( . cesso e dar provimento

à.17 DE MAIO DO COR_ �li.,S", " �,. '.' . �..,"', apelação, pftta, condel1ar os

TE, FORAM JULGA- li\l �
o \'ilII�� • r, -apelados, nos termos do pe-

os SEGUINTESFEI-' dído, cominando a pena de

s: I
do recurso, provê-lo para, por conformidade de votos e NA !'ESSÃO DA PRIMEI- OSMUNDO NO'BREGA, -de- cr$ 20.000,00, para o caso de

Desaforamento n.o 6
I
�onsiderando os réu� como consoante o parecer da 1.a 2) Mandado de segurança RA CAMARA CIVIL, REA- cidíndo a Câmara, unam- nova turbação. Custas pelos

dA'
' mcursos no .art, 129 do Có- Sub-Procuradoria Geral do n. 232, da comarca de Flo- LIZADA NO DIA 19 DE memente, negar provimento apelados.

cornar,ca e rtaraNnguta, digo Penal, condená-los, a Estado, liminarmente, rejeí; rianópolis, em que é reque- MAIO DO CORRENTE, FO-

que e requeren e a a-
d

I

trê
, -

I d Síl R I
ca a um, a res meses de de- tàr a exceçao oposta. Custas rente o dr. Dalmo Bastos âa RAM JULGADOS OS SE-

o :Manoe alva. e a- t
-

t ítencíá
. I .. d

. D MAURILLO
ençao, axa peru enciarra pelo excupente. Silva e requerido o Juizo. e GUINTES FEITOS:

o Sr. des"d' d C'
de Cr$ 50,00 e nas custas em Direitoda 1.a Vara. Relator o

I�BRA, e�l �n � a

t

a-
proporção. Concedem, ou- NA' SESSAO DO TRIBU- sr. Des. ADÃO BERNARDES, 1) Agravo de instrumento

llira, por m��;Ia e yo os, troseím, e pelo prazo de dois NAL PLENO, REALIZADA decidindo o Tribunal, por n. 110, da comarca de Tu

deferir o pe 1 o. Custas

na,' anos a suspenção condícío, NO DI A18 DE M A I O votacão unânime, conhecer barão, em que é agravante o

-ma da lei. Vencido o Sr. nal da pena d�tentiva, me- DO CORRE�TE, FOR� I do pedido e deferir a segu- Estado de :;;an�a Catarina e

Relator e, �e_Sign�dO pa-,' diante as condições que se- JULGADOS OS SEGUINTES rança. Sem custas. guá, em que é agravante o

lavrar o ac�r ao o r. Des. rão enumeradas no acórdão. FEITOS: I
'j agravados Crescencio Mar-

To MedeíroserclI . Custas na forma da lei. 1) Mandado de segurança etano de Souza e sua mu-
_-

..
--

n. 220, da 'comarca de Or- _, lher. Relator o sr. Des. AR-

2) Recurso criminal n.o leâes em que é requerente NO HOESCHL, decídíndo a
4) Apelação criminal n.o l :" ,

.840, da comarca de Itaíó.,
9. 274, 'da comarca de Bom 8eh:,stião Evaristo Nunes e Câmara, prelírnínarmente e ESSA NAO ...

íís, em que eão recorren-
Retiro, em que é apelante! requcr�d? Ü' Exmo

'.
Sr. dr. unâuímemente, converter o O locutor e produtor do programa "HORA DO DES_

s Teófilo Fidêncido, Derci ,

Antônio Gerves Rodrigues e I Secretano
do Intenor e Jus- iulgnmento em diligência, apERTADOR" .

, Jornalista Dakír Polydoro, na sua progra-
o Fidêncio, Antonio Fidên- . tica do Estado. Relator o sr. fim de que baixem os autos '

apelada a JustIca por seu -. mação de ontem, -disse que é uma aberração Florianópolis
ia e Joaquim Martins de' • ,

De IVO GUILHON deci- a Comarca de origem, onde -

Promotor. Relator o Sr. De9.
s. , ter ôníbua depois das 22,30 hs ..

ouza e recorrida a Justiça,
BASTOS decí

dindo o Tribunal, por vota- deveu'. ser completado o íns;

ar seu Promotor. Relator o FERREIR� ,ecI-
I cão unânime, defeirir, em trumento de agravo,

-

com a
Aberração, é manter o bairro do Estreito e outros

r. Des. 'HERCÍLIO MEDEI. di�dO a Camara, por unani-, partei a segurança, para fi- juntada elo traslado da 'íní- mais,' desligados destas conduções depois das 23 horas.

midade de votos conhecer ..

