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A grande reuni-ão ontem doPSD
Presentes Quase Todos Os Membros do Diretório 'E Das BinCadits':���T�e�leg:.rálicas Aprovadas. Aprovado, O Plano Da Campanha
De Outubro. Delli�eraço-er � (ol'lfaança �m .Celeo.. Oulras N I\las� ria e discutidos e decididos bstituto legal, sr. Ademar elevadas funções de Coorde-

.)_ .. I 1íJ..J V _
outros assuntos da economia Garcia - companheiro exem- nador Geral da Campanha. A

Conforme estava, anunciado, (realizou-se, anteontem, com ínícío a tarde e i interna do Partido. ,plar e chefe que comprovara indicação, unânime, recaindo
participaram dessas díscus- Antes de encerrada a ses- seu comando ao derrotar for- em homem de comprovadaprosseguimento à noite, prolongando-se até 23,30 horas a reunião conjunta do sões, sempre concluidas com são o deputado J. Gonçalves, tateza considerada inexpu- capacidade de trabalho, de

Diretório Regional do PSD, com as suas bancadas estadual e federal. A sessão foi fórmulas aceitas por todos, os co� a palavra, depois de te- gnável pelo adversário _ rigoroso apego ao- valor das
aberta às 15,30 horas, pelo presidente do Partido, que tinha a seuíado os demais

S1'S. Prof. Alcides Abreu, de- cer considerações sôbre o êxi- o sr. Celso Ramos agradeceu organizações e planejamen-
b d putados Atílío Fontana Joa to dos trabalhos, justrrícou a presença de todos e convo- tos, com larga e.Invejável fémem ros a Mesa, srs, dr, Serafim Bertaso, Vice-presidente, Rubens ele Arruda

" , ,-

- quimo Ramos, Osmar Cunha, moção de aplausos e confian- cou reunião imediata das de ofício no PSD, do qual é

,Ram�s, Secretário-Geral, Estivalet Peites e Antonio A.lmeida, Secretários e Roberto Lenoír Vargas Ferreira, Estí- ça ao Presidente Celso Ra- bancadas. líder incontestável foi rece-

Olíveíra, 'I'esoureíro. A convite da presidência, participaram da Mesa os srs. dr. valet Pires, Antonio de 'AI- mos, candidato vitorioso do REUNEM-SE AS bida com Intensojúbilo e jus-
A.derbal Ramos da Silva, ex-governador do Estado e Osvaldo Machado Prefeito meida, J. Gonçalves, Ivo Sil- PSD ao próximo pleito eleito-

u
tificada satisfaçao por todos

, " veíra Bahia Bíttencourt, dr. ral, Vivamente aplaudido, BANCADAS os pessedistas.da Capital. ��n:'!;�m��,�s: ..a;%'f;":'Ss;'Di:;s;iO; Ivo de Aquino, dr. Aderbal R. t
-

b etída PRIMEIRAto da sessao conjunta 'fOI' 11" Enl seguíd 1 I .

eve a sua moç�o, su �1 1 Das 22,30 às 24,-30 horas,
'

PRESENTES do o x' d'- -t' d' -1 três t
a, pe o _espaço ce da Silva, dr. Nelson Abreu, a casa pelo VICe-presIdente estiveram reunidas as banca- -:';' e pe ien e, o qUE. .rês noras, a reunião examí- Joaquim "'<I'go, Tiago Silva, d S f' B t REUNIAOconsta ,. �

d
co .n.

_
• r. era 1m er' asa, aprova- das federal e estadual para asDa bancada federal 'acha- ram comurucaçoes e nau e aprovou com algumas Edlnlllldo ,C(r:Ql'tOS, Valéríc 0'0- d lb ,,- ent lS1'"Smembros d J)' t"

.

t· dífícacõ id
- ��- - - a com VI raçao e 1, "" -

primeiras deliberações em Já na manhã de ontem, sobvam-se presentes os srs, de- r=: o J Ire ano JUS 1- mo 1 icaçoes sugeri as por 111es, Prefeito Vídal Ra,II10s m E
_.

) l' adafícand "

d dí d tes. o
"

1 -
- o, ssa mcçao VaI PU) lC co tôrno do plano da camaanha. a presidência do deputadoputados Atilio Fontana, seu o a ausencia, e L e ou- rversos os presen es, o p a- J'

,
, d L' DO'" t

...

líder, Joaquini Ramos, Lennír tros remetendo"delegação pa- no de campanha do PSD ao RUp�OI, e ajes e ep, SI.I a par e. Após acordarem as

primei-I'
Atílio Fontana, Coordenador

Vargas Ferreira e Osmar ra correligionários. govêrno do Estado. O esboço cegis, Encerrando a sessão e anun- ras providências, marcaram Geral da Campanha, foi rea
Cunha. Por motivo de saúde, Ainda do expediente cons- apresentado despertou vivo

I
As 18 horas a sessão foi eíando que, para dedicar-se como ponto alto da reunião, lizada a primeira reunião, na

excusou sua ausência o sr.
taram dois requerimentos, interêsse provocando demo- suspensa, voltando a reabrir- exclusivamente à sua campa- a escolha do 'deputado Atílio

I
sede do PSD. Em nossa pró

Senador Francisco Gallottí. los srs, deputado Atílio Fon- rados debates em tôrno de se às' 20 horas, quando foi nha, resolvera passar a Presí- Fontana, prestigioso líder da xíma pormenorizaremos as-

Da bancada estadual, os tana, líder da bancada fede- alguns pontos. Entre outros, concluido o exame da matê- dêncía do Partido ao seu su- bancada pessedista para as nectos dessa reunião.
,

srs. deputados Estivalet Pi- ral e deputado Estivalet Pi,·' , , ,'.

res, seu líder, Ivo SHveira, res, líder da bancada esta- ANO XLVI - O MAIS ANTI GO DIARIO DE SANTA CA TARINA

Antônio Almeida, Osní Régís, dual, pedindo à presídêncía

_�""Bahia Bittencourt, Walter Vi.- submetesse ao plenário .tele-
' .. ' , , ,

t O Dib Ch gramas de solidariedade aocen e ornes, ' erem, J. sr. Presidente Juscelino Kubi-Gonçalv8S', Oscar da Nova, tschek, 'Almirante Amaral. �Ivo Montenegro, AugllS!;O - ,

Bsssola, Egildo Lunardi e
Peixoto, presidente do PSD e

Pedro Zímmermann, Marechal Teixeira Lott, can-
Do Diretório Regional COn1-

dldato partidário à Presidên

pareceram os srs. Aderbal R.
cía, e de apêlo ao dr. João

da Silva, Alvaro Soares 11.1:a- Goulart, ilustre presidente do

h .d PTB no sentido de aceitar ac a. o, representado pelo dr. indicação do s-eu, nome paraOrtí Machado, Antônio de companheiro de chapa doLara Ribas, representado pe- M hal T'
.

L H DIRETOR: RUBENS DE ARRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO
�o sr. Saul Oliveira, Antônio

arec,' , eIxeIra ouu. ..

,

Go d AI eíd
Com a palavra; o deputado EDIÇÃ", DE HOJE: 8 páginas -- Cl':l: 3,00 - FLORIANÓPOLIS, 13 DE FEVEREIRO DE 1960mes e mm a Arrnanrlo Atílio Fontana, sob aplausos

';..

�a���ige�:o "it��;;of�lJc:n�l�d� �������:;�qil�S��f;��� :;l'��:� Jangu· lo' I-nlerp'rela'dos Santos, Gasparino Zo1'z1, das com entusiásticas salvas
"

'_, 11M

_

Germano Brandes Júnior de palmas. Também muito ......Idalin_g Fret�a, Ivo de Aql.li� aplaudido, o deputado Estiva-nO"Joao David Ferreira Lima let Pires justificou a indica- lillI t dJoão .Estivalet' Pires, José ção da sua autoria, que mere- sen Imen o o povoBoabaíd, Manoel Siqueira ceu calorosa aprovação,Belo, Olívio NÓbrega, Oscar Em lugares de destaque,Rodrigues da Nova, Otacílio publícamos os despachos a- RIO, 12 (V.A.) - Dizendo poder econômico mantém com êles a situação dos Con-Macedo, Pompllio Pereira provados. ser seu desejo levar à rua a
I
p e r l1} a n e n temente neste selhos Fiscais dos Institutos,Bento, Ricardo Witte Rober- candidatura do marechal l.país". o direito de greve, a previdên-to Oliveira, Rubens dé Arruda "

Lott à presidên,çia da Repú-11 O presidente' do PTB, que cia social, fiscalização às leisRamos, Salômão de Almeida J
I

t V' blica, "pois entendia ser o roi recebido por comerciários, de amparo ao trabalho; rea-Carneiro, representado pelo
, urls a 'era ministro da Guerra um ho- ind_ustriários, marítimos, me- justamento salarial para os

sr. Herculano Faria, Serafim mem honrado, digno, defen- talurgicos e trabalhadores de ! empregados em combustíveis
EnOS'Bertaso, Teodolindo Pe- Dez ônibus nacionais

801' de um nacionalismo que outras categorias profissio- I minerais, regulamentação de
reira, Tiago José da Silva constituindo a "Caravana da 'interpretava o ,sentimento do nais, debateu Jongamente leis, assistência social etc.V!ilério Gomes, Vidal Ramos Alyorada" _ partirão do Rio

povo brasileiro" _ o sr. João '- _

Júnior, Samuel Sandrini. Ze- no dia 15 de abrH, condu-

P'" t Ra N R- D
-

E�i "Ir.ferino Búrigo. Paulo Pí'eiss, zindo pr�fessores 'al'gentinos c:e�Ul::!01i�·�sto��;on:(�r.e�� ,

. or O ICO O umo· e IsennOwerJoaquim Ramos, Silvio San- e urugualOs, além de.cêrca de dente Juscelino Kubitschek.
tos, representado pelo sr. Au- cem turistas norte-america-

aos líderes sindicais na sede WASHINGTON, 12 (U.P.) NENHUM PLANO
g'llstQ Bre:sola, Nelson Pedti- nos para assis'tirém ,às sole- da Confeqeraçiio Nacional

_ O pre.sidente Eisenhower Depois de d,emorar-se uma

n_i, represe11tado pelo sr. Gas- n�da?es da mUd,arça da c�- elos Tl'a:balhadol'es n Co- qpnferenc.i�rá coron () governa:- hora no aeroporto interna-
tua .Assis,' NeIsoll Pizani, 'l'e- p�taI p.ara BrasII��, no pro·· mércio

o 101' de Port<;> Rwo, sr, LUIS clonaI de, San Juan, o presi-
presentado pl:!'l()!'iSl". lVo Mon- Xlmo dIa 21 de aocnl.

.
' t)'�' .

'à pI;} t I)' Mlll1hoz Marm, e outras ,au- �ente e sua comitiva se diri-

te�t'!groi Lennir, �I#'�a,%, Fê't,,�, Pc·9r inic_i��ya, da �ref�_it!l- ..ioa qlSSe fQ.�.iiá:�' C:{'ee,l\t;�n��1 tor�d,ades. daquf'le Estado as- , -;(tr40 no mes�'io avião para a

reu-a" 'Nélson Abl'Scl, Ju..àttUÜ1;y'td,a.{lf' �'iojltmR--.f'u,(\ta coml>ÍJS®"- "�"1 'ar' r' �'r 'ti. 11", �}�:.io.:a, 22�jjflr.r�Jj,l'te, mn- I}f;lo'!e R$lep, Iftll. 'F'or.ça J.'.;(lM:1

.Ri&'O, Osn1 Régis; O.3car Sch .. · ,de '�éoop�!aç�of' de, éitl:co ��\to ovlêr���� d:l._li�rm� .�� 35.0. �uallf �� inicia�' i!ua vja� lü,� Estados (;fil-idos; a uns 145
weltzer, representado p_el0 sr. mem�ros Ja começou, a I��ef de 11m; freü'te PTB-PSD c�m gem, a Amerwa Latma, ',uilômetros ;Pie San Juan. Na
,lbrahim Felipe Simào e Wal- I' o levantamento das famlIlas ".

t "·t '" .' '·t' O sr..' James Hagerty, por- base o presidbnte será recebi- Ido da Costa Avlla. _ goianas que aceItarão hospe- �). ln UI o ue .cons�gUlr a VI 0- ta-voz da Casa Branca, reve�' do com uma guarda de hon-

A 'SESSA-O I
dar os visitantes estrangeiros, na da can�dat�l a. d.o l1:1ar!"- nu os planos do presidente ta, porém, não tem planos pa-,

_
bem como as personalidades chal, L<?tt a pr�sIde..nCla da de visitar Pôrto Rico adian- n1. nenhuma outra cerimônia

Aberta a sess,ao, depois de orasileiras que acorrerão ao Republl�a. O SI. Joa? G�1;1- Oll conferência. De a[�ôl'dtl
resolvidas. várias qües., tões d

" planoa.lto para participar das !art .,�steve em ufl:1a 1 eum,ao_ tando que o primeiro magis-
com o programa traçad_o \)1'1'-

ordem sobre o funclOnamaíl. iestlvldades progralna,das m�ol.mal com os }ld_eres tia trado e sua comitiva farão
- . ba!Iustas do COmerC10 e pro- ,�ua primeira escala no aero- noitará na base e pal'tirá, à�

A d
nuncio'u um discurso, salien- porto internacional de San primeiras horas da manhã

O gran e'
tando alguns aspectos "da Juan, por volta do meio-di9. seguinte, rumo ao Brasil, o

luta surda e desleal que o de 22 vindouro. primeiro país a ser visitado
em sua viagem pela Améric3.

Pre's.l·dente PRESENÇA DO ESPORTE NA Js::�ndo ainda o mesmo

RE(EP(A�O A uIK1E" porta-voz o presidente norte-
. ,_, ,

.

americano rumará de Porto
1 Rico dil�etamellte para, BrasÍ-

Para acertar a cooperação -Do Arsenal de Marinha, lia, onde deverá chegar após
que as agremiações esporti-' após passar em revista a es- cinco horas e 40 minutos ele
vas darão à Prefeitura na. re- quadra e receber as honras 1'00. A Casa Branca não for
cepção ao presidente Eise- I?ilitares, .0 pres�dente <;los

I
neceu detalhes a respeito da

nhower, reuniram-se ontem" Estados Umdos fara O segum- 'visita de Eisenhower à Ar
.

sob a presidência do sr. Alva- te trajeto: Avenida Rio Btan- . ;entina, Chile e Uruguai.
ro Americano, chefe do gabi- co, Flamengo, Botafogo e Rua
nete do prefeito, os pre,oiden- São Clemente, 1i:ste itinerário
tes de diversas entidades e foi dividido em diversos seto
clubes esportivos. ces, ficando cada um dêles
.
Estiveram presentes os di- -"ob a responsabilidade de

rigentes do V�sco Flamengo, umà agremiação esportiva ou OS EE.UU. e a URSS che-

Botafogo, Fluminense; ,São cultural, OU de sindicatos, garam .a. Ul� aC_9rdo sô!?re
Cri::tóvão, Olaria, Cant.o do Após a exposição, o sr. AI- ��S:s relVmdIcaçoes, comer

Rio, Bonsucesso, América, varo Americano agNulecen o ClalS decorren�es da Segunda
POl'tuguêsa, Clube Municipal, apoio (]_lle vem recebendo de ',Guerra �undIal. '

Montanha Club, Confedera- tôdas as entidades esportivas I Os sovletlcos pagaram, a�-;
ção Brasileira de Pugilismo, como ainda das. entidad!=s, teontem, c9m um cheque ete

Conselho Nacional de Des- sindicais e estudantis, SESI e 11.1�O.0.OO. dolares numa breve

portos, CRD e inúmeras ou- Associacão Oris.tã de Moços. I eerllllQlva no, Depal'tamer:to

I tras entidades.
"

I de JmJ�lG:a as ,recla,l�açoes
O ITINERARIO A seo'ulr usaram a palavra, : COlnerGIal� norte-a2uerwanas

Na abertura dos trabalhos, '11anif�sta{1do sua disIlosição : c:?ntra a fn'ITJa Al\,l'l'ORG Tra

o sr. Alvaro Americano fêz de colaborarem tota1mente. i à_ll1g €or�p.,_ repl'eSel1�a,llte em

longa e minuciol>a exposição com a PDF. os_srs. ,Joao Ha- "Nova IOI.q�e d� UR>-JI3.

das festividades programadas velange, pre�l.dente da 'CBD, " Em_�dlgQao a est� �_agamen
.

para a recepção do presiden- r.::-era1do Starling, dq Conse-
I t?, � URS,_.. concOIdyu em de

te Eisenhower, desde sua che- lho Nacional. de Desportos, ,Slstll' das reclamaçoes 11.0 va
gadéi ao Arsenal de Marinha lInton Santos, presidente do i 101' d,e 750.0,�O,OOO de .dolares
até a residência do embaixa- >."lamengo, e outros presentes. contIa os' Est.'1.dos Umdos.

E-' ru I I t dor na Rua São Clemente.

. qluvOtÔg' �1a ura men e D'o Galeão, o presidente
dos EE. UU. irá em IElncha do

')resentei na Câmara: Federal ministro da Marinha, com-

lUe�lbro de sl:la Execntiva bolada por lanchas po servi
�-.rac!?n.aI e sooretudo como

<)0 de Salvamento da PDF,
nrasIfer_ro, estóu ao lado da até o Arsenal d,e Marinha,
�,al!d!?tttura do marechal· Centenas de barcos pesquei
:�Ixel.ra Lo�t ,-:- decla�'ou o

1'013 acompanharao ao largo
,r. Ram.eu FlOri, ,ex-deput,�d(\ i1al1cha ·)residencial.
rfl.balhlsta e llder smdwal ,_.'-

L
_

em São Paulo.
Deve tratar-se de equívoco

na 'informai;ãcr Itransmitida
ao repórter ou então foi al
gum homônimo meu, que te
ve a má fortuna de acompa
nhar o sr. Jânlo Quadros -

disse-nos o ex-deputado e ex

presidente da Equitativa, sr.