C t I Aberração, aão os automóveis de praça, cobrar' por
OS, decidindo a Câmara, ' xar os proventos da aposen- ciar, 'us as a fina .

r conformidade de votos e do recurso e negar .Ihe pro- tadoría do impetrante em --

..
__

uma corrida de quatro quilômetros, de Cr$ 150,00 à Cr$

onsoante o parecer' do Ex, vimento para confirmar, co- cr$ 6.000,00. Custas na for-I 2) Agravo de petição n. 200,00; aproveítando.se da falta dos coletivos.

o. Sr. Dr. 1.0 Sub-Procu- mo confirmam, a sentença ma da lei. , 358, da comarca de Araran-
,

Aberração, é uma Capital de um estado, como Floria.

ador Geral do Estado, co, condenatória recorrida. CUs- dr. Bdward Avancíní Men- nópolis, continuar a fechar as suas "portas" às 22 horas

hecer do recurso e negar-- tas pelo apelante. DR:ENA6EM De RIO RATONES dozza e agravado Raimundo
I

o�incI�bnudso. igual a um cemitério, motivada por �alta d�
he provimento, a fim de Elias Batista. Relator O sr, I

confirmar, como confirmam, 5) Apelação criminal n.o O deputado Dib Cherem, na sessão de 30 de maio, Des. ARNO HOESCHL, decí- , Sou favorável à prorrogação dos horários até 24 ho ,

sentença recorrida, por 9.289, da comarca de Brus-

r
solicitou plenário da Assembléia Legislativa, 2- expedição díndo a Câmara, por vota-' ras, pelo menos no verão.

eus fundamentos, que eão que, em que é apelante Os- de telegrama ao Chefe do Departamento
.

Nacional de I ção unânime, não conhecer I' O meu amigo Dakir Polydoro reside na Rua Ge-

jurídicos e se harmonizam valdo João Berni e apelada a! Obras e Saneamento, no Estado, no sentido de serem
I do recurso, por incabível. neral Bittencourt, que fica bem no centro da cidade .e êle

com a prova dos autos. Justiça, por seu Promotor. concluídas as obras de saneamento do Rio Ratones. A Custas pelo agravante. não precisa de ônibus; Do cíns "São José" à sua resídên,

Custas a final. Relator o Sr. Des. FERREI- proposição foi aprovada por unanimidade, seguindo-se, --
..
-- cia; leva-se quatro minutos, andando a pé.

RA BASTOS, decidindo a abaixo, em transcrição, seu texto integral: 3) Agravo de petição n. "Chumbo derretido na garganta do vísínho é cham,
Senhor Presidente: bacia Rio Ratones Ilha 343, da comarca de Laguna pagne".Câmara, por unanimidade de I'Requeiro a Vossa Exce- �anta Catarina virtu.de. em. que e' agravante o I _

'
,

votos, conhecer do recurso·e lência, após ouvido o' ple- avuas- estagnadas prejudi- I
. <

ns Não sou contra a Emprêsa Florianópolis, pelo contrá-

negar-lhe provimento. Cus- nário, a expedição do se- carem sensivelmente agri-! títuto de AposentadorIa e rio sou favorável às suas exigências, porque é uma das

tas pelo apelante. guinte telegrama ao Dire- cultura reefrida zona pt
.

Pensões dos Industriarias e melhores emprêaas de ônibus da América do Sul.
.. .

tor-Geral do Departamento Drenagem beneficiara dis- I
agravado Serafim João Edu- Não estou "abrindo guerra" ... Aí está a minha opí-Nacionalde Obras e Sanea- tritos Ratones et canas-I ..

6) Exceção de auspeíção n. menta e ao Chefe', do Dís- vieíra possibilitando fixa-
ardo Víeíra. Relator o sr. níão.

7, da comarca de Turvo, em tríto de Santa Catarina do ção colonos holandeses ilha' Des. IVO GUILHON, decí-
referido departaménto: Santa Catarina pt I díndo a Câmara, por unâ-

dindo a Câmara, por unaní- que é excipiente Eduardo ' .

S
"'.

"Assembleia LegislatIva aud3;ções

\
nín idade de votos não co-midade' de votos e de acôrdo Bittencourt e excepto o Dr. Estado Santa Catarina vg Braz Joaquím Alves.

'

com o parecer do Exmo. Sr. Juiz de Direito. Relator o por proposta Deputado Dib Presidente nnecer do recurso. Custas

Dr. 1.0 Sub�Procurador Ge- Sr. Des. HERCÍLIO MEDEI_ Cherem vg vem apelar vos- Sala das Sessões, em 30 de pe:c agravante.
sa senhoria sentido ser maio de �:)60 -- :: __

ral do EfJtado, conhecendo ROS, decidindo a Câmara, I id b d DIB CHEREM
__________---- . ._��,a o ra renagem 4) Agravo de petição n.:

350, da comarca de Itaiópo
lis, em que. é agravante o

Instituto de Aposent3!d�ia e

Pensões dos Industriários e
- agravado' Nivaido-

.

Wunsche.
Relator o sr. Des. IVO GUI-'
CHL, decidindo 2. Câmara "shaw", no Dil:lco DafilCe. A
por. votação unânime, dar

orquestra do clube, tocará
em parte, provimento ao re-

curso, para excluir da con

denação Os honorários ' de
advogado. Custas na forma
da l�i.

Florianópolis, Sábado, 4 de Junho de 1960
----------.------------------------

3) Apelação criminal nv

9.262, da comarca de Blume,

nau" em que é apelante
Gunter Fonrobert ,e apelados
Wilhen Riehm e Martin

Grassl. Relatcr o Sr. Des.

rElRREIRA BASTOS, decí-

·conheça OS, novos veículos

CHEV OLET!

6) Apelação de desquite
n. 1.666, da comal1ca de -Ara
ranguá, em que é apelante o
dr. Juiz ele Direito e apela
dos Wa1demiro Rosalina Ra
mos � sua mulher. Relator o
sr. Des. ARNÕ HOESCHL
decidindo a Câmara po;
unâninÚdadede votos,' co
nheceI:' ,do recurso e negar..,
lhe rIovlmento, para confir
mar :l sentença apelada.
Custas pelos apelados.

5) Apelação de desquite n.

1.660, da comarca de Join
ville, em que é apelante o
dn. Juiz de Direito da 1.a
Vara e apelados Ivan José
ROdrigues c sua mulher. Re
lator o sr. Des. ARNO HOES
LHON, decidindo a Câmara
unânimemente, conhecer do
recurso e negar-lhe provi
mento, para confirmar a

sentença apelada. Custas
p<,108 apelados.

CAMINHÃO CHEVnOlET 6.500

--
..
--

CAMIONETA CHEVROlET 3.100

-,- ..
--

f
!

is

OS ASSOCIADOS

Clube 12 de Agôsto, apre- será a vitrine da semana.

cíarão uma grande Ifesta,
na noite de hoje, C0nt um RONDA dos CIUb{\s:
bonito desfile de modas, Hoje no '''6 de Janeiro", ha.,
onde apreciaremos lindos, verá um Bingo em benetí

modêlos, com Delas moças cio do Lar dos V,elhinhos.
da sociedade ,florianopoli- No "LimoenfJe", hoje às 22

tana. horas, "soirée". -

f.... ',�...�1��-�i��"-í-' , ......__ .. -. --

AMANHA, no Lira T.C.,
teremos um' màgnífico

7) Apelação cível n. 4.525,
P.oderoso motor Chevrolet 6 cilindros

da comarca de Criciull!a, e'ftl

142
que t. apelante a Sociedade

.