Romeu Flori.
Acresceritou qUe não ia

desprezar seu passado de lu
tas e sacrifícios a que se ex

pôs conscientemente por con
V'icções ideológicas profundas
para se bandear com parti
dos adversários e inimigos do
progresso do Brasil.
_ Estou caiU Lott - disse

_ e com o meu partfdo, e

participarei da luta sucessó
ria com todo entusiasmo que
a causa do povo me merece.

N.O 1 3 8- 1 4

Na sessão de anteontem, foi
aprovado o envio do seguinte
telegrama ao Presidente Jus
celino Kubitsche,k:

TELEGRAMA
Presidente JUSCELINO
KUBITSCHEK
FALAmO RIO NEGRO
PETRóPOLIS - RIO
Com viva emocao comunico

V. E:JJcia Reunido hoje Dire
tório Regionai Pa,rtido Social
Democrático conjuntamente
Bancadas Feeleral et Estaelual
foi aberta com entl[siástico
voto aplausos vg proposto
Deputado Atilio Fontana 1)[1
seu Govêrno pela extl'aordi�
nâria obra realizada curto es

paço quatro anos pt Direló
J'io et Bancaelas vg ainda sob
.:magnifica. impressão memo

'i',iivel et magistra1 relatório
V. Excia. vg que o Brasil.in
teiro aplaude et exalta vg
1'e.iteram-lhe integral solida
riedade et confiança pt Res
peitosas Saudações CELSO
RAMOS

Sem: Celso Ramos _' Praça
Pereira Oliveira, 12 _

Fpolis., 11-2-60. '

RIO 12 (V.A.) Como
fundador do PTB, que já 1'1;- Solidariedade

a L.olt
t..._--�_ ..,---

Petrobrás
As perfurações realizadas

no Brasil (compreendidall as
da fas.e anterior à Petrobrás
f. as que se seguiram à cria
ção da empl'êsa) ultrapassa
ram, em 1959, a marca de 1
milhão de metros, aUngindo,
ureclsamente, a 31 de dezem
bro, o índice de 1.106.565 me
tros. Observe-se que as son
das da Petrobrás, que come

çaram a operar a partir de
agôsto de 1954 - vale dizer
há pouco mais de cinco an'o�
- contribuiram para, aquêle
montante com 773.277 me
tros, ou seja perto de 70 por
cento. O restante - 333.288-
metros - diz respeito ao pe
ríodo que vai de 1939, quando
ocorreu

-

a descoberto de pe�
tróleo no Brasil, a julho de
1954 mês qUe antecedeu o co
mêÇ"o das atividades explora-

. tórias da Petrobrás.

Ao Candidato Lott, foi en
dereçado'o seg,uinte telegra
ma:ClassUlcação

TELEGRAMARIO, 12 (V.A.) -. O reque
rimento de urgência para o

'projeto. de Classificação do
Funcionalismo Público não
foi votado, em virtude de en

tendimento havido entre os

líderes da bancada, do qual
resultou a retirada de sena
dores do plenário a fim de
imposl'libilitar a votação, pOl'
falta de "quorum".
Em decorrência disso, não

pôde ser votado também o

requerimento de urgência do
projeto das Pioneiras Sociais,
o mesmo se dando com o re

quer1mento para inclusão na
Ordem do Dia do projeto que
regulamenta o ,direito de
greve.

Marechal TEIXEIRA LOTT
RIO _ DF.

Diretório Regional et Ban
cadas Estadual et Federal do
Partido Soc'ial Democrático
de Santa Cat{/,rina vg em
Reunião Conjunta vg ende
reçam V. Excia. integral 80-
lidari�dade et reaji1'7nam
propósito realização Çampa
nha Vitoriosa para tranqui
lidade engranelecimento Bra
sil pt Atenciosas Saudações
CELSO RAMOS Presidente

Rem: Celso Ramos _ Prut!a
Pereira Oliveira, 12 -

/

Ao Chefe do Partido
Na sessão de anteontem, _

foi aprovado o envio do

telegrama abaixo ao eminente Chefe do Partido,
Amaral Peixoto:

TELEGRAMA
ALMIRANTE AMARAL PEIXOTO
PRESIDENTE

RIO - D.F.

D1RETóRIO REGIONAL RHUNIAO CONJUNTA BAN
CADAS FEDERAL ET ESTADUAL vg PROPOSTA ATILIO
FONTANA vg TRANSMITO EMINENTE PRESIDÉNTE CA
LOROSO VOTO APLAUSOS ET SOLIDARIEDADE PELA

SEGURANÇA NA CONDUÇÃO NOSSA GLORIOSA LE
GENDA pt SAUDAÇÕES PESSEDISTAS CELSO RAMOS
PRESIDENTE

.

Rem: Celso Ramos - Praça Pereira Oliveira, 12 -

:l!'polis, 11-2-60.

PSD

Iplausos a Celso
Moção Aprovada Na Reunião De

Anteontem

\,

Exmo. Senhor Presidênte do Diretório
Regional do Partido Social Democrático -

�) ,

Secção de Santa Catarina,
Os membros do Diretório Regional do

Partido Social Democrático e representan
t�s federais e estaduais que a. êste assinam,
vêm solicitar a- V. Excia. se digne levar à
alta consideração dêste PlenáJ'io o consi-

-

,gum' em' ata um voto de integral solidarie
dade, í111Iauso e aprêço partidário ao emi
nente correligionário Celso Ramos, Presiden�
te do Diretório Regional e candidato parti�
dário ao Govêrno' do Estado, manifestando
se dessa fórma as expressões de nossa irres
'trita confiança na sua vitória eleitOl�1 e hi-
potecando-lhe o noss.o mais empeIiha,do es

forço para eJegê�Io governador catarinense.
Sala das Sessões do Diretório Regional

do Partido Social Democl'ático� em 11 de
Fevereiro de 1960 ..

Estiva.let Pires - Ivo Montenegro
Antônio Almeida - Attílio Fontana - Wal
ter Gomes -- Elgídio Lunardi -Lenoir
Vargas Ferreira - Valéria Gomes - Dib

...

Cherem - Augusto Brezola - Ivo Silvei
ra -, Oscar R. da Nova - Osni Regis '_ Jo
sé Bahia. Bittencoul't - Jota Gonçalves _

SeraJim Berq,",o _ Gasparino Zorzi - Ed-
mundo Santos Waldo Costa .Ávila
Ibrahiin Felipe Simão .

. "_- "'_:"""'-'''''7 ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A MOCIDADE QUE INTEGRA O QUADRO.SOCIAl DO CLUBE 15 DE OUTUBRO AUTORIZADA POR

,

' .�
J r ,

SUA DIRETORIA, RESOLVEU DIEDI(!R A SOIRÉE PRÉ ..(ARNAVALESCA DE HOJE, AOI SRm CElS'O RA-
MOS, FUTURO GOVERNADOR DO EST ADO.

SESS%SS%S%%%%%%%%�S%%%%S$%S%%%S· ·�SSS%SSSS�
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IVAN S I L VA
Comemora q seu aniversário na data de hoje, o nos

so colega de trabalho, Ivan Silva. O nosso companheiro
'(Alvaiada para os da casa), é emérito linotipista desta

fôlha, onde goza alta e elevada estima.

Rádio Guarujá
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA

13 DE FEVEREIRO DE 1960

SÁBADO

ÀS 7.05-

Revista Matinal

�S 7,55-
A Vemag informa

ÀS 9,05-
Show Musical R.G.E.

À.S 10,05 -

Nlusical Copacabana
ÀS 10,30 -

Antaratica 1);OS Esportes

AS 11.35 -

parada Musical Chantecler
ÀS 12,25 -

A Vemag Informa
Ao Ivan Os nOSflOS efusivos e sinceros abraços, exten- ÀS 12,80 -

sivos aos seus progenitores, Sr. Rodolfo Silva e sua senho- Carnet Social

ra, dona Otília L. Silva. ÀS 12,45 ._

Enquanto Vo�ê Almoça

ÀS 13,05 -

porque Celso Ramos

ÀS 13,35 -

Encontra-se em festas, no dia de hoje, o lar feliz do Convite à Música
nosso eminente patrício e particular amigo, sr. dr. Durval I ÀS 1405 -

Henriques da Silva, Chefe do 'Serviço de Expansão do Tri- A Mú�ica do Ouvinte

go em nosso Estado e de sua exma. espôsa d, Helena Ma-
I ÀS 16 00 _ .

chado da Bilva, com � passagem de mais um natalício dos I A' ve�ag informa

seus diletos filhos Darly Machado Henriques da Silva e ÀS 17.4fí _

Durval Henriques da Silva Filho. 1 Musical Loteria do Estado

Darly e Durvalsinho, na residência de seus pais, na, AS 18,10 _

'

Avenida Rio Branco, 73, oferecerão, nesta oportunidade, Resenha.JS
aos seus inúmeros amiguinhos e admiradores, festiva me- ÀS 18,55 __

sa de doces e salgados. A Vemag Informa

Associando-Í1os às homenagens de que serão alvos os .

i\.S 19,00 -

dois traquinas, formulamo-lhes 'votos de felicidades,_ex- l\1·omento Esportivo Brahma
tensívos aos seus dignos genitores. 'S 20,05 _

,
,

DARLY MACHADO HENRIQUES DA SILVA
E

DURVAL HENRIQUES DA SILVA FILHO

PARTICIPA(ÃO
•

WALMOR ZOlVliER GARCIA e Senhora, participam aos

parentes e amigos o nascimento de seu filho PEDRO DE

ANDRADE GARCIA NETO, ocorrido no dia 9 de corrente,
na Maternidade Carlos Corrêa, -

OSVALDO MELO

FLORIANóPOLIS NA VANGUARDA -- Inegavelmen
te, Florianópolis é a Capital que melhor servida se encon

tra no que diz respeito ao serviço de transportes, quer pa
ra viagens inter-estaduais, quer pelo Irrepreensível ser

viço da cidade, onde a linha "Circular" se apresenta mere

cedora de todos os aplausos, não somente pelo conforto de

seus carros, horários certos e que transitam na Ilha e no

Continente,

Quanto às linhas de

Curitiba e Florianópolis
"Pulmann" de Florianópolis a

a Pôrto Alegre não se poderia I
exigir coisa melhor.

Basta dizer que a antiga Emprêsa Auto Viação Cata

rinense e também agora a Rápido Sul Brasileiro, mantêm,
ambas, dois horários diários com excelentes e modernts
"imos carros para Curitiba, pela manhã e á tarde com

viagens dirétas e bastante confortaveis, evítander às para
das pelas estradas, que tanto atraso causavam aos que
têm pressa de viajar.

Não ha presentemente problema algum para os pas

sageiros que se destinam daqui á capital paranaense, sen
do que os ônibus partem desta Capital para o Paraná, de

manhã, chegam ali á hora do almoço como igualmente os

que partem de Curitiba aqui. almoçam em suas casas ou

nos hotéis, á hora certa, Muita vantagem.
Os carros "Pulmann" de luxo, de muita segurança o'

conforto estão merecendo a preferência do público, dia a

dia.
Os volantes e pessoal de serviço das Empresas são se

"Iectonadcs depois 'de provas e testes especiais para que

possam oferecer segurança aos passageiros, passando por

rigorosos exâmes.
Educados e atentos, muito contribuem para o êxito

completo dos encargos e responsabilidades das referidas

Emprêsas de 'I'ransportes.
Não ha exagero nem bairrismo quando se afirma qâe

Florianópolis detem presentemente, um dos melhores ser

viços de transportes coletivos do Brasil.
Em todo o sul do país; afirmamos está na vanguarda,

mesmo em primeiro lugar e até, tambem podemos assegu

rar que Florianópolis é a única Capital a contar do Para

ná ao Rio Grande do Sul, que possue Emprêsas de Trans

portes inter-estaduais.
Já é fato que merece êste registro especial.

Têrco em Louvôr à N. Senh.ora

ÀS 20,35 -

Telefone para Ouvir

�S 21,30 -

A V('nlag b,t\y'-r ='

A,S 22,05 -

(i "ande

Informa1'voÀS 22,3fí - '

Noite de Gala
\

MENSAGEM
Eu ia pela rua, melancólica, desanimada, pensando

nas preocupações de fim de ano quando o tempo e o di
nheiro encurtam, para os compromíssos e gastos espi
charem.

No espírito, trazia o amargor das coisas desejadas e

nunca, ou difícilmente, realizadas - a indefinível frus
tração.

Sem quase erguer os olhos, parei de súbito.
Uma coisa maravilhosa estava à minha frente e eu

não poderia prosseguir caminho, sem me deter, analisá-la,
senti-Ia. Era 'um oasis perdido, na imensidão de arranha
céus.

Um pedacinho de terra sobrara à faina construtora
dos homens e alí crescera, selvagem, um pé de mato. Como
um tufo de folhagem resistiu, teimosamente, ao irrequie
to desenvolver da civilização, que transforma tudo em as

falto, cimento e aço, não sei. Só sei dizer, que parei a con

templar as verdes fôlhas viçosas, parecendo sorrir-me do

cemente.
Era o sorriso divino, era Deus enviando sua mensa

gem de fé e humildade.

Fé, nas coisas criadas por il:le, humildade, no exem

plo do frágil, vencendo o forte.
Continuei meu caminho com as idéias renovadas, o

espírito repousado,' esquecida, já, das preocupações mun

danas, voltada tôda, para a fé de Deus.

É assim, nas pequeninas coisas, que Êle se nos revela.

Icaraí, dezembro de 1959
Helena G. Almeida

����_.-......_.__.___.--_.
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Aulas de Inglês
Aprenda Inglês - ràpldamente _

numa turma pequena. Com o pro.,

ressar Mr Edward Gre�u à rua

Tiradentes, 36, .-\_têmTe fiàs 9,00 às

1�.20 e das 18,00 às 21,30,

Aspirador de Pó
VENDE-SE

MIRAMAR. SIMBOLO DE DESPRESO
Infeli:amente alguns dos nossos homens públicos, se

esquecem elas suas obrtgaeões nas administrações públi
cas, cola�rando pela péssím � aparência da.-neasa Cidade.

O Dr. Otto Entres, eleito vereador, Diretor da Direto
ria de Obras públicas é o principal responsável pelas re

formas do infeliz Miramar.
Cada dia que passa cai uma telha, e a .sujeira vai au

mentando. ."SÓ uma bomba atômica" é que poderia dar

jeito nestes relachamentos infantis, porque as apelações
já foram feitas, principalmente por nosso intermédio. Da

qui para frente não há mais apelações, e' sim, críticas "a

francesa",
O Ilustre vereador, representante do povo, eleito pela

legenda da UDN, está com as ordens. Só iniciará os repa
ros no velho Miramar, quando estiver com disposição,
enquanto isso, a nossa Capital, vai mostrando aos turistas,
a atração máxima do relachamento dos administradores
do Estado.

x x x

POLÍCIA ...
Na ocasião da importante reunião do PSD, os ude-

nildos andavam "arrepiados", curiósos para saber o que
ficou resolvido na reunião.

I
Em perfeito estado de conservação. Andava um espião rodando a longa distância, com (l

prêço módico. Tratar na Av. Rio objetivo de colher novidades ...

Branco, 191 - Fundos. Vivos!

XiNSINOfIII"
A VENDA NAS

BANCAS DE IORNAIS
E REVISTAS

ALUGA..SE
Uma casa à rUa Conselheiro

Mafra, nA, com todo conrsrto e

telefone. procurar chaves à rua

Tenente Silveira, n.o 29 80b1 aao,

com a srta. Olcinéia.

xxx

CARNAVAL ...
Diversos turistas estão reservando apartamento nos

Hoteis, para assistir o nosso tradicional carnaval. Só o

Miramar é que vai tirar o brilho no nosso carnaval. Há

não ser, que o Hotel La Porta, não receba os hospedes nes

ta ocasião.

(
. __
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l"INCOmodados"
Um dos "slogans" da campanha elo candidato

pessedista - UM BANCO PARA O ESTADO E NÃO
O ESTADO PARA UM BANCO - está INCOmodando
tremendamente as hostes udenistas.

Os INCOmodados, estão contratando jornalis
tas para fazerem a defesa do Banco 'elo seu Irineu,
no entanto, a opinião geral é a de' que, ao invés de
se preocuparem em defender o INCO, deveriam os
escrevedores defender o Govêrno do Estado. O que,

I sabemos,
não é facil, uma vez que por mais esforços

que façam o jornalista "FG-4", não será possível
esconder o favoritismo do Governo para com a ca-

sa bancária do senador udenista .

Basta que se leia o Balanço do INCO em

31.12.959,
O CASO DOS PROFESSORES
- O já afamado "caso dos professores", trouxe

para. o PSD no minimo sets mü votos.
A aiirmação ntio é nossa. É tie um uâenista que

não se conformava com (1/ a titiule das Iiostes gover
nistas em negar aos 1)IO) é'ssotes CII t arinenses uma

remuneração mais jll/:da.
- "Os professores caiarinenses, constituem ho-

I1e a 4a força a favo'!' elo candidato pessedista, - di
I zia o uâenista INCOf01'1nado.
I A TER.CEIRA FôRCA'

II'i Quem não for meu "-amigo, é meu inimigo! II ,U,D,N. quando galgou o porler.� Cutelo em pu-
! nho, decapitando os iulnersârio« e os não adversá-
rios - p1'Oj-issionais apoliticos, neutros, ineliferen- Ites e até parentes de gente do contra -, todos, pe- •

los simples fatos ele não se prosiarem: submissos (/OS

pés da sobrr/)u deusa atle' 8ur(/ia cheia de ,impáji(J.. INaquele 'leJJ7110 ela em 'vigorou. bmLl/"iagado8 de

promessas, os eleitores tutunrtlüutnn, esperançosos, I
as realizações - hisdro-elétricas fabulosas e não
menos fabulosas estraâas para farias 08 quaârunies.

Muitas luns já passaram ...
O situacionismo que prometeu perietções e pro

tiueiú aieiiões - o monstrengo cio Rio elo Rastro, as

marmelausens e .a Elffa, com pertitio da ma pala
vra -, 'enfraqueceu, txesmüuuruiu-se.

Hoje, tornado de um estado pSicológico ele nÍlo

querer 1)er, oruâa-se. açarra-se, ticsespertuiametite,
aos »aticinios 17e sonh a« vitos, tais como i'sse de uma

suporta cisão púsfldista e não menos suposta ter
ceira fôrça.

. Coittuia, Euforis((-sc, (lá saltos ele contentamen
to, estoçueteia, alarüeun âo boatos que ela. mesma

cria, tsara em setniula, tlecepcioruuu: e muda, uma
vez desfeita a cmlnia!)ucs fugaz, _ç_ontemplar, iner
me, a torça crescente lia adversário.

O P.S.D. é P.S.D. Foi'jado nos sofrimentos das
perseauicões que arrostou numa tléctuia, tem hoje a

rija fibmclos lutadores. Os fracos, os dúbios, os in

ieresseiros, os traidores que o amoleciam, dona Utie
nilrla já os C01il1J1'01l âc há muito e de há muito que
[crani ennoluulo«, nbsoruuios e tiiçeriâos. Hoie pe
sam e empanturram a çortt« e rica. matrona.

Houvesse o jornalista ela chapa branca assistido
a itemonstracão tia lJujança pessetiietc que, de POT
ta» abertas, debateu 08 seus J]'J'oblemas, e teria com

preendido a inutilidade da intriga. Terceira fôrça,
se houve ou há, foi rejôrço, Solidificou, fortificou
ainda mais o já em si 1)'lgOTOSO, unido e âecuiulo
P,S,D. que leoarâ, neste anp à »itôru: CELSO RA
MOS!

x x x

O LIRA TEmS CLUBE VAI INAUGURAR ...

Hoje, à noite, .o "'LIRA TENIS CLUBE", vai inaugu
rar a reforma das novas instalações e apresentará a nova

orquestra do Clube e de DORIS MONTEIRO.
A nova-Diretoria começou bem, façamos votos de que

:)rossigam sempre assim, dando a nossa sociedade o COl1-

fôrto que o merece.

Estarei presente logo mais, e terça-feira, farei um tó

pico nesta coluna a respeito.

ADMiSSÃO AO GINASIO E AO
.

COMERCIAL BÁSICO
Curso Prepaxatorio com métodos pedagógiCOS modernos

Sob a orientação dos professores: Romilda Cald�s
Bosco, Rosina Fontes de Melo, Pedro José Bosco e Osvaldo
Ferreira de Melo (filho).

às

I

Matrícula nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro,
16 hs" à rua Saldanha Marinho, 11 "Ao

Informações pelos telefones 2944 e 2893

das 14.

L::rm'----
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VENDE-SE URGENTE
."

ótimo apartamento cf três quartos no centro

em excelente zona residencial.

Parte financiada. Telefone 2832.

( I. A TENIS (lU »... Je(J.(e, dia 13 às 22 horas
Eleg��;;;� 'S(H�ÉE de �nauguraçjo da REFORMA de su�u NOVAS, AMPLAS e MODERNAS INSTAlAÇÕES� Apresenta ção da NOVA OR..

QUESTRA do (Iube e de D-ÓRIS MONTEIRO. Reserva de mesas na Joalher�a Muller. É obrigatória a apresentação da Carteira
Soctal. I��PORTANTE:' Pede ..�e aos só io f lerem a mp hiU' de es,

A

slranh�s ao Quadro Sodal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CA1'AlUNA
._--------_._-----""..._

FLORIANÓPOLIS, SABADO, 13 DE FEVEREIRO DE 1960 3

M�IS UMA INICIATIVA INTERESSANTE! MAIS UMA INOVA'ÇÃO COMERCIAL PIONEIRíSTICA! -E MAIS UMA GRANDE
E REAL OPORTUNIDADE PARA A E C O N O M I A DO P O V O!

.;:.

1115 ,

Um Revolucionário PHE'-VENDA para o inverno de
1960 com artigos que sobraram do invernode 1959!!

- Uma gigantesca PRÉ-VENDA de artígoa para o próximo inverno. Os pre
ços VIOLENTAMENTE REBAIXADOS em relação aos do ano passado, represen
tam, na mais exata expressão, apenas 1/3 do que valerão e custarão no próximo
inverno! .

.

- Diante da alta assustadora que ora se está processando no MERCADO

DA� LAS, confo�me é do conhecimento público, os manteaux, os taílleurs, as

malhas, os paletas, etc. etc., custarão, no mínimo 3 vezes mais do que no inverno
passado!

ATENCÂO,�
,

.

- Assim sendo, esta PRÉ-VENDA possibilitará uma GIGANTESCA ECO
NOMIA aos- previdentes !

-- Só mesmo quem não liga ao dinheiro é que deixará de aproveitar esta
MAGNíFICA e INOVADORA INICIATIVA -- que, é bom que se saiba - durará
apenas pouquíssimos dias,

Os artigos de., inverno serão vendidos à rua TRAJANO 33, conjuntamente
com a "LIQUIDAÇÃO DE VERDADE" de arligos de verão!

---�-----------------------------

FRANC:&S DE INFORMAÇÃO E.

UIPRENSA DA EMBAIXADA

DA FRANÇA
Maravllhado ante os esplendq

res da Catedral d� Notre·Dame .3

da Basílica de Saint-Réml, o tu

ri�ts. encontra ainda em Relrur

três museus: O Museu Histórl�

e ,L",lida:, que evoca os tempoa

mana e gótica, a que pertencem

aquelas duas igrejas; o Hotel Le

vergeur, que descreve a his.tória
da velha Reima. com seus menu,

mntos, seu urbanismo .e seu tal

clo�'e; e finalmente, o Museu de

Belas Artes, que apresenta admí.,

ráveís colocações ·de pintura, escul.,

tura e tapeçaria antigas e moder,

nas.

1<;ste terceiro se Instalou, na an.,

tiga abadia de Salnt.Denis, .

cuja

nobre arquitetura aonstttut um

testemunho da. volta aos estilos

puramente clássicos, ve�'lficada na

França após os:!,xcessos do tln{
do Renascimento e do fim do sé·

culo 17.

O pátio interno, com seu jar,

dim à rrancgsa, contém bronzes

----------------------�------------------------------------------------------,--------------,--------�----------�--��--�----��------------------------
-------------------,�----------------------------

REIMS· E. SEU·MUSEU DE BELAS ARTES
Artil.{o inédito de Henry ASSELIN pré·hlstóricos e galo.romanos,
COPYRIGHT DO S E R V I ç O as grandes horas das épocas 1'0_

de Barye, o grande animalista
I
Relms, mostrou até onde podia grandes tapeça,l'las reconstituindo

(1796.1875). N0 ré-s do chão, uma. ir o gôsto dos coíecínadores- locais a vida de Saint.Rémi, datando do
I

sala reune os retratos -das glórias
I
e SUa generosidade. A coleção seculo 16. Dezenove telas evocam,

locais. Ao fundo a enorme sala pommery relata.ncs tôda a his em detalhes pitorescos, a vida nos
, i

retangular, chamada Sal� pomo
I
tórla da cerâmica no tempo e ne séculos 15 e 16. Na mesma sala,

mery, apresenta coleção de ratan., espaço europeu. podemos ver cinco .estátuas de

semta Imponente coleção de MH No primeiro andar, estão reuni, Menestrels (século 13). As salas

caso O nome de pommery é ínse , dos treze retratos de prmcgsas e galerias seguintes abrangem três

parável da história do vinho de alemãs' do século 16, da autoria séculos e meio de pfntura: o 17,
Champa·gne. Madame pommer�"

I
dos dois Cranaçh; re'trilltoa feitos representado pelos Irmãos L�

doando esta coleção à cidade de I por Holbein e Amberjter,.e de� : Natn, Poussln, Filipe eie Cham_

E�ital �a Prefeitura Munici�al

NOME
Continuação da. letra "D" dos Contribuintes da Capital

R U A IMPOSTO ANO TOTAL CR$

Delmlnda Maria .Tosé
Delmo Solon da SUvaira
Deniz Antonio pel'eira

Deodlno Martins Dutra
Deol1ndo Cepriano
Deoni João da Silva

Departamento de pôrtos Rios e Canais

Diamantina Rodrigues
Diamantina Nunes Serratlnl
Diamantino F. da. Silva
Di}anira Dejalr Peres Delalte
D!lma Lopes Gonçalv.es
Dama Maria. Almeran
Dllza da Silveira
DUma Solon da Save!ra
Dllson dos 8antos
Dlno Rocha
Dioliénes Gomes
Diomar Silva
Dionísio Antonio Vel'íli'ilmo
Diva Mil/tos
DJalI!!a Coelho de Souza
DJs.lms. Régia
Dolores Pereira
Dominjtos Cardoso

Domingos F. de Alencilr
DominiOos F. MOrliz
Domingos F. Martins
Domingos de Freitas Noronha'
Domingos Laeclo Cardoso .'

Domingos Manoel dos Santu. .

Domingos ;11. F. E. C. R. Flir..
Domlnjtoi :Ramo,

Demétrio Ribeiro
Cél10 Velgs.
Ventura
Carvoeira

.João Carvalho
Almirante La.mêgo

Santana
Duarte SChutel, 39f.
Caminho da Cruz

Mono da Nova Descoberta.
Morro.do Mocotó
Laura Meira
Gel. Nestor passos. 26f.
C el. Nestor Pa.&sos
João Carvalho
An.tonlo Cs.rlos Ferreira
Victor Kond&r
-Célio V�lga
Frei Caneca
piedade
Artista Bittencourt
••••• 0'0 ••••• ' ••••

Servidão Costa
Morro do Antão
VirgUlo Várzea
Maria J'ulta Franco

_ Maria Jul1a Franco
pedro Soares
Felipe Schmldt
Bôa Vlita
Laura Meira.
Caleira,

;,
.1

�e FloriaDó�oHs

predial
predial
predial
predial e Territorial
Terri torial

predial
Territorial
predial
predial e Territorial
predial
predial
predial
predilll
pledlal
predial
Territorial
predial
predial
pl'edla!
predial
pre.du.l
predial
Territorial
predial
predial
predial

predla) ii Territorial
Territorial
predial
predial
pJ'edlal
predial
predial !

De ordem·do Sr. Prefeito Municipal, levo ao conhecimento d03 sn, cónlribuinles Inscritos em Dívida
Aliva, abai_Jo relacionados, que não sendo liquidados seus 'débitos, dentro de dez dias, serão os mesmos ajuizl"
dos para Cobrança Executiva. ·Dr. Alamir B. C. Faria

Departamento Jurídioo,11 de fevereiro de 1960 Procurador Fiscal

paígrie, Nanteull, etc; o 18, pai'

Nattler, David, Bollly, La Tour;
e o 19, por Delacrolx, Gérlcault,
Corot, Daumler, Coubert, Mlllet e

outros. Os Impressionistas' ocupam

uma sala Inteira, e o século 20

es� ·representado por Bonnard,

Roualt, Dufy, Milltlsse, Braque,

picasso, etc ..

No conjunto, Corot ocupa ver

dade! o lugar de honra, com paísa;

gens representativas de sua ma.,

neíra pOética e vaporosa, que en ,

volve a' natureza nos véus do 1'0.

mantismo, e acrescenta à luz do

dia a claridade do espírito.

De Mlllet, há um maravllhoso

"portrait de Jeune Homme", que

podemos situa,' no níveí dos retra.,

tos pintados por Declacroix e

Courbet.

Renoir não ocupa o lugar qu

merece, mas uma pequena tela

sua, representando uma moça ves.

tld!r' à moda adorável de 1880, �

cujo rosto risonho Irradia frescura
e graça, é um verdadeiro deslum.
:Jramento.

Causa alegrta o lugar concedido

a dois artlétas do século 19, que

asseguraram a lígaçgo ou a con ,

ttnuídade entre a Escola de Bar.

bizon 13 o Impressionismo, e que

foram Injustamente ecl1psados pe,

los raios de sol lançados à pintura

pelos Renoir, Monet e alguns ou ,

tros: Boudln, pintor de Honfleur,
e Léplne, pintor do Sena. Tam.

bém êstes souberam interpretar a

natureza com sensibilidade, em.

pregando um pincel delicado e

�útil, e' .dando ao céu, à terra e

à água, essa luminosidade ao mes.,

.no tempo real e divina que cons.

tttut uma, das fontes de nossos

sonhos.

177.20

3.137,40,
320,00
754,10
328,20
265,80

30.752,00
6.640.60
1.411,60
679,40
326,20
191.00

265,60
. 123,20
198,00

1.248,00
1.329,00
13.933,90

2.320,40
6.644.00
902,90

5.679,60
197,00
88,60

1.246,20
1.480,00
4.872.80
501,60
374,60

1.735,00
'

631,40
11·885,80
�.585,40

.

CJNTOS
Forra.se cintos com couro, qu'\l

quer fe!!I.)

Rt::� E;"tE\'ea Junior, 160.

A.I'73

1959
1956 a 1959

1958 a 1959

1956 a 1959
1957 a 1959

1958 a 1959
1957 a 1959

1958 a 1959

1959
1956 a 1959

1959

195�
1958 a 1959
1958
1959
.1956 a 1959

1956 a 1959

1956 a 1959
1958 a 1959
1956 a 1959
1959
1957 II. 1959
1959
1958
1957 a 1959
1957 a 1959

1956 a, 1959.
1959
1957
1959
1956 & 1959
1956 a 1.959

1956 ii t959

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 •� • UII IJITI•• IJU..J. n "'Jn ".n ........ FLORIANÓPOLIS, SABADO, 13 DE FEVEREIRO DE 1960

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

nireção de: MILTON LEITE DA COSTA .e . RUBENS' COSTA

COME'NTA'RIOS
cadl],hos e expressões dlfamató_

". Irias, Injuriosas ou caluniosas, C011,

Estamos caminhando por umaposímvos que, levando ao desvtr, tra terceiro, Escudado na chama.,

via perigosa, no que respeítaa aos tuamento de seu espírito, estão a
da imunidade parlamentar que se

crimes contra a honra, num perl- exigir pronta correção, em nome
vai tornando um absurdo, por não

goso plano Inclinado, que levará mesmo dos prlnciplos que devem ter limites, não policia a Iíngua.,

Indubitavelmente, à Impunldadr noctear a liberdade da Imprensa. gem, dando vazão a sentimentos

nesse tipo de deltto. para citar um exemplo, o artigo Hlbalternos, com o Intuito único

Os crimes contra 'honra recebe 15 do aluído diploma legar dispõe, e exclusivo de. denegrir a repu.

l'am, no Código penal, um trata. em seus Incisos "b" e "c", qus 'tação de seus desafetos. ,Jornais

mento, sem dúvida, ínadequado não constituem abusos d� Iíber; que se.vem a esses intereses, se

As penas cominadas são ínsrgrn., dade de Imprensa "a publicação apressam a publicar os does tos,

ficantes e a-sua Imposição fica na de debates nas assembléias Iegts ,

gozando da. impunidade ao agasa_

dependência, na maioria dos ca, latlvas, dos relatórios ou qúat. lho da propría lei.

...
ses (excetuam.se as hipóteses de

I
quei""' outro escrito impresso pelas Note_se, porém, que esse tipo

ofensas ao presidente da Repú- mesmas" e, bem assim, "do nott, de Impunidade ,é privativa dos

blrca, contra chefe de govêrno es, cíarío, da resenha ou da crônica orgãos de Imprensa e se refere

trangeíro ou funcionário PÚbllCO,1 dos debates de projetos nas mes , exclusivamente, aos debates par.

em razão d; suas funções), da mas assembléias .e as criticas que lamntares, não acompanhados a

provocação da parte ofendida. por se fizeram aos trabalhos parla. imunidade - dirlamos melhor ím,

melo de quetxa.críme mentares=. punldade - de que gozam os re.,

conheça os novos veículos

CHEVROLET!

povo,

CAMINHÃO CHEVROLET 6.500

AliáS, pe,
.

presentantes do
Com fundamento nesses díspost;

Nessas condições, estão sujertaa
tlvos, está ocorrendo o seguinte:

a propósito da discussão de deter.
à sansgo penal as emíssgras de

radio ou de televisão que, convi.
minada matéria, o deputado vai

dando para determínados progra ,

à tribuna e arr�m6'te, com assa.
mas represerrtantas dos poderes le ,

gislativo. da União ou do Estado,
os quais, aproveitando.ss da ím,

puntdads que se acoberta no ar.,

tll;:o 45 da ConstituiçãO Federal,
cometem verdadeiros crimes con

,

comparandocse as

nas atrlbuidas aos crimes contra

a honra com outras espéCies com.

temjaladas pela leí punitiva, e,

em especial, aos delitos contra o

patrimônio, fica o estudioso es,

tarrecído ante a dírernça de crt , Da (apitai Para
O Mundo

térlos, pois, o legislador colocou,
na orograría dos crimes', o patri.

mônlo multo acima da honra. Re,
velando espírito nrtídameríte ca.,

CAMIONETA CHEVROLET 3.100

a
É que o crime, � infração penal,

existe. O que não exíste é, tão
sómente. uma condição, por BS_

31m dizem momentanea, de puni.
billdade do agente.

por Intercessão do Ministério

pltallsta, considera o patrtmgníq ] das Relações Exteriores, o De-
tra a honra de terceiros, quer in.

um bem de multo mais relevânclil I paratmento de Estado acaba de jurlando_os, quer difamando_os,

ceder ao nosso Govêrno, por em.,

Enquanto a Injúria, a calúnia e préstimo, o equipamento de trans;
missão radiotelefônica que colo.,

a difamação são punidas com pe. 'cará Brasília em comunicação com

nas verdadeiramente irrelevantes, o resto do mundo durante a pró·

que permitem a obtençã-O de ravo, ma visita do presidente Else,

que a própria honra.

rihower.