H. P. - é o mais simples, seguro e efi· Carbonífera Rio Maina, Ltda.
ciente que se conhece. Fruto de anos e anos e apelado Car�os WeInhol!1.
de constantes aperfeiçoamentos, oferece o má. Relator o sr. Des. OSMUNDO
ximo de eficiência já alcançado em regime' NO'BREGA, decidindo a Câ-

médio de operação. De fácil manutenção, re.
mara, conhecer unammen-

duzindo O custo de operação e o deso.aste
te da apelação e, por maio-

d
- ria de votos, elo agravo no

os peças vitais, êste poderoso motor Chevrclet auto do processo, e negai'-
O"" é eccinqmico em todos os sentidos lhes provimento. para con-

di ·,·d ri fi; 'nar a sentença apelada.

ven as com I ael I a'tes e pronta entrega CI1�ias pela .�pelante. a:a���D���R,ch:r�e::cc:�:
� •• { 8) Apelação cível n. 4.636, paira os' seus funcíonários,
f) da com'arca de IndaiàI, em no Jardim Atlântico, em

CIRlOS HOEPCKE S.A. - Comércio e Indústria" I - ��:s:ã� s��e����:r e���:� ca!��a Sc��:::!�e�a:�:� ���:��r���a ao o��:niz:�i�
I los Antônto Nunes e sua nhã, cantará no Disco firma comercial da cidade.

Rua Cons. Mafra, 30 - F!trianópolis - Sto. Catarina mulher. Relator o sr. Des. Dance do Lira T. C ..

�iileiàõâifACÕniece;riiõjêõõs·�ãiõêSdõ(h.be·bõiTer!ÍÕsiõêõin-EiÕlliãn�siiêâãnie&ngrelãiiibim1õrõãÇio··iie
ant Catarina Srt'a Eliseana

com o seu famoso conjun
to dirigido pelo conhecido

pianista Antonio Dutra.
Paulo da Costa Ramos, é
ü selecionador de músicas
da semana, no encontro
com a alegria, onde a mo.

cidade se div.erte a valer.

ONTEM, iniciei a distri-

buição dos meu� cartões
sociais. "Dr. ,Radar".

A MISS Elegante Disco
Dance da semana, srta.
Sônia Maria de Carvalho,
será apresentada amanhã
no Lira T. C. às 11 horas.

O DEPARTAMENTO de

Relações Públicas do Lira

T. C., solicita às . pe!JSôas
interessadas na dança da

"quadrilha", para a festa

juriina do dia 25, quekam
por' gentileza comparecer
amanhã no clube, depois
das 15 horas, ou telefonar

para 2262. chamando o Sr.
Francisco Medeiros.

do VEREMOS amanhã qual

SRTA. LEONI Portela,
desfilará, na pasoo.rela do

Lira y. C. no· p1'óximo dia

2 de julho.

COLABORE com as me

ninas do Asilo das órfãs,
remetendo salgadinhos em

g.eral, ·para as festas do

Espírito Santo, que ,terá
início a partir de amanhã,
até quarta-feira, dia 8.

Ontern., uma senhora me

telefonou, dizendo que re

meterIa uma galinha aflSa

da para o Asilo. Muito

obrigado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PROSSEGUE, NA ITÁLIA, O "GIRO DO CAFÉ Jl

Os vencedores da' Nona Etapa da sensecicnel prova cidistice
Café Brasileiro entregues co mo prêmio aos esportistas

NICARÁGUA ROMPEU COM CUATEN'CAO
, MANÁGUA. 3 (AP)

Urgente - A Nicarágua
rompeu relações díplorná ,

ítícas com Cuba, exigindo
a imediata retirada da
missão diplomática cuba
na, que fôra acreditada
aqui, há apenas sete me,

ses. O govêrno da Nicará
gua acusou o embaixador
cubano, Quintino Pinto
Machado, de organizar atos

Sacas de subvereívos contra o
me do presidente LUi
moza. Pirita Machado
jou para Havana na
ca-reira, deixando dois
cretários na emba'
Somoza disse ao COr
plomático reunido no
lácio do govêrno, q'Uai
Nicarágua exígoú a'
diata ,saída dos secretáido pais.