O equipamento destinacse
res especiais, como a não aplíca.,

ção da pena ou a concessão do
18 canais de radíotransmjssão e

pesa ao todo, 25 mil libras, ou se ,

ja, cerca de 10 toneladas de,
vendo seguir para Brasília logo

beneficio da pena ou concessão

do benettcío do sursls, 0'9 crimes

de furto, de estelionruto ou de a.,

proprtação Indébita, recebem tra,

tamento rigorosíssimo, levando o

agente, Invariavelmente, ao reco.,

lhimento compulsório.

que ainda, catuníando.os,
Ora, se o agente fica Impune, o

mesmo não pode acontecer relatí ,

vamente aos responsgvets pe la

emissora e organizadores do pro.

grama.

Poderoso motor Chevrolet .- 6 cilindros
142 H. P. - é o mais simples, seguro e efi
ciente que se conhece. Fruto de anos e anos

de constantes aperfeiçoamentos, oferece o mó
ximo de eficiência. jó alcançado em regime
médio de operação. De fácil mcnutençõo, re

duzindo o custo de operação e o' desgaste
das peças vitais, êste poderoso motor Chevrolet
é econômico em todos os sentidosapós seu desembarque.

Com essa Iniciativa do jtama., Nessas condições, de plena aplí ,

rati 05 correspondentes estran, cação o dl31Josto no artigo 25 do

gelros que oconpanharem o cners Código Penal, que dispõe: " quem
da Nação America-na à futura d
Capl'tal do Brasil terão sua missão

e qualquer modo ccncerre pa fi

o crtm s Incide nas penas a ""esteMas não é só. Inumeras sãO as

brechas legais que permitem, cõm racítítada.
�---------------------------

impunidade, ofensas, por vezes Ir.

reparáveis, à honra alheia.

Veja_se a hipótese dos crimes de

imprensa. A I e). de _J.!!1Jlrensa, Já,

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

� --_........���--_....

Escritório de Advocacia
FlorianópolisRua .Felipe Schmidt, 14 - 20 andar

Dr. Acácio Garibaid S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crimi

nais e fiscais. - Administração de bens - Locação e ven

da de imóveis -, Naturalização - Inventáríos - Cobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e pericias.

S E·N A (
Nacional de Aprendizagem

Comercial'
Departamento Regional em Sanla

Calarina

Servico
,

NENHUM PAGAMENTO - NENHUMA DESPESA

A Administração Regional do SENAc comunica' aos
s&nhores comerciantes e demais interessados que o Curso

de Adaptação (CAD), visando a preparação para�oportuno
encaminhamento ao, comércio de praticante selecionado e

habilitar candidatos a exame de ingresso em Curso Co

mercia.l Básico, funcionará em horário diúrml matutino.

CONDIÇÕES DE MATRíCULA:
.

O candidato à matrícula deverá atender às s�guintes
exigências:
a) ter de 11 a 14 anos de idade;
b) não sofrer de moléstia contagiosa e ser vacinado con

tra a varíola;
c) possuir os conhecimentos de grau primário.

A matrícula obedecerá à seguinte ordem de prefe
rência:
1) filhos, órfãos ou tutelados de comerciários;
2) irm.ãos de comerciários;
3) filhos, órfãos _ou tutelados de comerciantes;
4) candidatos a emprêgo, mediante apresentação

ponsabilidade de comerciante;
5) estudantes pobres a que faltarem recursos.

LOCAL DE INSCRIÇAO:

e res-

Escula João Daudt d'Oliveira - Rua Saldanha MarI··

nho nO 6 - 2° pavimento
PERÍODO DA MATRíCULA:

15 a 23 de fevereiro de 1.960
HORARIO:

Diàriamente, das 15 às 17 horas, exceto aos

Florianópolis, 27 de janeiro de 1960

HILTON DOS PRAZERES

sábado�.

Diretor Geral do SENAC

GERENTE DIE COSTURA
Precisa-�e de uma com capacidade para dirigir secção de

costura de fabrica. Paga-se muito bom ordenado. É favôr

não apresentar-se candidatas que não possuam real capa

cidade para o cargo.

Apresentar-se diáriamente das 8 às 18 horas- à rua

Emír R,osa, 127/129 (antiga Saldanha Marinho), defronte

ao Colégio das Irmãs.

vendas com facilidades· e pronta entrega
�:

CARLOS HOEPCKE S. A.
cominadas."

"-

Comércio e IndúttriaEm conclusão, permitindo e 8.té ii

incentivando, a práttica do erlme,

��}:t11���;;���:�Berlim iÕtocâ,êI-ãiéMqüer"s'eia resta·
_infração Inequívoca de claro� dís, be Iec I'·da a uni-dade a Iem

-

pOlltlvoa do Código Penal. a.'

Parlamento de
1
Bonn Une-se Para repudiar ameaça. Sovléilca na Ex...(apifal

--��--------------------�-

O SOFRIM:ENTO DANTESCO· DE .... Unha noura" de Adenauer \]�e�frOfer��Ci�er�i�C,Ú��I;ã �
,

. -, -

.
.

_

teste" qu.e permítírá Julgar

UM
BONN, .11. (U.P.) - Com Em sua alocução, o chan- se Kruchev deseja realmente

POlVO t'aJ.'?-.unanimidade, os
_ �rupos celer Adenauer acentuou que LIma dímlnuicâo da tensão.

polítícos da Assembléia Fe- ,.

•

����d�l�����;1�a��lf:ic�1��e� iODOS fAl!RliO EM �NVERt�O NO
terna, a favor da manuten-
cão do atual estatuto de Ber- pnO'YIMO I\IAw 1 r"in, até que seja restabeleci- K il"i.� - U �
!Cl. n. unidade Alemã.

SOLUÇA0 GLOBAL
Os oradores dos partidos da

�oligação governamental e da

279, Belo Ho�izonte, .Mlnas. oposição, bem como o chal1-

_____ ._. .__
.:ele1' Adenauer e Heinrich
1011 Brentano, I]linistro das portanto, dia 15 próximo, to_

�elac.o·es Exterl'ores, acol'da- der'los assegurar... dos em FIo'r'la '11 f
"

"
. nopo s, alarãO,

,'anl quanto a rejeitar qual.- A explicação vai a!. Vai logo pensarão e se p"ev!lllrão para o

E, no terreno da história, conhece_ Alu�a-se ótima casa situada à quer solução provisória, iso- não Só pa-ra átender a cUl'losldadB inverno!

rá como certos homens de res rua presidente (ioutlnho. lada do problema de Berlim,
que não seja precedida de so-

lução geral da questão Ale
mã. Fl'isaram que, na expec- lação.

tativa do restabelecimento da
Unidade do país, a liberdade
de Berlim O�idental devia ça vai lançar l.\ma "PRÉ·VENDA"

ser garantida pela presença
das fôrcas militares ociden
tais e qlle devia ser mantida
a dependência de Berlim Oci
dental à Alemanha Ocid'-mtal mais

110S domínios financeiros e ::onto sôbre 08 prêços de 1959

(Reprodtlk.ldo de "O Estado de

São Paulo", de 17.11--1959)

desta quinzena, você terá tam,
bém um encontro marcado com ALUGA-SE

Enxertadas

.

Não, não é� o sorrtmento do po tltulrá para você um ato provetto.,
r

VO que você hem conhece. "

Tra_,
50. E será duplamente proveitoso

ta_se do 'sofrimento- secular ds se você fizer uma assinatura
um povo sob o guante da C�lna "nual, recebendo em sua casa 24

de inverno.

imperialista at,'avés de uma re exemplares por a_penlll! Cr$ 320,00.
Basta. que você se dirija- à Soc

Editôra Alterosa, Caixa Postal

Não será certamente por efeHn 'rante uns poucos dias apenas, fi

de sugestão coletiva, mas, que em oportunidade de se prevenir, por
nossa capital, a população err prê!<os extra baratos, de artigos

portagem Ilustrada por fotos ex_

pressl vas na r�vista· da família

brlíslJ.elra: AL'fEROSA. Na edição Pêso, pensará e falará no' Inver,
no, isto não tem dúvida. Isto po

D. Ratão para contar às c�lanças

mas também porque envolve uma

notícia agradável e útil à popu_

O ,título está justo e perfeito.
Tratar no ESCR1TORIO DE AD_

VOCACIA E PROCURADORIA
ponsabilidade misturam política

CASA (500 MIL)
- COMPRA ..SE ...

séria com amôres fúteis ...
Uma fj,ma daqui da nossa pra,_ALTEROSA desta quinzena

r�
.. -,

-"J
'

- MAf)CIfiAS PAHA
ta-mbem lhe oferece páginas mag

CO
.

níflcas sÔbre o pa�aiso havaiano� I
I R M A (I'�S'IBRIUECNACO 1't 1-

I ) :> I I OUf{
/lltravés de ma�s um cap1 uo de

(AlI Bf'['''�Ó 'ONE I�OI

"O Mais Emocionante Esporte do A" 11(,0 o t • {; S 110 () A M I A,� 1

Mundo". Além desta página vI. .

.

'.

de artigos de- lã, para o lnverno

de 1960, com -artigos que sobra_

l'am do IllVel'nO de 1959". E
COMPRA-SE CASA, ATÉ
500 MIL'CRUZEIROS.
TRATAR COM ÉDDJOcom constderável des,

IJrante, você tem, na revista de

;vIinlll! para' todo o Brasll, 'l'epor_
PELO TELEFONE 21-36.

Cão - Raca
,

Pequines
"conô1uico. [sto equivale a dizer, - dada a-

ADENAUER INCISIVO nlta impressionante que se está
- "A situação de Berlim

nâo poder ser modificada an- processando no mercado das lãs

tes do problema da Alemanha � que os prêços regularão 1/3
Macho, com excelente �_"rtldão ter sido verdadeiramente 1'e- mais ou menos do que virão a

de origem, empresta_se gratuita. solvido", declarou hoje' o

chanceler Adenaucr numa
�er no próximo Inverno.

curta porém vigorosa inter- E' uma inovação. E' um lança.

venção no deba�e de política .•
mento comercial plonelrístlco no

externa no "Bundestas". pais E' de fato a primeira vêz
"Qualquer- outra solução

.

prejudicaria Berlim e nos que isso acontecerá:
L1�0 podemos arcar com essa As mercado"las de Inverno se_

responsabilidade", açrescen-_
Vende_se uma máquina de �or. tau o chefe do govêrno fede- rão vendidas à rua Trajano 33,

vete tipo americana e um can"_ cal sob calorosos aplausos. no mesmo recinto onde se está le.
"'Não queremos para o povo
alemão senão o direito de

dispor de si mesmo, direito
DE VERDADE". Está, portanto,

porta do Café Nacional, pt'aça 15 que foi reconhecido a tGdos claro que é uma Iniciativa de A

os pOVOS da Africa.', disse Modelar.

ainda o chanceler.
Ver e t�atar com o proprietário "GRANDE PACI:JJ:NCIA"

CASA NO (EIUTRO I po�tef���ad�:er ���S���a�'��= ::�ã:a�:m�::alr�:I�:�:�::::I�::'
, '1 I

!lento geral e controlado' to líder do nosso comércio Vlire�
Ade.nauer afirmou que era

AlUGAc.S� necessária "uma grande pa-
jlsta.

. b

I ,.'íên'cia" nas negociaçõés com Considerando que a móda não

Aluga-se uma a rua ' União Soviética e recomen- varloú os seus modelo! do ano

dou aos Alemães e a todos os
Padre Roma n.o 87. Ver

li ocidentais que consefva�sem
e tratar no local, diària- 'Ca consciência da sua própria.
mente, das 15 às 19 hs. rôrça".

tagells palpitantes, seções de mo_

das, consêlhos úteis para a be.

ieza e culinária, e as crônicas com

as quais você já SP. habituou.

ALTEROSA lança, também, um

Novidades em Roseiras,
Laranjeiras, Bergamoteiras,
limoeir0s, �aboticabeiras etc.

Catálogo gratis.
Edmundo E. SeideI

Corupá - S. C.

tipo de entrevis'ta: visita. às g�an_
mente para- tlriU' cria. Informações

des figuras da atualidade. Inicia rUa Angelo La Po,·ta, 36 -:- Flo-

com, a visita 'que fêz, em São rlan6polls.

Paulo, ao príncipe dos poetas
-----.----

.Brn:leiw!, Guilherme de Almei.
\' VENDE ....SE.

da, que nos fala da sua alegria em
ALUGA-SE

CASA, na rua Esteve<; Junior,ter sido honrado com os votos
56. Tratar à Rua Nereu Ramos,'

vando' a efeito a "PQUIDAÇÁO 'J6 - Fone 3342,
dos grandes Intelectuais do Era

sll. Se V. gostar da primeira vlsl_
o.ho para refresco, todos bovos.

Encontram.se funcionando 11.1
ta, sugira outros grandes nomes

Vende-sedos vá�ios setôres da atividade hu.,
mana, para que ALT,EROSA- os

visite opol"tunamente.

A aquisição de ALTEROSA

Itpenall quinze cruzeiros - cons.

de
.

Novembro, n.o
_

23.

motivo de mUdànça,Mais uma Iniciativa ploneirístl, Por

vende-se uma casa sita fi,
Av. Hercílio Luz ri. 192, dis
pondo a mesma de: sala de

jantar e de visItas, copa, co._

sinha, banheiro e três quar
tos.

passacto, considerando a ótltp.a Tratar das 12 às 14 horas
qU!l.llrlade- dos artigos de A Mo. I à Av. Ma)Jl'o Ramos, 64 ou

l delar, terá a nossa popUlação, dn... \ pelo teIefone' 2491.
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Disse mai&, o sr. Pedro Zim
o jornal "Rivldávla." informa

mennann, que devemos eslar
.

MIDADE
que patrulhas navais encontraram

OPORTU .

num luga,· 8al1tárlo da costa da alertados para a campanha
,

.

patagônia um armazém sem'eto de da Acaresc, pois a visita do

A
' C ..t 11100 00

viveres e outros 'lUprlmentOS em extensionista rural resultou

te u .

� f
quantidade suUcLente parI!' 5.0PQ em que as famílias de agri-

di"�rl'oe _

-

ti·,iíi�as d,ti·�-;;;:;;:;- para· ...;;,lg-;:;-a_ l'veJn,,!'iire ucamam a CUlL'Llru

li . ;> 9ão um casal estrangeiro, que pa. da hortaliça, abandonando a

Oferecemos �. todGls que deseja. i'eeia estar encarrega.clo do arma_ I'ab aipim é outros gêneros dl1
,'em melhorar os s�us vencime:ntos I

zém. Diz ,também a into,mação primeira necessidade, Adian-
que o deposi to se encorutrava na . , ._

mensais, mesmo sem prática e sem

I c�5ta da baía Cracker, na. pro_ to_u a�nda que �sses te.::�}COS
prejudiCar suas atuais ocupações, vmcia de Chunbut, e qu, nêle nao tiveram CUIdado de espe

pa'a vender entre parentes, aro!. bavla armas. cHicar O plantio adequado
para tais e quais setôres, re
sultando em que o homem do
campo, animado, passou a

produzir exclusivamente hor
taliças. Citou, para exemplo.
o fato de, nos mercadinhos
de Blumenau, existit abun
dância dêsse gênero de ali- para caracterizar o panora
menta, em detrimento de ma dl.eso1ador com relação ao

subsídios mais fortes
-

e mais desprezo pelo técn�co, conta o

substanciosos à alimentacão caso de tr.ês agrõn6mos de fa
do trabalhador e de out�as '�ília blumenauense que, sen
classes. A propósito, recor- tindo-se frustradllls e desen
dOU-Se o petebista Evilasio corajado!'} tal a precariedade
cao.n do baixo vencimento do I dos meios oferecido� pera Es-

I
ctgronomo, em nosso país, o tado, ao técnico, que atual
que constitui desestimulo à mente se dedicam à falJrica
carreira. ção de porcelana. Reafir
NAO HÁ NO ESTADO EXA- mando a m;cessidade de pro-

ME E CORREGÃO DO· vidências imediatas, d(� mol-
SOLO ADEQUADOS de.a por cô)31'e, de-vez, a tal

O sr. Pedro Zimmermann, estado de coi.sas, o repn'sen
abordou, a seguir, o caso dos tante _pessedista finaLzou
exames do solo e sua conse- afirmando que o povo quer

[quente
correção, fatores es- comer suficienten'll:oute e li

senciais ao perfeito desenvol- preço acessível", "e nós não
vimento da agricultura, e, nos devemos deixar 16var por
pelo que tem observado em paixões políticas, porém con-

,suas visitas às zonas agríco- duzir a lavoura e a pecuária
lIas, a Secretaria da Agricu1- para o lugar de' destaque que

I
tura não está, ainda, devida- sempre gozou em nosso ptLÍs.
mente .aparelhada p.

ara for- A agricultura deve rrceber
necer esses exames, do qUé' dos representantes no povo e

depende o inteiro sucesso da� dos ppderes, desde já, um�l

culturas, devendo êles serem co1ahoração sincera, cte,sinte
feitos nas ante-safras e na ceSSada e eficiente, poil> assim
fase da preparação do solo, e só o povo tem a IUCral"". As
na adubação de terras cança- últimas palavras do dep'1tado
das, como as do Vale do Ita- Pedro Zimmermann foram
jaí. abafadas por vibrante salva
Contestando aparte do sr. de palmas de tôdos os p::l.l'la

Mario Brusa, o orador fez mentares que escutaram, com
sentir não haver dito que os a máxima atenção, a explên-
extensionistas forçam o plan- dida exposição do orador.

.

tio de determinadas culturas HOMENAGEADO O DR.
porém os programas são pre- NEWTON VARELA: SALVA-
fixados e traçados nos gabi- MENTO DE VIDAS
nete.s e tal experiência, na re- O petebista, Walter Rous-
gião acinÍa, é inoportuna e senq requereu à Mesa a expe
inconveniente. O ex-Secretá- 4ição de telegrama ao briga
ria da Agricultura e parla- deiro João Mendes da Silva,
mental' udenista contesta, Diretor da Diretoria de Ael'o
afirmando que em seu muni- náutica Civil, no sentido de
cípio o extensionismo rural ser restabelecida autorização
deu resultados, e o sr. Pedro ao aviador dr. Newton Varf'll:l
Zimmermann afirmou que Juiz de Direito em São Fr!1n
falava pelo que observar1:\" no cisco do Sul, para tlsO regular
Vale do Itajaí, insistindo que de seu aparelho. O telegrama

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO nlARIO DE S. CATARINA
-------------------------------------

líder do PSD antecipa vitória de
Loft� RGS

Voltando a falar dos pro
blemas agro-pecuários de

,
nosso Estado, o representan
te pessedista de Blumenau,
Dep. Pedro Zimmermann,
com conhecimento de causa,
segurança e justeza de con

ceitos, causou a mais profun
da impressão no plenário da
Assembléia, na sessão de 10
do corrente.

Inicialmente, diSse ter sido
procurado por dois homens
do campo, que externaram ao

parlamentar seu receio pela
falta de providências dos po
deres à lavoura e à pecuária.

I

DECRE�CEU A PRODUÇÃO
EM 18% NOS DOIS

ÚLTIMOS ANOS

PORTO ALEGR� .. 10 (V.A.) - "A candidatura do mal.
Lott pelo apoio que vem recebendo firma-se cada vez mais
entre os brasileiros, além disso seu conhecimento dos pro
blemas nacionais e olhando essa problemática de um ân
gulo de total emancipação nacional, vem inspirando con

fiança nas massas populares" afirmou à imprensa o depu
tado Hélio Carlomagno, após regressar do Rio de ,Janeiro.

"Minha posição não me

1e-l'
um assun�o �a. exclu.siva a1-

varia a criar abismos entre '�ada do díretórío nacional do

pessedistas, todos conhecem PSD e d�s partidos co!igados.
o meu esfôrço para encon- U11!a secao estadl�a� nao. pode
trar uma fórmula de pacifi- ldI.anta�·-s,� a emitir op1111Oes

cação do nosso partido" de- a I espeíto .

clarou o parlamentar a res-

peito das declarações Que rêz
à imprensa carioca com re

ferência ao sr. Peracchi de
Barcelos.
Instado sôbre as divergên

cias existentes no PSD do Rio
Grande do Sul, Ó deputado
Carlomagno assim se mani
festou:

Com argumentação firme,
de -quem estuda a fundo c

problema, e de quem está
perfeitamente ramíüxrtzado
com estatísticas, mencionou o

sr. Pedro Zimmermann que o

descaso com relação à sorte
dos agricultores e ériadores
tem se caracterizado pelo fa
to da produção agro-pecuá
ria, nesses dois últimos anos

ha.ver decrescido em 18%, e

::\: ! era essa a circunstância que

.'. ::.t��·.:�il;:\�·i I :'��o��S::.�g�:o el��a��e d��
'- ., ... ': .:: I !tajaí, e o homem do campo.I herói anônimo da economia
__----

- "A direcão estadual do
PSD não tem conhecimento
de dissidência organizada no

Rio Grande do Sul e espera,
sinceramente, que isso não
aconteça. O que se registra
são opiniões pessoais. Isto 'não
ocorreu em nenhum órgão
partidário, a não ser o dire
tório de Pelotas que, aliás,
agiu com dignidade facilitan
do a sua reestruturação sem

agressividade e sem atritos".
-

Falando sôbre €I< vice-presi
dência da Repúblíca, o par
lamentar gaúcho ,disse "que é

VEND'EDOR
PRACISTA

CONTINUA O BLOQUEIO AO
SUBMAR·INO DESCONHECIDO

Firma desta Capital com duas

vagas necessita de elementos com
---.,_

p'ráttca. Cartas para Caixa postal

D.O 12, apresentando ref·erências

:s'SS.'SS'SSSSSSS%S,. i:SSS

AbundâncIa de
Arroz

PUERTO MADRYN, 10 (V.A.)· velmente avariado, durante vá·

de verão.

_ Argentina � Navios de guerra

e aviões mtlttares !,-rg9�tinos con;

cínusvam hoje sua. vigilância 'no

GÔlfr. Nuevo pra impedir a fuga
do mtstertoso submarino que se

encontra há cinco <!lS:s no fundo

. de suas águas. Acredita_se que o

submarino tenha sido avariado

pelas unidades argentinas, que

mantém o cêrco em tôrno dêle.

Sómente ante, a Marinha con ,

fl mau os msístentes rumores de

rtos dias, a Marinha negou cate__

gó:icamente os rumores ares.

peito.
Ontem à noite, o secretário da

Marinha, Gaston Clp.ment conrtr,

mou que sete unidades argentr,

nas, com o apoio de a.vrtrils, ti .
nham bloqueado o submarino no

Gôlfo NUf!vo, na costa da p,ata_

gônta, na rota que leva as gran ,

des jazicnts' petrolíferas do sul do

pais e numa zona onde t"adlcio.

nalmente a esquadra
.

argentina

SÃO LUIS, 11
exportadores de

(V.A.) ---;- Os
arroz estiveram

reunidos e decídíram razer um

apêlo às autoridades rederats, a

fim de que lhes concedilm licença
�ará exportarem os excedentes do

esti'l!Í'JI,,�da safra passa,!la para o

zIcultores, atI�stif!.cam...se os 1'1_

Vlütados estoql1;;;;'l.�O para os a.

tldade Já enviada
� boa quan_

doa do Sul d· �ara. os Il\erca.
o F.!iJB_�-

nléçam a !l�r visadas pelos espe.

culadores, cuj a retração nas com_

pras faz baixa" os Preços; pois sãO
slObedores de que eS�'B lotes estão
cobertos com letras de câmbio ne·

goeladas com os bancos contra os

,agentes vendeílores, que, assim te_
:rã o d � lIquld ..,.· as suas reservas

de arro", a pNÇO baixo pa"a a··

purar numerário a fim de satis_
fa.z.er OS pagamentos de compro.
missas que estãO a vencer.

Basta mencionar que no iní_
cio da safra o preço do arroz era

de 10 cruz·eiros- e agora é de 18
cruzeiros o qullo.

que um sunmersível, tão rápido

que poderia ser de propulsão nu;

clear, havia sido atacaqo e possl_

realiza sua. manobras

�05 e p�S�Ô!iS de suas relações, ar_ ,..-- "

clgos de fácll cOlocação. CAFÉZITO
Informações sem compromissos

na Agência TITANUS. Rua Te_
AGORA COM NOVA

EMBAL.1\.GEM
nente Silveira, n.o 50.
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bras e fazendo perigosas de

colagens, onde demonstra
sua perícia e seu desejo de

servir o próxima, mercê dos

desastres de que já foi ví
tima,

criança, admirando-lhe sem

pre o seu grande sentido de

solidariedade humana que,

juntada às suas façanhas
avíatórías, lhe tinham an

gariado justa e merecida fa

ma. O parlamentar udenísta

discorreu sôbre vários sal

vamentos de vidas levados a

efeito pelo dr .. Ne.wtoíl Va

rela, conduzindo doentes atá

para São Paulo, todos po

bres, e cujo l:ill.gamento não

poderia ir além do "muito

obrigado".
0.3 deputados Dario Geral

do 'Salles, da UDN, e Altair

Weber de Mello, do PSP,
realçaram o desprendimento
e a abnegação do dr. New

ton Varela, no salvamento
de vidas alheias, arriscando
a sua própria, aterrissando
em locais de difíceis mano-

Broducão Agro-Pecuária cresceu em 18% no Estado - Van

tagens e desvantagens no extensionismo rural: Produção, cul
tivo c colheita menor - Absolutamente inoperante a. Secreta

ria da-Agrícultura - Homenagem ao dr. Newton Varella: Sal

vamento de vielas - Vistos govel'namentais: Bancadas da

UDN PDC e PSP contra pequenos produtos do Estado.
-

catarmense, era o mais for- aquela era a técnica da Aca-": faz referências aos relevantes

.temente atingido, e o alerta- resc, cujo resultado era pro- serviços prestados pelo :'efe
mento do problema, na hora dução e colheita menores, o rido piloto e magistrada a po

da calamidade pública não que não interessava, em sín- pulação do Estado, salvando

trazia em si nenhuma 'solu- tese. O sr. Ivo SilVeira, em mais de 60 vidas humanas
�" aparte, externou que na Se- com o rápido transporte de
cao.

d
...

O lí'der petebista, sr. Evila- mana Ruralista realizada há acidentados e doentes o 111-

sio Caon, em aparte, solida- pouco, em seu município, de- terior para meios de maiores

rízou-se com as observações termínado problema rural recursos hospitalares.
do representante. pessedísta, deu margem a discussões aos Da tribuna, o. representan
especialmente na parte- em participantes que concluíram te trabalhista falou sôbre o

que reclama providências da por fixar que o padre, ao re- espírito humanitário do dr.

Assembléia Legislativa, um zar missa no interior, conver- Newton Varela, e seu recen

das órgãos que devia equa- saria com agricultores a res- te pedido ao mesmo, atra- O líder da oposição, sr.

cionar o problema. Continu- peito de seus problemas. vés do dr. Ho1demar Mene- Estivalet Pires, reconheceu

ando, disse que os poderes DEFICIENTE A DEFEZA SA- zes Delegado do SAMDU no f do, por seu turno as gran-

não tem dado as verbas ne- NITÁRIA VEGETAL Estado, a-Iím-de que o juiz- des qualidades da uersonalí-

cessártas à solução dessa COl1- DO ESTADO aviador conduzisse uma carn- dade em questão, compa-

tíngêncía. Outro problema que o sr. ponêza, ferida nos pulmões, nhando em santa Catarina

DOGMÁTICA AINDA A Pedro Zimmermann levou à acidentalmente, por seu ma- a atuação do bravo aviador

AÇãO DA ACARESC consideração do plenário foi rido, em Bocaina. O pedido e magistrado, ruja dedica-

Aludíndo
à

ação da Acaresc, 9 que diz respeito à defesa sa- foi imediatamente atendido, ção no salvamento de vidas

frisou que a mesma é aínda nítáría vegetal, cujo órgão e o sr. Newton Varela deco- tôdo o catarínense conhece e

dogmática, não atingindo a responsável, no Estado, não lando de !;ião Francisco do não póde negar a evídencía.

tôdos. A pequena proprieda- funciona à altura, com graves Sul, conduziu a vítima a Rio Todavia, examtnando o tex

de é problema, assim como o reflexos à agricultura, reque, do Sul, e dali, por faltar to do telegrama, pondera a

será o latifúndio. O minifún- rendo técnicos competentes. majores recursos especializa- respeito do aspecto legal do

dia, como se observava no sul Citou, por oportuno, o fato da dos, trouxe-a até à capital particular, relativo à trans

do Estado, tem graves conse- atus l safra de arroz ser inva- do Estado, salvoodo-1he, a gressão disciplinar a que in

quêncías, conforme aparteou dída por certas pragas já co- vida. Salvamento anterior, correu o dr. Newton Varela

o deputado Csny Régis, por- nhecídas, sem que a Secreta- porém procedendo aterrísa- e a impropriedade eh inicia

quanto o problema viera à ria da Agricultura tomasse gem de forma não regula- tiva oficial da Casa em so-

ídê
.

f' d
.

d Íicitar a suspensão de penabaila trazido pelo orador que _ prOVI encias. mentar, .ora enuncia a

estava na tribuna, pelo fato SECRETARIA DA AGRICUL- motivando a proibição de imposta. O sr. Antonio J\1-

de, reetríndo-se ao extensío- TURA COMPLE'fAl\(ENTE vôo por seis mêses, motivo meída é de opinlâo idêntica,·
ntsmo rural, concluir qUe o INOPERANTE por que, dada as eírcunstân- isto sem deixar de reconhe-

d t
-

dí cer o mérito a que faz [ús omesmo incentiva a produção Solicitando aparte, o sr. cias a ransgressao 1<;(;1-

na pequena propriedade. Antonio Almeida aürmou plinar , e atentando aos dr. Newton Varela. Apús o

que, no ano passado, jió de- d
.

t d vice-líder governista, Sr. Ade-
"" && gran es serviços pres a os

mar Ghisi, mencionar o fa
pelo dr. Newton Varela,

to do juiz-aviador ter sido
monstrara, da tribuna, exaus
tivamente, com elementos e

dados conseguidos no;;; pró
prios locais, qUe, a Secretaria
da Agricultura era completa-
7.uC ....luc- H1U}JC.u:tuve, Vé:llt!lltlO�

assim, o trabalho do ETA que
supre as deficiências daquele
órgão. O sr. Mario Brusil. con
testa, porém, o sr. Antonio
Almeida volta à carga, reafL'
mando suas expressões que,
no exercício passado, não so

freram contestação. Conti-.

nuando, pondera que aqucl:1
Pasta, cor,'! verB'à de 180 mi
lhões de cruzeiros! nada faí!
em favor de nosso agricultor.

cujos salvamentos e seu

amôr à aviação eram conhe

cidos em tôdo o país, é que

soltcibva"tt cnlaboragão dI'
seus pires. .

� -

alvo de homenagem no pro

grama Honra ao MériLo, a

p.l'oposição é submetida à vo

tação, scmdn .:.\provad;j, por
maioria de votos.-

BANCADAS· GOVERNISTAS
CONTRA OS PEQUENOS
PRODUTOS DO ESTADO
As bancadas governistas

da UDN, PDC e PSP não
concordaram com a elevacão
da isençlío do Impôsto

.

de

Vendas e Consignações para
cem mil cruzeiros, nunter.

do, assim, o veto do GoverL
nadar '!Heriberto Hu1se a tão
meritória proposição I egis
lativa, de autoria do deputa
do pessedlsta Antonio Edú
Vieira.
Foram mantivos os vetos

governamentais à lei ql1e
cria Colônia Penal Agricola
no oeste catarinense; qUr:J
eleva o valor unitário do sa·

lário de família; e ft lei que
concede ao Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria
de Tecelágem de Brusqüe au

xílio de cem mil cruzeiros. L)
Govern::..dor e os drpntadCls
que o apoiam preferiram fi-

car, caracterizadamen te,
contra os operários brus

quenses,
DIB CHEREM: HOMENA
GEM A FACULI}ADE DE

DIREITO

O deput.o.-do '1'u_py Barreto

congratulolhs.e com a InI

ciativa -do sr. Walter Rous

senq, afirm::uldo conhecer o

dr. Newton Vanla. desdt

ASa�de-de'---
- -

J. KI: Bôa
O sr. Pf,dro Zimmermann,

N:enhmna gravidade apresenta
o estado de saúde do �,,�')r Jus
celino KUbitsch.ek, que n9 _do_
mingo último voltou a S�IjtÍl'· ps Na sessão de 11 do corren-
J.l1esmos .sintomas do;? estafa ql-1.e o

acometera bá pouco mais d� um te,.o pessedista Di)) Cherem
mês. . J:eq::ij_er.e-)\l ,da Casa telegrama

O �enho,'

,Ju.sC�llno
Kubitsehek

I
de ç!:m

.. gl'.�;t.)l)aç ..
"to ao profes

v3i s, afa;tar ,:ne dias, do Rio wr à.r. !O.fj,O paviÍ(;l Ferreira
por ecomendaçao médi�a, para Li

.

. .

I'epOUi'{lr das eBtafantes ativida_ ma, 4�retm' ,do. Faculqacile
des oo_s .últimos tempos. Petrópo- de Direito 9..e �an,ta Catari-
1\s é o lüc9!l em cogitaçõ�s parp_ na, pelo arlÍver�rio da refe
o descan�o d�vendo o presidente rida escola
subir para 11 cidade· serrana haja
ou amanhã. A prescrição Alédlc.'.
é no s.�ntldo «2 que se abste_
nha de qualqu � " ,\I.tly_ldad.e, pelo
menos por alguns 4:1�s.. Em se_

dlJ1.da. poderá retornar i,ts suas

atividades, I:uas sempr·e em p:Í!(;mo i

mals reduzido do que fitUl!llmen_
te fi t:lonselho médico, deve, jn_
cluslve, .eaneelar todo o programa

para os pr,ó'Ximos dias, a rim de
se recuperar a tempo de poder re_

ceber () presidente E!senhower.
Desse modo, está virtualmente
cancel9Jà.a a -viagem, marcada pa.

ra o dia 1 à Bahia" onde d,e.
ve··l& ma.nter um encontro polí_
tico com o governador .Turacy Ma.

galhães, 'de malar importância pa.
ra a Bueossão. Ontem mesmo o

senhor Geraldo Ca·rneiro seu ofl_
Cl31 d� e:abinete embarcou pa'l'a

Salvado·', para rp."tar ao gover.
nadar baiano a 1m,! 'slbllidad1! da

viagem, DO momento, e aC9rta,r
>outra data para o encontro.

superior, p�or
rida naquela data. O par1:;t
l11eptar em questão .iustHi
fico,\! ,41a tribuna sua propo�
SjÍção, .�s.'1ociandoJ-se, .� i;lQ
_l11e��ge:w., ;Q vice-li�er gÇl
ver-Ai,st_l;t, ,qleputacto A.(iieml;lr
G#i�, ,e,W J;lome (ia ban�acta
tlQ.tWist:�, e .0 .Çleputado Evi

J.fl.si.Q çao)), e,rn �lOme da do

PTl�.
,....,

.