CATARINENSE i
Calcula-se que vinte mi

lhões de italianos, além de
milhares de turistas. de to
dos os pontos fia Europa e

(,utros tantos espectadores
de uma cadeia de TV euro

péia acompanham os lan
ces do "Giro do Café", que

é como está sendo denomí
nado pelo público o "43'.0
Giro CicIístico da Itália
Troféu Café do Brasrl", ce
patrocinado pelo IBC. Se
gundo os informes ontem
recebidos . pela autarquia
cafeeíra, a prova completou
a sua nona etapa, de Forli

.

a Livorno, com 20n quilô
metros, vencída pelo eíclís.,
ta Looy, seguido de Saro
tore, Aos dois primeiros fo
ram oferecidas, como tem
sido feito' ao final de cada
etapa, sacas de café brasi
leiro de 30 quilos. Hoje, a

caravana fará_ o percurso
Lívornc-oarrara, que cons
titui a décírna etapa da
unais empolgante prova es

portiva do calendário- cí
dístico europeu e mundial,
portanto. O encerramento
do certame dar-se-á a 9 de
junho, em Milão, quando o
vencedor final receberá o

riquíssimo troféu "Café do
Brasil", além de inúmeros
outros presentes do Insti
tuto Brasileiro do Café, de
torradores italianos e Indús
trías de máquinas de café
expresso, Paralelamente,
enquanto a prova prosse
gue, tem sido feita vasta
propaganda 'do café brasí-

A 24 de junho corrente
encerrar-se-á o alistamen:
to eleitoral. Se não jizeste,
ainda, tua inseriçãe, pro
cura, sem demora, o Car
tôrio Eleitoral ou o pôsto
de alistamento de tua tro ,

na) para jazê-la.

DE CAMPOS NOVOS
Visita o nosso Município o Chefe da
Dissidênciá lldenists Catarinense

LEMBRA_TE: Além
de te livrares das restri
ções imposca« pela lei aos
cidadãos que não se alis
taram, tornando-te elei
tor, estarás participando
ativamente da vida políti
co administrativo nacional.

Esteve nesta-cidade, visi
tando os seus amigos e cor

religionários Q Sr. Melquia
des Fernandes, que na 1'e
sídênoía do venerando' cída
<dão Coronel Leónidas Rupp
visitou o hábil político des
ta terra Deputado Fêderal
Dr. Waldemar Rupp, "recém
chegado da Capital da Re
pública.
Depois de trocarem idéias
sobre a finalidade da dís
sídêncía udenista, catari
nense, ficou' o ilustre é
prestigioso

-

Deputado ' Dr.
Waldemar Rupp ao par fio
movimento que já se alas
trou por todo o Estado, fe
licitando o Sr. Melquíades

Fernandes e seus compa
nheiros pelo anodo dessas
sombrado como vêm agin
do. Florianópolis, Sábado, 4 de Junho de 1960

Comunicação
Irmãos Glavam

A GUARUJÁ NAS NOTíCIAS
A equipe da Pioneira em dia com os

acontecimentos em todo o mundo

S�m, com o teu voto pode
ras escolher livremente os
ieçislaâores e admi7listra_
dores do Município, do Es
tado e da Nação.

léíro, através de estandes
de degustação montados
em caminhões e camione
tas e distribuição dt'f flâ- .

mulas, folhetos, _
bonés e

outros brindes forneciô"os
pela nossa autarquia' care
eira e que' são disputados

. ao longo de todo o percur
so pelos torcedores.

comunica aos

queses que não interrompeu o forneGi
mente de gás, informando que aiend'er
normalmente todos os pedidos do produÍI

,�PREFEITURA COOPERA COM O BA- como de cO�fume.
RATEAM'ENTO DO P'REIÇO DO PESCA0O QUINTO DISTRITO NAVAL: - HOlíCIA

NÃO HESIr.�: k já
completaste tf�&n.� mç: 't·
dirige-te incontinenti a�
pôsto de alistamento mais
próximo e requere a tua
inscriçtio, (T.E,E,)

Fazer rádio. moderno é a
meta principal da Rádio
Guarujá. Rádio que não só
divirta". COal).O instrua, en

fim, aue preencha as suas

finalidades,
No setor de nofflrrtas, a

PIONEIRA conta com um
jornal falado de 15 mínu
(,os, a tradicional RESENHA
J-7. ds s 18,10, e o Grande
Informativo Guarujá, êste
não só com 'amplo noticiá
r io 10'::..1, como também com

') I anui ama Nacional e In
ternacional, às 22,05.
Os .t.Iormatívos de pe

quena duração (cinco 'mi
nutos) sucedem-se durante
todo Q dia, com o 'já bem
aceíro "Ve,mag Informa" e

"Re"ó�tE.f Alfred".
.