ASSUM:E O SR. ALDO AN-

P��pE
Na sessâo de 11 dQ corren

te, por licença do sr: ;h\ouar
.do.Santos Lins, assultti)J r!
.deputado Aldo Andrade, li
_<ler opel"�rio de Blumenaíl.
,onde é presidente do Sindi

cato dos Tecelões � .que, por
vêzes anteriore�, j;i tnmou
assento no plenirto da Ca.s::;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA ITAJAÍ . JOINVILLE CURITIBA
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POLTRONAS RECLINáVEIS - JANELAS PANORAMICAB
VIAGENS o I R E T A B
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CHEGADA CURITmA 12,45

NOVO HORÁRIO PARA CURITIBA

DIRETOS ÀS 12,30 - ÀS 2a ....1 4a. E 6R

RAPID& SUL· BRASILEIRO LTDA.
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ESCRITÓRIO 'DE ADVOCACIA E
PROCURADORIA

ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS:

DI'. ANTONIO GRlLLO

Dr. AUGUSTÇJ WOLF
Dr. EMANOEL CAMPOS

Dr. MARCIO COLLAÇO
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ESPECIALIDADE: DO
ENÇAS_ DE SENHORAS
� PA�T()S - CIRUR-

..

-

GIA -:-

Formado pela Escola de
Medicina do Rio de Janei
ro Ex-Interno da Materni
dade Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETC.
Atende pruvlsóriamenta
no Hospital de Caridade

Parte da manhã

II'LORlANOP0L18 TOL - IIIU

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Especialista em mocléstias de anús e recto.

Tratamento de hemorroidas, fistulae, etc.

Cilrur,ia &naJ
CONSULTóRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro,

Estreito

HENRI,QUE

PARAISO

PRISCODR.

DR. NJ<.;WTON ·D'A-VILA

CIRURGIA GERAL

Doenças de Senhoras _ procto
lcgta - Eletricidade Médloa

Consultório: Rua Victor Mel-
relles n.o 28 - ... Teletone 3307

Consultas: Das I � horas em díante,
Residência: FanEi. 8.423. Rua Blu
menau, n 71.

DR. LAURO DAURA·
CLINIÇA GERAL

DR. HOlaDEM,lB
MENEZES

Cirurgião Dentista

ME'DICO

Especial1sta em dentaduras ana,

tõmícas. Horário: Das 8 às 12 hs

Atende com hora marcada

Avisa sua dlstlllta clientela que

mudou seu consultório para a rua

Felipe Schm!dt, n. 39-A - Em

DR. AYRTON DE OLI
VEIUA

DOENÇAS DO PULMÃO
- TUBJi:JlCULOSE -

COllsultórlo -- Rua Felipe
Schmldt, abC - Tel. 8801.

EIorárlo: das 14 às 16 horu.

Re§ldêncla - Felfpe Schmldt.
n.o 127.

DR. HURI GOMES

to ADVOGADO·

MENDONÇA
JI .::� I_I.: a_:U:_U�..>lL�.:r:JS�

Consultório: Rua João pinto n. 10,
das 16.00 às 18.00 horas. Atende
com uoras marcadas. Teletone
�035 - Residência: Rua General
Blttencourt n. 101.

"Questões Trabalhistas"
Escritório: Rua João Pinto n. 18 lObO

t eletone n. 2.467 - Caixa Postal D. ai

bOIlARIO: Das 15 às 17 noras.

DR ANTON 10 MUNIZ DE
ARAGAO

Mf:DICO
CIRURGIA 1'HAUMATOLOGIA

ORTUPEDIA Pré·tNatal - Partos - Ope
rações �. Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
(tesidêncla:

Rua Gal. Bittencourt D. 121.
Telefone: 2651.
c--__�_

Rua Felipe Scbmldt a. 87.
Esq. .Alvaro de Carvalho.
Horário:

Das 16,00 às 18,00, diaria
mente exceto aos sábados.

----DE-P-A--RT-A-M-E-NT-O-DE-·.-S-A-ÚD-E-PUO:-,B-L--:IC�A
PLANTÕES DE F AR.MÁCIA

Mês de Janeiro de 1960

t:onsult6rlo: ,Ivão Pinto, 14 _

Consulta: das ]I, às 17 horas, dlá
flamente. Menol! aos sábados. Re
;Idêncla: B·ocalllva, 135. Fone 2n4
-----_.--------

GARC1A

IllplolIlado pela Faculd&áe NacIo_
nal de Medicina da Unlv"l'sldade

do Bras11 f'

(,;x-Interno por concurso da Mater_
nidade_Escola. (Serviço do Pror,
Octávio Rodrigues Lima). Ex-
1!J terno do Serviço de Cirurgia do

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

Janeiro. Médico o Hospital de

Caridade e da_ Maternidade Dr.

Cárlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS-

PARTOS OPERAÇOES
PARTO SEM DOR pelo lIIétodo

O serviço noturno será efetua do pelas farmácias sto. Antô

ESTREITO
7 - Domingo

14 - Domingo
21 - Domingo
28 - Domingo

osico.nrornanco

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro

Praça 15 de Novembro

Rua João Pinto

Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt

Rua Felipe Schmidt

6 - Sábado (tarde)
7 -- Domingo

13 -- Sábado (tarde)
14 - Domingo
20 - Sábado (tarde)
21 - Domingo
27 - Sábado (tarde)
28 - Domingo

Farmácia Noturna

Farmácia Noturna

Farmácia Vitória
Farmácia VitórIa

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Farmácia Sto. Antônio
Farmácia sto. Antônio

-------------------------__----------------------
_-----------

efetuado pi farmácia Vitória O plantão diúrno compreendi do entre 12 e 12,30 horas será

nio, Noturna-e Vitória.

Rua 24 de Maio
_

Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
---------------------- --------------------_._-.

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

O serviço noturno será efetu ado pelas famáclas do Canto,Indiana e Catarinense.

Farmácia do 'Canto

Farmácia Indiana

Farmácia Catarinense

Farmácia do Canto

---------------�_----------------------��-----
-------�

rízação dêste Departamento .A presente tabela não -poderá. ser alterada sem prévia auto

l A V A N O O COM

DENTADURAS INFERIORES
M:mTODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWÊIDSON
CIRURGIAO DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANÁ

RAIOS X - PONTES - PIVõS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORÁRIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas

RÚA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

Auxiliqr
.

de Escritório
ADMITIMOS UM FUNCIONÁRIO QUE TENHA PRA

TICA DE SERVIÇO DE ESCRITÓRIO E QÚE SEJA DATI

LÓGRAFO - TRATAR: SATMA - EDIFíCIO IPASE

3° ANDAR - FPOLIS.

A/182

CLUBE DOZE DE AGÔSTO
Comunicação

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto reunida, tomou as

seguintes resoluções, que vigorarão para os festejos
carnavalescos:

PROGRAMAS DOS FESTEJOS
Sábado 27 - Baile de abertura no Doze

Domingo 28 - Baile no Doze

Segunda" 29 - Baile Infantil no Doze
Baile no Práia

Têrça 1 - Baile no Doze
Os bailes começarão às 22,00 hs. e o infantil será das

15,00 às 20,00 horas.
.

PREÇOS
Mesas - No Práia uma noite

No Doze uma noite
200,00
400,00
700,00No Doze tres noites

OBS.: - A mesa por uma noite só será vendida a par
tir do dia 26 (vinte e seis) às 14,00 horas.

Cada sócio só poder lo adquirir umà mesa

Rolha eis 300,00 por noite.
CONVITES

Casal",Cr$ 2.000,00 para tôdas as noites
Casal Cr$ 700,00 por' uma noite
Individual Cr$ 1.800,00 para tôdas as noites.
Individual Cr$ 700,00 para uma noite.
Estudantes devidamente. credenciados

para todas as noites.
Estudantes devidamente credenciados

Cr$ 1.000,00

crs 500,00
para uma noite.
A posse da mesa não dará direito à entrada, sendo ne

cessários a carteira e o talão do mês (ou anuidade de
1960) ou o convite acompanhado de documento com

provador da identidade.
RESERVA -

- c10
1.0) - as senhas serão distribuidas às 7,00 'pr á�ini-

dia 18 (dezoito) de fevereiro e a yp_,..-a. ser
ciada .às 8,00 horas. �

-

. . cão
.

.:.- 8 Jl..'U!:.9. ent.11 se- .' _� _.at_()_da_aqUlSl" :__
-

-

s con,ffi!es ooedircerao as exigencias estatura-

rias e só serão fornecidos das 14,00 às 17,00 horas

do dia da festa.
- No ato da requisição do convite o sócio solici
tante deverá:

.

A) Apresentar a Carteira Social e o talão do mês.

B) Fazendo-se acompanhar do convidado.
- Os convites só poderão ser fornecidos pela
Secretaria.

6.0) - O convite não dará direito a mêsa que será paga
. a· parte.
- A Compra da mesa terá que ser feita pelo pró
prio sócio ou seu dependente, podendo no entanto
a senha ser entregue a qualquer pessôa, uma vez

credenciado pelo associado.
- E' rigorosamente vedada a entrada de menores
- Só será pennüírío quatro cadeiras por mêsa.

DETERMINAÇÕES
É rigorosamente vedada a entrade de menores nos

bailes noturnos. (de 14 a 18 anos só acompanha
dos de seus pais).
No baile infantil não será permítído o uso de lança
perfume.
A carteira social e o talão do mês (ou anuidade de

1960) ou o convite serão rigorosamente exigidos à
entrada.

4.°) Os portadores de convites terão que apresentar
documento de identidade.

5.°) O baile do Departamento Balneário (Práía) rege
rá pelas mesmas ínstruções.

6.°) Os cartões de frequência não terão valor para' o
Carnaval.
ONIBUS -

Para o baile do Práia haverá ônibus em horas e preços
a anunciar ·oportunamente.

SERÁ RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DO LAN

ÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (chereta).
Aconselhada pela prática a :r5iretoria exclarece os se-

i guintes pontos relativos acOarnaval:
1 1.0) - Não serão atendidos, no decurso dos bailes casos

i de esquecimento de carteíra social (011 da mensalidade) .

2.0) Não serão atendidos no decurso dos bailes, pedidos
ou aquisição de convites-ingressos.

3.°) Não serão atendidos pedidos de ingressos a fotó
tógrafos.

Florianópolis, 2 de fevereiro de 1960 ."
RIRAM DO LIVRAMENTO

SECRETÁRIO GERAL
V I S T O

Dr. Eugênio Trompowsky Taulois Filho
Pres1dente

S A B A O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Catarinenses: Bemdispostos -e. co fiantes
AMANHÃ, NA.LAGáA RODRIGO DE FR EITAS, A DISPUTA DA SUPREMACIA DO REMO NACIONAL

O Campeonato Brasileiro, de Remo de 60, que amanhã, pela manhã, terá sua realização naíemosa laqõa Rodrigo de Freitas, deverá .ser

o mais concorrido e sensacional de todos os tempos, pois, nada menos de oito Estados e mais o Distrito Federal, estão inscritos e parfici
parão visando a supremacia do esporte remtstico nacional. Notícias chega das do Rio dizem que a delegação barrica-verde. ehegada
à Capitôl da República quarta-leira. tem' treinado essiduemeníe no local da disputa, estando Iodes os "rowers" muito bem dispostos,
animados e' confiantes no sucesso das côres catarinenses. mesmo reconh�cendo 0_ favoritismo dos cariocas, secundados pelos gaúchos.
O Estádio do Remo; situado na Lagô� Rodrigo de Freitas, deverá estar superlotado amanhã quando o esporte do remo brasileíro viverá

um dos seus dias de maior realce.

AVAl: A LUTA P R O S S E G U I R AI

Na noite de 4.a_f�ira.

da reuntgo para debater o ca� Ouviram_se outros oradores, todos
da luta pela sobrevivência do Avai mostrando.se unânimes em cora,

Iriíeíe.lmente, usou da pa.lavr� Gorar com a agremiação. Em se;

sr. Julio Cezarlno da Rosa -<t'u� I
lÉu,da, foi fo=mada a comissão

com a máxima sinceridade deu a <[ue defenderá os filterêsses
conhecer aos presentes a sit�ção
em que' se encontra o Avai. De

pois de revelar que o clube havia trün d rr: -"

a o suces�o, ""orno presidente
sorrido uma a·ção de despi;jo por da comissão. foi apontado o nome

falta d. pagamento, fêz vêr qUD do dr. José de l"1iranda Ramos e

.

a d!:'etoria antertor havla deixado
UDla divida, que· montava Em (;L',$

para . secretário o desportista Osnl

GonçaIves--(N'zeta), sendo os se.

U2.597,OO, c.lub" 'gl,Ul1tes as dema!" R'tel1lbros:

azurra, com multo eSfól'ço, quase

a. met,.d. e. Expllcóu ainda que o
ge, AroIdo Peesl, JUI� C. da Rosa.,j\.vai conta ap?na,s com 142 asso�
João Sebastião da Silva, Osvaldo

clados. perfazendO um total d'
Meira, Aroldo Simas. 'osvaldo Si

Nitéfes Haviaras. Rubens Lan-

Or..

pinho, estiveram presentes, qu�n-

alguns nomes que a reportagem

deram e encararam com seriedade

anotou COiUO os mais recentes as

socíados e adéptoB do clube, nes

ta campanha de salvação dó AvaL

j.!;sperajU0S que outros tantos se

unam
s

•

para voltar a dar fôrças ao

'\.vaí. fazendo-o despertar do sono

13m que se encontra.

o drama do clube que sempre

amaram.

OS NOVOS ADEPTOS

O' Papel da (onfederaçã� Brasilelt'8
de Desportos

Réfiinis proehmann determrnada Época, quando o ru ,

No setôr do futebol "associa tebol brasileiro sofria a sua' fase

tion", devem os dirigentes pene de t anslç.ão. Hoje contudo. as

denses atentar para um detalhe opsíções no "scrà];ch" estão -ga_

importante :...!!:.._,tradição rutebotj.stí ,

ca,

Apresenta-se a mesma como un

elemento primacial no estabel.� .í.

ranttdas, NãO e' compreendendo.
1 portanto ('l envio ele sôleções "ex ...

Inerlêncla" a campeonatos.

Nstas ocasiões, constderándo jse

mento do conceito que o futebol as atuais' circunstâncias. deve va·

llode"á ter, no plano tnt.ernactouat .Ier mais o fator tradição.

O futebol d. um determlilddo Qual seria ,ntãn a razão dss.,

pais, no caso o Brasil, vive da 'tas medld1l.s?

oradíção, em parte. E pari), fo·

má_la necessita d�· desenvolvímen-,
to nêste sentido. Atividades

o que se resoJvetl na reunião de quarlamfeira -= Exposição da situação defic itárla do clube
ganila�a uma comissão que lutará pelo aumento ,do quadro de associados .... Nola OficiaI.

M. B bém o sr, Zeferino Carvalho, avaía , oportuntctnde em que os membros !to se esperava que a grande mato,"] Ay.ton Rámalho, deputado pau: partes competentes, visando a SU>I o nosso futebol se faça represen ,

esteve' no da velha guarda, aflrI�Ou es, da comissão deverão se apresen- -ía dos craques de Illoriosas jorna, ímo Durlgo. Zeferino Carvalho criação, manutenção. desenvol ví tal' em tôdas as competições, (teõ;
reunida a família aviana, tendo t di

. di' t t d t B I fa�' a lSPOS1Ção o c ube, dentro ar as propos as
.

os novos asso das, defendendo a camisa dês1e Ne o e Lauto José ur go, oram
mento, etc,.. Lógico portd;'1·.0. racamerrtej , Mas, se não é pos.,

ultrapassado a casa de meia cen., das SURS posslbllldades, contrl- caldos, devidamente preenchtdas, Imesmo famoso clube, estivessem
tr.na de torceríores

:

e associados� _. hutndo desta fórma com sua par, NIZETA E FILIPINHO E OS 11westlgiando Q acontecimento com

que lá estiveram compartllhando eéla, para a sobrevivência do AvaL suas presenças. Infelizmente, ape ,CRAQUiES DO PASSADO

Na reunião que a diretoria dr 'nas Nizela e Filipinho, compreen ,

Aval levou a ef�lto na noite de

ontem (quarta_feira), nos sa�õ·es
do Clube Quinze de Novembro,

do notamos que apenas Nizeta: e Fili_

elube, ne.sta campanha que víza

ânlcamente recolocar o Avaí na

uma vêz conseguida" que as 004

terrores at.uaçõ es sejam reallzadas

tendo sempre em vista o cutdado

para com a mesma,

As traóições ruteooustícas

Concordamos com o Sr. João

d a
: HavelJange, quando pretende que

sível enviar a verdadeira Seleção

por que não mandar uma

equipe co mo nome de Ssleção
países!IR" do Brasil? E se os

não concorda-em, então é multo

lógiCO que não se envie nenhuma

süer.as, são gloriosas
-

sob divBt<' ] ...3 equipe. Não podemos pensar em

aspectos, Das mais evidentes 'ia agradar aos outros, prejudícando a

de

Dos elementos que estiveram

Dr, José dto Miranda Ramos. dr. OSVALDO MEIRA TEVE ATUÁ- rutsbot mundial.

O rutebol brasíl etro

tou :

nós mesmos. Nem em tfoóa

já éOn'l'II,;� I mirrados dólares.

Ainda prevalece Q fator tradí.,
çÃO DESTACADA

FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE.
",resentes à reunião do Avai

COMUNICAÇÃO Outroseim, enquanto

m '" 0Tes 'inEtalaçô es,. o

clouarnento está sendo

aguarda
que tinham em mente emprestar

O FIguel,ense FutelnQl Clube, "eus eSfôrços, pel!i recuperação das

equi_P6s, destacanlos o nome de 06_

""Ido Mel:a que iuegãvelmente se

clobressalu dos' demãls, apre�entan�
do sugestões para tentar .wrar ()

Aval da tela, que o prend�, cor-

efetuadocpil1nnlc�� 'a �od�&�_'�f,5, _ �eú8 :sa�ct'l;...o
dGSl""--tlé.j(a,�J'.,<}' .jI;Ç).�UQl'UI!4.�
ralo

.

qme todos rs assunt.os ilg�ljolÍ
ar. Clube, estão sendo tratados em

sua séde âdmiuistrrutlva, dlàrla

mente dRS 9 às 12 horas.

l1aquêie expedJ,ente, na Rua Tn_

�a�o- 3t 1.0 andar, sala '2:-
'

Floria.nópc,lis .. 9 á. feverlero ,l�

1960,

Waldyr Mafra - Super!ntend".üe tando,lhe a. chance de alcançar
Cr$ 6.360,00 mensais, apenas per.

mas, A:naldo Dutra � .IoI.o Honó_
"ebendo Cr$ 4,000,00, em vista di) .

d Sll['.lq a va. FiCou decidido que
alguns dos sóciO!-i 58 recusarem a

cada nlernbro terá a InisEão de
paga'r. A seguir, apresentou a 1'e_

conseg'uir Vende-se na localidade de S. João da Garuva, 37 (]ui-
� dez aS8or,iados para o

lação de associados ou seja; 2
clube, no valor individual de Cr$ lometros distaúte de Joinville - cerca de 500 mt. além do

sócios de 30.00; 6 de 20,00; 65 de
100,00, mensalmente. !ilém de um restaurante do Sr. José da Costa Cidral (BEM-BEM), um!),

50.00; 7 de 100,00; 5 á. 200,00 e
sócio de homa de C :j) 500,00. Es_ f�zenda com 35.000 pés �e café caturra, maior pa,rte. �á em

1 de Cr$ 1.000,00. tes aSEociados terão Une Ingres_ :franca produção, Terreiro para secagem do cafe, tIjolo e

.1"'01 então revelado aos presentes, so no estádio ãa F C.F, em tó_ f rejuntado com cimento, paiol (tulha), .1: casas para tl1a
a rela·ção das firmas credoras.' Em das. as partidas �m 'que o clube'l balhadores, Existe tambem cerca de 300 laranjeiras s"le

seguida. o sr. Cal'los Loureiro d",
fôr mandatário ou respons' vel O danadas e cerca de L500 pés de bananeiras.

Luz, usou da palavra P. dando sua
o'c'os do Cl'''' '5000

a
_

.

i

S

'l'ratar no próprio' local com o administrador, Sr.

parcéla de- colaboração aos ava1a..
...O! .�- 'f "pagarao n_ •

gresso. com o desconto preVista Arthur.
nos afirmou que a dívida de Cr$
15.000,00. cantrafda na firma Mó

pela Fede:'sção.

Encerrando a r·eunlão, foi mar_
veis Cimo e outra de Cr$ ....

,.

cada outra para o próximo dia 22,10.000,00. efetuada na Eletrolãn_

dia, seclam pagas por êle. Gesto

que mereceu o aplauso da famí_

lia azurra.. Em seguida, fãlou o sr.

Célio oSares que apresentou o dr.

Airton Ramalho. tendo o aballz!t"_

do facultativo, se colocado. a dis_

posição dos atlétas do clube. Tam_
,---------_._--_._---

NO CENÁRIO E�PO'RTIV1) ClTADIHO
A FEDERAÇÃO GAUCHA CO�

VIDARA' A SELEÇÃO CATA�

RINENSE

O sr. Aneron Correia, presldcl<l_

te d�a Federação Gaúcha de FutJ_

boi, v�m de revlar a, imprnsa g'.:l

disposição. d·ev'indo mesmo '1pr�,

sentar_se com uma bôa equipe e

cO)ilsequentemente faze:' excel: li s

exiblçôes. Isto foi o <tu nos adl&n

tou hoj o seu presidente. de;po"_

tls!,a João Andrade.

cl1a qu cr.nvida.rá a Federac"ío

mês de

Catarinense àe Fu1:ebol, pa"8. MEIIlELLES PARA O PAUL�

RAMOSfazer represelftar com a sele:(1r"

'que partlcpou do campeo:nato br',. Comenta_se na cidade

Eileiro de futebol, num cotejo paula Ramos, prevenindo_se ,'"n

:1111lstoso que está projetando e. tra as jornadas qu� enfren-,"a

ter lugar n!i capital do Rio 'GTall_ que serâo das mais cansativ.as, llá
contratar o concu:�so do

-

zagueü':)de do Sul. portanto, caso se 901,

c etlze o Densamento' do preslden, Meirelles, elemento d., qua1l1 ,d�s

,e da F�dçração Gaúcha, teremos que s·e encontra afastado de nos,

dentro e mbrEoves ""tllaa o coteja sos clubes d.,sde alguns anos. O

:Seleção Brasileira x Seleção C,\, referido jogador iIlitegrou

ção bancárl:a de futebol,

peonato br{Lslleiro de

I1zado em Curitiôã, no

tarinensÉ!, no Cil.-.J._

() TREZE DE MAIO PARTICI_

PARA'

.A equipe do Treze de Maio q'le outub�'o, tendo se constituldo num

chegou Inclusive a vencer o c�r de seus grandes valores e uma das

itlnne de amadores. conqulo;t'l � la

ptlla· prim·elrs, vêz O t:'oféu AGA

PITO VELOSO. e que na ú1��;np

,naiotes expresaões do campeonato.

TodavIa, � diretoria dQ paula Ra_

. IIlOS a,lnda não oficiou o séU lnu

citado cra.que que' po_
t.smllorada foi uma daa- inll.is i.:�;

'I
�êsae pelo

cas a.gremiações sofrendo tn Jlell.' da:á- �eiVil'
das goleadas, voltará a participar C8!'S0'

do campeonato àe 60, com 'J'ltl'!l
.'

ao clube, com rea.l su_

.M, B.

novos trlun·fos consagradores.

fAZENDA DE (AfE' Aliás. o seu ponto de vista e a-sua

5ugsstão foram aceitos po:' unanf_

midade. estando já em eXecuçãO.

OS JOGADORES DO ATUAL

PLANTEL

Gostamos da atitude dos joga_.

dores que integram o Avai que

compar·ecei'-am em quase sua to ..

talldade a re.unIão, prestando as

oim a sua sollda.riedade ao clube

'lue defenãem com tanto entu,

siasmo. Guará, cecato, Betinho,
Amorin\ LeIo, foram alguns dêles.

100,00 terão ingresso livre,

A/1"i6

NOTA OFICIALlistas deSIndicato dos (onl
Flofi�nópo!ls
EDITAL

Eis na ínt�gra, a Nota Oficial,

expedida pp..lo presidente da Co_

mi'5�ão de finanças, do Aval Fute

bol
. Clube, que tenta ap:'esental'

condições para que o clube Venfl!\

De acôrdo com o que dispõe a Portari:1 I,![inisterial

na 146, de 18/0UT /957, em seu artigo 60, levo ao conheci

mento dos interessados a relação dos candidatos constan

tes da. chapa Que concorrerá às eleiçõ�s sindicais a reali

zar-se no dia 7 de março de 1960, já anunciadas em edital
A Assembléia Geral do Auí,

cLesignou uma ComissãO para Ini

dar uma Intensa campa.nha flna11_

�elra. Esta CCímissão, Iniciando

Imeãiatamente illiãs atividãdes, C\,.

I1bernu:

1.0) Campanha de nóvos sócb�

e financeira;

anterior:
PARA DIRETÓlÜA

WILSON EDER GRAF

F'RANCISCO HEGIDJO AMANTE

AIRTON PERRONE MACHADO

PARA SUPLENTES DA DIRETORIA

ODORICO DURIEU,X
CAR�OS ANGELO FEDRIGO

HÉLIO MONTEIRO

PAR.A O pONSELHO FISCAL

ELOY JOÃO LOSSO

GUSTAVO ZIMMER

OSVALDO CAMILLI

PARA SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

LUIZ SEBASTIÃO RAMOS FLORIANI

MANOEL BASTOS LAUS

NELSON ELPIDIO DA SILVA

PARA REPRESENTANTES JUNTO AO CONSELHO

FEDERAÇãO
WILSON EDER GRAF

GUSTAVO ZIMMER.
ELOY JOãO LOSSO

PARA SUPLENTES JUN'l'O AO CONS: DA FEDERAÇãO
ODORICO DURIEUX
HÉLIO MONTEmO
FRANCISCO HEGIDIO. AMANTE

Outros5im, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias pa.ra

tlferecimento de "impugnação. contra qualquer dos can

didatos.

2.0) Na modalidade. "novos
vos sócios", ficou assentaaa que'8

contribuy;ãO mínima será d� '0"$

50.00, fendo CJ_ue. aquêl!,s que eon

cantrlbuirem com mais d�· Cr$.

que contribulrem. com C�$ 50,00.

DA gozarão apenas do abatimento

'( previsto p�la Federação Cãtarinen-

se de Futebol. outra vantagd.:m.

i o� que pagarem a· anuidade,
. abatimento d� dois mêses.'
,

Rua: frllKiK. r�l'ftlino, n.r li
Florianópolis, 10 de fevere�ro de 1960.

Eloy João Losso Presidente

/

e

que 'a

Em 5· campeonatos mundiais. 1

campeonato, 1 vice, " 1 3.0 lU;l:'

1]11ico l)F<íS Que compareceu a to,

ãos 03 iH'H'llelos.

Conqul'.tou todos os panamp'l

CBD

Não seria a atitude cocreta, a

cão, multo mais valioso que o dí.,

n.hei-o (Insuficiente) e o agrado

qu ênão' acontece na r=altdade.

cano, at� agora ef.otuadlils, em n,(I.· está reparando . nêste pontinhO

maro de 2, sendo porta·nto BI- que é do âmbito de sua atividade.

Ao que tudo Indiça, a CBD não

1'0 até agora mais de 200' partlda,s, go e simultâneamente enlameia o

obtendo entre 120 li 140 vitórias, lutebol do qual é Q órgão repre_

,antante·.

boI. E' ° único "bi" que

'5·lllu.

Foi 3 vêzes camp�ão da Améc\-

cons.�

ca do Sul, diga_se de passagem.

não t.em sião .multo feliz

campeonatos. perdendo n'ítld'i

mente para o UruguaI '" a Argeü_

tina.

Realizou o Selecionado Bl'asllel-

os demais resultados ficB;ndo ãivi_

áidos entre empates e d·errotas, os

primeiros em maior número,

Sem s� falar nós clubes.
São dados .que {alam por qual-

Está esperando que haja revol_

ta e gritaria de tôda a Imprensa
{"Iada e eserlta d" Brasil.

No presente já se levantam al_

gumas vo;;es para protesta·r. Claro

qllê não se pode concordar com

(lt1ude� errôneas como esta.

PCi'ém, i' qu� se pode notar é

que a CBD não leva a sério a

questão. Está brincando com fo_

Faz com ·que o B asil perca a

sua série lnvlctla PóS Copa do

Mundo; caMi bisonhamente a.nfe o

nif.lcativ"s., Insuperáyels por outr,a
naç't\o\

Uruguai e a Argentlll,a num inex_

quei' voz ·dedefêsa. Bastante sig_ pl'esslvo e caça-niqueis Sulameri_

NãO s.eria justo

n(1S

não podemos concordar com as

(ltuals actitudes da CBD, no que

a ocupar o lugar de üestaque que olhasse mais pa:'a sête aspecto da não possui.

ocupou. ãurante' longos anos. l' sua atividade? Com a d.,vida aten-

NOTA OFICIAL ção p�lo menos, Já que não o faz. ctt! não participar dús 'tals cam_

com especIal? E' eyldente a res_

cann que nme é oficial; e arris.

que perdel" a chance de-conquIsta
de um trl_camp.wnato pelo -fute_

bol bl'asllelro. título que ainda

ore

Os mentores cebedenses apl'ovei_
taIn a psicologIa. das massas pro ..

vícla. na torcida brasileira, para

abusarem do nome esportivo do

pepnatos? Corta!i'se alguma·s
posta afirmativa. A ques1ão da suas aMvidRdes, no eeu

-

conjunto

fórl)s máxima ao Campeonato

ti adiç§ o pl:eclsa ser encarada ('Oln

mais carinho, mormente agora CJ'le

o futebol brasileiro desfruta duma

invejável posição diante da ,.FII!'A
C' o Campeão do Mundo, e

excesslva, e poderia envi/tr a su?,

pan..merlcano, com grand;,s chan..

ces C\" sagrar_se vi toriosa e tra_
zec para o Brasil um magnífico

cisa faze', jús ao título nesta er.a_ Tri-C1;l.mpeonato.

qu� seja como fór.

pa PóS' "Jules Rlmet".

Dentro do esquertla· de r,cioõí
n10 da concepçãO su'pra._expost,'\

lógos em quo. o Avaí tome pa,"re cliz respeito às atuações do Bra.. Brasil.

e s�ja o responsavel pela tealizf\_ sil nos campeonatos sulamerlcano Mas o que não podem é persls_

çãO �gOS amistosos) e �q'liiles de Quíto. recém d�sputado, e PR_ ti: nesta situação. O dilema se

tó 'ão

na.mericano na
_
Costll Rica a dls_

[lutar.

'O que acontece é a CBD assu_

!Uir compromissos com oukos paJ

ses, e depois nâo os poder cum_

-- ::--

Enfim

lhes anteporá brevemente:

mudam a orientação, ou

aba.lxo. Isto a despeito 'de terem

sido 03 dirig.entes que mais P-13-

varam o futebol dn Brasil no

pri!', considerando-se o e11.'.'1o da conceito internacional. O que nã"

fôrça máxima' do futebol verde_ significa que possam errar 'i) a

amarelo. Então lan�Ít'mãO de 60. imprenSa calar-se .

luÇóes "p-al1ativas",
de mandar "seleções

como estas

estaduais"

para representar o futebof cana_

rinho.
\

.Que jogam c'amo �endo' o

Brasil.
Já tiv�mos a oportun-ida·de da

comental' que isto serviu para umil

'c

TELHAS. T1JOLOS
CAI. E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
,.,\ 8AOARÓ • IOI'H )801

ANT'IGO DE�Ó5'4'O DAM'AHI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aftílio Fonlana

Coordenador Geral de tôda a Campanha
slbilldacie para a soíução dos mal. - Exército a quem dedíquel, por· participado do seu govêrno e da

prementes problemas do Exér_ Inteiro, quase meio século da mi, I sua obra, bem -cOIno do cbnvivl0
cito', nha vida. 'que me foi dado manter com a

CARTA "Cabe-m,e aqui consignar COIl\ personalidade marcante de Vossa
É o seguinte o texto Integral profundo reconhecimento a recí , Excelência, Rogõ a Deus que me

da carta do marechal Henrique proca compreensão mantida entre conserve a fé e a energia nec,es3á�
T,elxelra Lott: {J presidente e seu Mlnlst:o, tan , rias para que, como o "seu valíoso
"Senhor presidente: A honro- to no trato do. assuntos Inerentes apôlo, compete mats adiante, StI

sa indicação do meu nome por à pasta, como no de outros, ai, assim o desejarem meus concída,
prestigiosas forças políticas e ex, guns de grande relevância levados dãos, a magnifica e eficiente éra
pontâneas manlfestaç,ões popula; ao conhecimento e à de�isão de de integração e do desenvolvímsn.,
res, para concorrer ao próximo Vossa Excelência. to nacional que-'Õ dinanÍ!amo e ii

pleito que irá apontar o sucessor "Nun'Ca deixei de ,encontrar., de
I
clara visão de estadista de Vossa

de Vossa Excelência, Impõe, face parte do eminente Prestaente, al, Excelência vêm propíêlando à
!l, Imperativo constltuclona� meu ta rssongncía e sensibilidade para

I Nação.
afastamento do cargo de m1nlstro a solução dos mais

preme.ntes pro'l "Queira aceitar o ,testemunho
da Guerra, até Cf dia 2 de abril blemas do Exército -:--- Instituição muito ccrdíat da minha admíra.,
vindouro. tradlconalmente voltadâ para a Ção, de meu reconhecimento e do
"Exigências da campanha eleí., grande.

za da Pátria e a felicidade I meu respeito, pela
.

p-essoa de
toraljque se avizinha, eoutras ra , do nosso povo, de que é parte. Vossa Excelência. la) Henrlqua
zões do conhecímento de Vossa "Orgulllõ-me sobremodo de ter I Lott".

'

Excetêncl9., levam me a não s,

guardar o prazo fatal para a de.,PELOS MUNICíPIOS

�ndagado sôbre a candidatura

Lott, disse o sr, Celso Ramos '-lua
a mesma cresce verttgínosame nte
no seio da população barrtga ,

verde e que a considera vttortosa,

Quanto a sua própria candidatura,
afirmou ao correspondente que ela

cresce dia a dia e tem tido ad r,

sões de elementos de outros Da,'

tidos, inclusive da UDN, mormen_

te entre elementos da vlha ala

descontentes com o atual govêr_
no estadual que tranlormou opa.

der 'em negócio ,'IJ Janco. En-,1'6
as adesões citou a mais recentQ "..._� � -=__

na pssoa da vereadora, pela UDN

de Braço do Norte, Dona Olga,
pl'esidente da Cllnlãrà Mlllliclpal

� TE�HAS. TIJOLOS �
CAL E AREIA A Campanha Nacional de App.r_

-

Neerlandês de História da Arte,

I RMÃO S BITENCOURT felçoamento de pes�oa,l de NlvJI em Rala, um curso de história dU

daquela Comuna. Ó Superior lCAP',ES) comunica ao� arte holandesa.

perguntando SI correspondente C ... I � 8 A O A.R f O N f li o I O
. d d i 1-

ANTIGO DEPÓSITO OAIIlIIANI
Interesados que' 'ltUfante o perl1do curso sel'a a o em ng es e

sôbre apôio oficial de outras le-
,--,__� �__-'" 12 de julhO-{O de agôsto dêsta francês sendo necessário, pOl'tan_

gE.I,oas a seu nome, disse_nos que
-

- -

ano, reallzar_se-á no Instituto to, qu� os interessa·!!os tenham

espel:a o apôio dos partidos que _---------_______________ bons conheclmenws dessas .1n-

apoiam ci Mal. Lott, ou seja, do

PTB, PSP e PRP. Quanto ao

.PDC ora sob regime de interven

Ção, acredita o sr: Celso Ramos

que venha a adotar a neutrali_

dade, a exemplo do que fêz o PL.