.1.\. Guarujá movimenta o
"e', T)(!partamento de No
ricias com os

-

redatores e

repórteres Jorge "Cherem,
Rouget .Carril e Dâlrniro
Mafra, e os locutores Pau
lo Martins, Oscar Berendt
e Eugênio Luís. além do
próprio Rouget Carril, a

presentador dos pequenos
Jornais Falados.'

-

A direção está confiada
ào veterano Acy Cabral
'I'éívc, com secretaria de
Jorge 'Ch-erem ..
O público ouvinte realc

mente está ém dia quando
sln cC níza a emissora mais
amiga da. Capital.

pagamento do dízimo do
pescado, durante toão o
corrente mês.
Trata-se de mediâa que.

pela sua oportunídads, se'

ajusta à campanha em
pról de preços mais acés
síveis à bolsa popular.

1. Promocões:
Por Decreto do Exmo. Sr.

Presidente ·da República,
foram promovidos: ao pôs
te de Contra-Almírante, o

,Capitão-de-Mar-e-Guerra
- N?�ton Demaria ª-�teux,
que ja exerceu o argo de
Capitão dos Portos do Es
tado de Santa Catarina; e
ao pôsto de Capitão-de-Mar
e-Guerra o Capítâo-de-Pra
'gata - Ernesto de Mourão
Sá, atual Capitão dos Por
tos dêste Estado.
2. Assunção de Comando:
Em substítuícão ao CF

(Md) Dr. Almyr Guimarães
Coelho �e SOUza, assumiu
as fL:nçoes de Diretor do
Hospital Naval ele Floria
nopolis, o Capitão-de-Fra
gata - Médico. - Dr. Jose
Luiz Baptista Pereira.
No momento o Hospital

Naval d" li'lc,!:al ópolis se
acha em r2-;i''';E' ue funcio
namento il1r�gn;l atendeu
elo a todo o r' ssoai militar
e seus depende 1 tes civis.
3. Designações:
a) CT ,(IM) - Ícaro Pas

s�s - designado pelo Exmo.
Sr. D.G.P. para servir no
Navio-Aeródromo "Minas
Gerais".

, b) 1.° Ten, (IM) - Gus
tavo Freire CásteIlani
designado pelo Exmo. Sr.
Comte. 'do 5.° Distrito Nava;
para servir na Escola de
Aprendizes Marinheiros.
?). 2.0 T�n" (rM) - L�z,

Mano Marmfio Ribeiro""':':
Designado

_ pelo Exmo. Sr.
Comte. do 1),0 Distrito Na
val para servir como Aiv-

<Jante da Divisão fie Inten,
dêncía dêste Comando,
'1, Movimentacões de
navios:

,>

·

Suspenderam do Rio Gran.
ele, na 'dia 1/6, a Canhonei.
ra "Paraguay", escoltada
pelo. Rb. "Tridente", Com
.destíno a Montevidéo.
5. Visita de Oficiais:

O Comandante do 5.0 Dis
tírto Naval, recebeu a visi:
ta, �o Ex<U1o. Snr. General
Med�no _ Dr. Ernestino Oo.
mes de Oliveira, Diretor

· Técnico do Departamento
de Saúde do Exército.
6.. Festividades Cernemn,
rativas de 11 de Junho,Obedecendo o seguinte
programa:
08,00 J:1õras - Embandeí,

ramento em Arco de todos
os navios;

11,00 horas - Cerimônia
· Cívito-Militar alusiva à da
ta, na C. PP., seguindo-se o
desfile ,r.o contingente de
navios, com banda marcial
ela Escola de Aprendizes
Marinheiros.
Participacão de Maríti

mos e Ex-Combatentes.
12,00 horas - Apitos dos

navios sUl'tos no pôrto e
disparo de ro'jões em ho- �

menagem a dat�
15,Ou hóras - Desfile de

embarcações de pesca, lan-,
cha-motores, baleeiras e
botes.

18,00 horas - Coquetel
ofer��ido pela M.B. às au
toridades e sociedade a
bordo de navio de guerra
surto no pôrto.