Deste partido, -que considera ques�

tão aberta' a eleição do Governa_
dor de Santa Catarinâ, espera o

sr. Celsá Ramos metade dos votos

CNvIARA MUNICIPAL DE pôR- síorigrta ainda quer um aumento
TO UNIÃO

CAMARA MUNICIPAL DE

UNIÃO DA VITÓRIA

em Santa Catarina.

CELSO

solícíto, corresponderg também,
por força das circunstâncias, ao

meu afastamento deríntttvo do

de mais de 100%, que allás, a

Câmara de Vereadores lhe negouSegunda tivemos oportunidade
de noticiar em outra ocasígo, a

Camara Municipal, em sua reuni.

ão U� 2 do corrente, não elegeu
SU<1 mêsa dlr.etora para 1960. S,e.

g undo acôrdo entre P.S.D. (4 ve.,

readores) e P.T.B. (2 vereadores),
ê�::e'; comporiam novamente �

IIl�sa, 11- exemplo do ano il"do.

Um representante da p.'� Is., f:r.

ENCERRA.SE HOJE, O L�VAN.
. TAMENTO DA SAFRA

DE TRIGO
A Comissão Municipal encarre ,

gada 'lie fazer o levantamento da
safra de trigo 1959-60 encerra ho

je seus' serviços, devendo radio.
grafar ao Exmo sr. Secretário de

Loteria do Estado de Sanla Catarina
smccznpattbtltzaçgo,
"Eis por que solicito de Vossa

Exc�êncla a minha exoneração
do elevado cargo de ministro da

Guerra, que venhCl'êxercendo por
mais de quatro anos, tIOrirado que
fui ,pela confiança -dê Vossa Ex
celência.

AlúBdo Hoepers, empossaco 118- Agricultura sôbre o total de '.s�o_

qUEI·) dia não seguiu a orteritação que comercíavel.
de S"C1 partido e não comonrc ceu

à �?Ç�f) juntamente com os três
va.eauoi ea da U.D.N .. Em (OUVO_

caçf c do ala segum te re;geti Ll.S6
o rato anterfor, contmuaudc r.té
noí , Q Impasse. Espera_se 1.,U:ut·em

que s, executiva do P 1�.B. f:.ça
cumprir o acardo, I fazénfi) Cf m

que seu .representante -iomparcçe

a 1F" ....'ujáo.

ENTREVISTANDO
ApóS a reunião Informal da Fe.

deraçg o das Indústrias de Sant!l
Catarina, realizada dia. 5, procu
ramos o Celso Ramos, candidato

ao Govêrno de Santa Catarina pe

lo PSD e Presídente do partido

Reune.se na noite de h,-,je, em

seção extraordm.áría convocada

pela prefeito, a Câmara Mt<nlci.
pai de União lia Vitória. partlci.

pará da mesma o repre.>il'ltf1,nte
pessedista prof. Abílio 'He'Gs. su_

plente, em substituição dO Dr.
Cordovan de M.ello, I1cenClatlo.

PÉSSIMOS OS SERVIÇOS
TELEFôNICOS

I,
Nas últ.imas semanas os servi_

ços telefônicos da,s cidades Irmãs
tornaram-se uma calamidade Pú
blica. Não se consegue lIgaçã:l
Outras vêzes as ligações não cor.

l'espondem ao discar. E a conces

Florianópolis, 12 de Fevereiro de 1.960

6.707 - CR$ 500.000,00 --' canoínhas

5.444 - CR$ 50.000,00 - Tubarão
1.714 - CR$ 30.000,00 - Joaçaba
6 ..366 - CR$ 20.000,00 - Rio Negrinho
2.515 - CR$ 10.000,00 - Florianópolis

"A efetivação do at6 que ora

--�---------�-----

PARA

PÔRTO AIIGI
1 CONVAIR

l-DIÁRIO
.s
j

no mínimo.

GUERRA Tem Novo Ministro

Posse será 2- feira
Propaganda

Os cartazes do Sr. Celso Ramos, por estas horas,
já se encontram espalhados pai: uma grande parte
do Estado. Segundo informações que tivemos, os Di
retórios udenistas têm telegrafado para Florianó

polis, insistindo na remessa de propaganda do Sr.
Irineu Bornhausen. Acham os do partido governista
no interior que a candidatura pessedista está cada
vez mais se fortalecendo, enquanto o problema su-

cessório da UDN ainda não foi definido.
'

.A grande apreensão do udenismo catarinense é
a de que o Sr. Bornhausen, resolva, à ultima hora,

I
desistir de sua candidatura passando "'o abacaxi"

par!;!, as mãos do Sr. Al"oldo Carvalho.

Foram asinados pelo presidente

Com r,eferêncla a Pôrto UniãO,
embora nãO superasse o candidato

da UDN em 1958' para eleição ao

A Senado, ,espera o candidato do

•-IS•••-•.._------ PSD vitória em 1960.
NO final de nossa entrevista,

sau!1ou, por Intermédio do corres

póndente o povo de Pôrto UniãO,
fazendo �otos por sua prosperidade
'espiritual e material. Acrescentoll

que pretende chegar ao poder em

campanha de sentido elevado e pa_

trlótlco, obJetivando a redenção

d!! Santa Catarina, que se ressen.

te de boas escolas, estradas e

ene�gla. Tem' observaáo, -asSjlve_
rou-nos o sr. Gelso 'Ramos, que

Santa Catarina parou. A inicia

tiva particular é que fêz éom quo

o Estado Barriga_Verde não �I

casse muito aquem de outras uni

dades da Fed·ertrQão que pi-()�ri_
dem Imensamente.

I '

da República os decretos eonce ,

Idendo exoneração
-

ao marechal

Teixeira Lott do cargo ife mínís;
tro da Guerra, connórme o pedido
que êste lhe fizera, e nomeando

para assumir a chefia daquela
pasta o marechal Odílio Denys.

O novo ministro da Gueri'a te,

mará posse no próximo dia' 15,
segunda-feira, entre 'grandes ho ,

menagens, que não somente assi_
nalarão sua investl.ura" mas tam_

bém a gratidã.o do país e do po .•

I
vo ao titular demissionário.

fAC
CRUZEIRO do SUL

� agência:
R. Felipe $chmilift. 24

f'c:mes 21-11 e 37·00

(urso de História da Art'e na�Holanda

E ACONTECEU MESMO. O JORNALISTA
DA UDN, OFICIALIZA'DO, TORNADO FG-4,

CAIU EM VERTICAL. "BUROCRATIZOU ·SE.
CHINFRINOU-SE. NO SEU ÚLTIMO ARTIGO, O

QUE NÃO É ÊRRO, NÃO PASSA DE UM DIA·
LOGO FANTASIOSO, SEM A MíNIMA IMAGI·

NAÇÃO, SEM A MENOR SALIÊNCIA, INSÓSSO,
CHATO, TIPO EiN!CHE�GOLUNA-POR---'OBRI·
GAÇAO-DO-CARGO-GRATIFICADO.

OS ARTIGOS DO HOMEM DE PARTIDO,
QUE DEI<'ENDIA SUA GREI COM FÉ E AR·

DOn., AGORA SE PADRONIZAM: TUDO 'FG-4!
t:RSE íTLTIMO EDITORIAL TECIDO 'COM

DI;).. TAH}üS DE INVENCIONicE' E CONTEÚDO
DBSI\fRNTIDO PELOS FATOS, É DE UMA EFE
GEQI J i\TInCE ALARMANTE.

DEPDIS DELE, É PREFERíVEL LER, DO
EX-JORi�ALISTA PARTIDARIO, APENAS O
§EU DÉCIlVIO DE COLUNA DO iNJOTICIARIO
DO DIARIO OFICIAL, QUE É, AFINAL, o DA
SUA OBRIGAÇÃO.

POLíTICA ADUANEIRÃ - O
O Conselho de política Aduan'i.
ra .acaba de expedir Editais ref�_'

rentes
-

a aum�' tré'allquQc,l,:
os de n. 96 a 99 que gravam o

"alcool e clcllco" passando la

20 para 50%, e 'antlbiotico "te_
traclcUna" de 10 para 40% dada

a existência do produto nacional;
oa d,e n.Os 98 e 99 tratam de re_

Apêlo Ao Drl João Goularl
Ainda na sessão do PSD, de

{

anteontem, foi aprovado o Doutor JOãO GOULART
envio da moção abaixo ao dr. DD PRESIDENTE DO PTB
João Goulart: RIO - DF.

guas.

O número de participantes
curso é de a.penas 40, sendo

-

cobra. .

da uma taxa de inscrição no V'l.
lo� de US$93, a qUà1-'IJO"fke além
da matricula, o forneélmento de

alojamento e alimentação.
Um pequeno número 'de Bôlsas,

que cobrem apenas a taxa de Ins_

crição é oferecido peio Mlnlsté-
rio da Educação da Holanda

por ..outras entidades. O-s pedld0�
de inscrIção devem ser dlrlgld')a
ao Dlr,etor do Instltüro Ne�r.
landês de História da Arte, 7
Kortê Vljverberg, The Hague, H'J •

landa, até 1.0 de maio próximo.

Direiório Regional Partido
Social Democrático Santa
'catarina vg hoje reunido
conjuntamente Bancadas Es
tadual et Federctl vg por pro
posta Deputado Estivalet Pi
res vg líder

.

Bancada Esta
dual vg exclUido propósito in
terferir decisões Partido sua
devotada Presidência vg en
via-lhe caloroso apêlo senti
do aceitar. sua candidatura�
companheiro eminente Ma
rechal Lott vg certeza Pleito
Outubro repetirá çonsagra
dom vitória 1955 pt Atencio
!las

.
Saudações CELSO RA

MOS Presidente Diretório
Regional Partido Social De
rnocl'áticó seccão Santa Ca-
tarina

•

l -

l�,em: Celso Ramos - Praça
)ere�ra Oliveira, 12 -

Fpohs., 11-2-60.

Oportunidades
Comerciais

O L (ORRETO
gistros para "corantes" e usina d·e

Desempenho e 011: i :�fa���:'la;�: p�:p��:'de' até de

Em carta ao marechal Lott tal forma -4_orreto elevado que o I Os interessados sôbre o assun-

(que solicitara, por escrito sua fêz credenclar-..:se
.• � j�st1fiCada i to devem procUl'ltf a FederaçãO

exoneração do cargo de ministro estima e ao respeito-nao So de seus: do Comércio d� ,Santa Catarina

da Guerra) o presidimte Jusce- companheiros de arm� mas de I nesta Capital, à' rua Tiradentes:
lino Kubitschek cOJ}sldera que, todos os seus concidadãos." ed. osny Ortlgl!., onde lhe serão

"ao s� afastar da Pasta, ,desde já I presentes os citados edlta1s.
sem aguardar o limite do prazo

------

constitucional, para a e�eglb1l1- INSTITUTO
dade, o prezado !lJmigo acentua

PEN.80'-ESexpressamente as- Inspirações de

sua conduta cívica e de sua ins.

Ipl�'al}ão democrãflca num gesto
que constitui exe�Plo dignlfl.

DE APOSENTADORIA
DOS INDUSTRIÁRIOS

E

Delegacia em Florianópolis
,

.

AVISO AOS EMPREGADOREScante".

O presidente faz o eloglo do

marechal n�ste têrmos: "Sóbrio,
sereno e equilibrado, pondO a

noção do dever acima de todos

os sacrifício�, o prezado marechal
deu às tarefas qu� lhe couberam

por mais árduas e dificultosas. que

hajam sido, um esempenho de

Comunicamos aos srs. Empregadores que, a partir do

dia 2 de março próximo, será adotado por esta Delegacia
novo sistema de recebimento de contribuições, que propor
danará ma'iores facilidades aos srs. Empregadores.

Pelo novo sistema será abolido o atual recibo pré-nu
merado (RE) e instituido novo formulário que deverá ser

apresentado à Tesouraria já preenchido pelos srs. Empre
gadores, juntamente com as folhas contendo os contra

recibos das Cãdernetas de Contribuições coladas.

A entrega do novo modêlo de guia, bem como os devi

dos esclarecimentos-serão désde já prestados pelo Serviço
de A.rrecadação, 2.0 andar do Edifício IPASE.

Florianópolis, 11 de _fevereiro de 1960.

AUMARY CABRAL NEVES
Substituto Automático do

'�elegado, em exercício.

FLORIANÓPOLIS, SABADO, 13 DE FEVEREIRO DE 1960

TRIGO: PRODUCÃO
,

Dezesseis municípios brasileiros víos do SET, totalizou .588 990 to

estão produztndo, anualmente, neladas - tendo os dezesseís íDU:
mais de 10 mil toneladas de tr\;;l;J. nlcípios grandes produtores con

Com exceção de três São todos. do tribuíuo cõm 213.200 toneladas,
·Rlo Grande do Sin' e produztrun ou seja, 36,2% da safra.
em conjunto, no ano passado mais Cruz Alta, com 18.700 tona;
de um �êrço da safra nacional Iadas figurou ern 'primeiro lugar
Esta, de acôrdo com os dados pré� no quadro trttj cola de 1968, se.

guíndo.aec lhe GachfYeíra do 3111
com 17,3001 sonetadas- IDrechitn'

. ,

com 17.100 toneladas, e Sarandl
com 17.000 toneladas. As áreas de
cultivo nessas comunas estavam
calculadas em 64.300 480.000 39500
e 37.500 hectares respectivamente.
Em quinto Iugãi-; aparecia Bagé,
com a maior área �ritlcultada re ,

gistrada no país em 1958 (73.600)
e uma produção de 14.000 tcn s ,

Iadas,

A Ordem ,É ..
D'ESTRUIR

BUENOS AIRES, 12 (U.P:I.)
- O 'presidente Argentino Ar.
turo Frondlzi ordenou à M�rlnh�
de Guerra Argentina que ataque e

destrua. hoje à meia-noite, mts,
terloso objeto que se encontra
oculto nas profundidades do gôl
fo Nuevo, nas costas da pata_
gônia, e que se acredita seja um

submarino estrang,elro.
- Ao mesmo tempo informações
colhidas <ia Departamento de Es_'
tado norte-americano, asseguram

que o govêrno argentino solicitou

dois aviões da Marfnha dos EE.
UU., munidos de foguetéS luml.

nosos, granadas submarinas e apa.
relhos acústicos, que serão adq11L
ridos de conformidade com �s

clámiulas da Lei de Segurança Mú-

Áreas também consideráveis 10_
"âm indicadas para São GabrIel
(49.700 ha), S_o1edade (41700 h!\)
e Carazinho (3�.300 ha), no Rio
Grande do Sul. Os demais mutíi_

c-ÍPlos ga.úohos que tiveram ·�aJl'a

superior a 10 mil toneladãs fo"a-.n
passo Fundo, Santo An.gelo, Sã'J

.Borja, Lagoa Vermelha
-

" pal_
meira das MIssõ�S-. GãmpoB Noms
(13.000 ha, 12.500 t.), Joaçaba
(13.400 ha" 10.10'0 t.) e Francisco
Beltrão (11.000 ha, h.OOO t.), 09

dois primeiros em santa Catarina
e o último no paraná .Integram
o grupo dos prtn_ llrodu�o_tua e empregados na defesa -ia

re:!-.

PERFEITO CORRESPONDENTE
PORTUGUÊS - INGLÊS ALEMÃO

S. A.

Procura-se para início imediato
AGENCIA MARITIMA E COMERCIAL

SAlIiARCO

Itajaí S.C. Rua Cel. Eng. Mueller, 53

Caixa Postal, 66

FreGb
"

Sr. Prof. N. Catarinense.
No seu artigo de ontem, na GAZETA, lí a seguin-

te afirmação sua:

"Além disso, esqueeeu-se o Sr. Celso Ramos de

dizer, em sua fala, que o Estado deve ao "Inco",
por empl'�stimos concedidos, quantia superior
ao depósito que ali possui".
A cifra aludida era de. 172 milhões. Será que o

_

.

Estado deve ao Inca quantia superio1' a essa?

Deixemos, todavia, essa. Passemos a outra, que
está no balancete do Tesouro, publicada no DIARIO
OFICIAL de 10 do corrente: no dia 28 de janeiro,
deste ano, os dp.pósitos do Estado, nos bancos, era
de mais de 79 milhõ8s.

Dando de barato que desses 79 milhões apenas
75 milhões estejam no Inca e os restantes em outros

estabelecimentos, surge a conclusão: O Estado deve
ao Inca mais de 75 milhões de empréstimos.

Acontece, porém, que, segundo a Mensagen� do

81'. governador, no capítulo da D1VIDA PUBLICA -

lJágs. 75 a 85 - ao lado de vários -empréstimos ana

líticamente expostos, somente aparece UM com o

Inca, no total de 100 milhões.
Esse empréstimo foi feito para pagar, com prio

l'idade, as prefeituras. Mas antes áé pagá-las, já o

Estado pagou metade do empréstimo ao Inco. Assim,
somente deverá 50 milhões e mais os juros. E ainda
estará a dever mais de 172 milhões ou mais de 75

milhões, por EMPRESTIMOS?
Se só houve um, de 100 milhões iá pago em 50

milhões?
'

ndo

As c-antas bancárias do Prof. Catarinense estão

pedi�do polícia ...

..1.
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