Com a finalidade de con
tribuir -para o carateemsn,
to de preços na venda do
pescado à população o Pre
feito Osvaldo Mach�do de
terminou, em portaria, que
seja concedida

.

isenção do
HOJE, EM JOINVILLE, O CRUZEIRO· F. C.

DESTA CAPITAL o I.' B. (. EM SANTA CATARINA
O equilíbrio da balança' comercial brasileira, _ nãopadece dúvidas -, está _condicionado, quase que' exclusi

vamente, à exportação do café.
Essencialmente agrícola, indústrias pesada e de

transrormação íncípíentea o país sente.ss ainda na
contingência de importar'em grande 'escala:

'

No campo internacional, já se nos torna difícil com
petir no mercado do cacau e da cana de acucar

O café, foi e continua a ser a nossa maior fonte de

divisas: Produção maior, nu�ca se descurando da quali
dade, e Imperativo da mab alta relevância. O consumo
interno, aumentando, através de campanhas, o gasto per
capíta, já foi objeto da direção geral do Instituto Bra
sileiro do Café. A campanjia, que mereceu os maiores en

cômios, foi das maís.. proveitosas.
O govêrno 'JuscelÍln Kubitschek, através do IHC, in;

tensificou de maneira dcci -íva êsse setor. Agências e es;
critórios foram dis['2minac:o-s por todo o território brasi_
leiro, e, com equipes especi:Llizadas, muito se tení. con

seguido.
Em Santa- Catarina, a Direção do IHC confiou a che

fia do Escritório daquêle organismo estatal ao eminente
catarinense Antônio 'Paschoal Apóstolo. Ex-Vereador, já
tendo ocupado altos pOf.'tos públicos, é pessoa muito es
timada em nossos meios,

Seu dinamismo à frent.e da autarquia tem carreado
para o Estado e o país os melhores resultados. A imprensa
local, diàriamente noticia, alvis9areira, novas vitórias al�
cançadas p.elo sr. Apóstolo. Ainda anteontem este matu
tino, com destaque, inseriu nota com referência ao fun_

cionamento, dentro em breve, do Pôrto cafeeiro de São
F

. ,
ranCISCO do Sul. Como expressou o sr. dr. Darcy de Sou-

za Canto, Representante de nOS90 Estado na Junta Ad
ministrativa do IBC, ontem, ao regressar à 0apital Fe.
deral, "o povo catarinense está de para@éns pela brilhan
te vitória obtida com a abertura do Pôrto de São Fran_
cisco do Sul como exportador de '9afé, Esse será um fator
de progresso e riqueza para a comunidade franci9quen_
se, além de resolver o grave problema saciaI decorrente
do estado de semiparalização em que se encontrá aquele
Porto". Por iStlo, é que acreditamos ser a criação do Pôr
to de São Fran:cisco, como exportador de café, uma das /
grandes vitórias do sr. Antonio Paschoal Apóstolo.

Em contato com a reportagem, informou-nos que o

Pôrto Sãofrancisquense,. entrará em funcionamento, se

não houv,er nenhum impr.evisto.,. dentre de UI!11 mês, ou

['eja, ,em principios de julho.
;

Dizer do significado de tal medida para o Estado é

desnecessário. O futuro dirá�
Constantemente o sr. ApóstolO, na Capital Federal,

-

tem tratado de importantes assuntos ligados à cafeicul

,tura, visando medidafl de interêsse da 'cultura do café

neste Estado.

A continua,.ção de tal política se impõe. Ao sr. Anto

nio Apóstolo nossos parabéns, pelas vitórias que vem

conseguindo, à frente do ,Escritório do Inf.'tituto Brasileiro

do Café nesta Capital.
FLÁVIO ALBERTO D_E AMORIM

Na ocasião, às 12 horas,
haverá suculenta churras
cada. A tarde haverà do
mingueira e à noite soirêe.
A delegação do CruZeiro

seguirá em dois ônibus es

peciais.

Hoje, às 13,30 horas, o

Cruzeiro Futebol Clube,
prestigiosa agremiação es
portiva da Capital, excur

síonará à cidade de Join-'
ville, onde enfrentará forte
equipe local.

At��à,�- F ()t:krn'
�.:) o

go�at' suas;JS@[f[M@
pagando, as passagens,
cm suaves pt'e�4ç.ôes,
pEJIG�C�UZEI�O

A PR�Ze

"

. TAl!
[IUZEIRIl
Ja 5IJL

Na Inglaterra, como todos sabem, não há consti.
tuição escrita, A nação é de tal jeito bem organizada
que o respeito aos cQstum,es vigora como lei. E a li
berdade é garantia abaoluta para os cidadãos.

Ninguem ignora, por outro lado, que O bom senoo

inglês conquistou priVilégios de provérbio, Pais êsse
bom SenS0 determinou, por lá, que o rádio fôsse con�

trolado �el0 Estado.
XXX

Por aqui, êsse controle foI objeto do mais acir
rado combate da UDN, Por aqui, neste Brasil dos exa

geros, dos excessos, de desrespeito às leis ...

É bem aqui memno tivemos o mais d.oloroso exem

plo do que seria o rádio sem peias algumas .. ,

xxx

No Rio, o sr. Carlos Lacerda queria e chegou mes·

mo a aproveitar-se das rádios ,e da televisão para re

petir cem Ju.scelin0 o qlile fizera C0!1!l1 Getúlio.
'A sua demagogia destrutiva e def!Ollld(;lira foi coi

b-ida, E o munde quase veio abaixo! Tudo foi dito

pela imprensa: que o govêrno amordaçava a cons.

ciência nacional, que estávamos sob regime fascista,

que a liberdade fugira do Brasil, etc. etc,

Agora, feito candidato a candidato, o sr. Carlos

Lacerda está diariamente na" emissoras e na tele

visão, Quer ser gevernado.r da Guanabara. Quer se,r

govêrno. E por isso modificou a pregação anarquista
substituindo-a per atitude democrática, de' doutrina

ção política e propaganda partidária. Certinho como

mandá o figurino.
'

Pois bem. Sabem do :}ue acusam agora o govêrno
federal? De fazer corpo í rwle, de estar -se entregando,
de fraqueza porque govêrno jorte não entrega os

pontos .. " ,

A velha história da ete'l'na incoerência: preso por

ter e por não ter cão!!!
E ainda querem que o povo acredite neles ...

LOTERIA DO ESTA'DO DE Sla. CATARINA
. 2,760 Cr$ 500.000,00 Joaçaba
3,382 Cr$ 50.000,oe FI<9rianópolis
1.669 Cr$ 30.006,00 Flodanópolis
1.788 Cr$ 20.000,00 Joinville

4.104 Cr$ 10.000,00 Pôrtb União

UNIÃO CATARINENSE DE ESTUDANTES,
·SECUNOÁRIOS

Nota �Oficial n.9 6/59.-60
A União Catarinense de Estudantes Secundários,

promotora da campanha de auxílio aos flagelados do

Nordeste, vem de publico trazer os seguintes esclareci

,mentos:
I - Com o deckl.i<1o apôio recebido do povo da Ca

pital, conseguiu a UCES, reunir grande quantidade de

roupas e a importância de cr$. 13.915,00.
II - Todos os entendimentos com cOWl'l1lanhias, de

transporte e movimento central do Rio de Janeiro (D.
Helder) foram negativos. ,

III - Impossibilitados de remeter .os dOr>lativos de

nossa I�ampanha, ach:u pai: bem a direção dá, UCES,' de
distribuir os mesmos -ao pobres desta Capital, atrav.és da

Associação das Damas de Caridade.
IV - Certos ela compreensãO.. dos que conosco colabo_

raram, aproveitalffios a oporturijodade para deixar nossos.

generosos agradecimentos.
\

Florianópolis, 31 de maiq de 1960

ATEN AO
Consumidores daGasbel

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

consumidores da Cia. citada, que assumimos desde a' daia

presenle a responsabilidade do reabaslecimenlo, devendo
assim os inleressados dirigirem-se a nossa Filial sUa a Rua
Francisco Tolenlino n.O l, para a d'evida le'galização dos

enderêços, o qual passarão a serem reabaslecidos normal- .

mente como nossos clienles.

Florianópolis" 30 de Maio de 1960�
HELIOGÁS S. A. COMÉRCIO E INDÚ.STRIARogério Queiroz

Presidente
Manocl' Di�lS

êeer�,tál-io Geral,
r ,,-,r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


