
�ara os �ias I e � �e jui�o - -tolt, Jango e

Regiões dõBra'�s'ir�miumõ"'''ãoN'Prõgrêss'õ' 8riso!a �reseDtes
o Seminário Sócio-Econômico Realizado em Sanla Calarina
- A experiência pionei

ra que se fez em Santa Ca
tarina em matéria de pes
quisas sócioeconômicas, é
uma demonstração inequí
voca do interêsse das clas
ses produtoras pela inte
gração das economías re

glonaís.
Tal declaração foi feita,

ontem, à imprensa, pelo sr.

Lídio Lunardi, presidente
da Confederação Nacional
da Indústria, acrescentan
elo que � trabalho das
classes produtoras coincide
com o íntsrêsse nacional.

COLABORAÇAO
- Participando coono

-

o

grupo que mais contribui
.

para a- formação do produ
to nacional bruto, a indús
tria - prosseguiu o sr. Lí
dio Lunardi se julga par
cela bem grande de res

ponsabilidade com relação
ao futuro do país. :l'or isso
nada melhor do que ela

propôr r,oteiros e dados mi
nuciosamente por suas as

sessorias técnicas
/

como

,um contribuição de qU;em
deseja ver o país progre
dindo em rítmo seguro e

através de empreendimen
tos racionalizados. Alem do
mais, junta-se o critêrio de
audiência dos próprios in
teressados, que, melhor aín ,

da, sabem das suas neces

sidades e dos maiores pro
blemas que enfrentam. A
primeira fase do Seminá
rio Sócio-Econômico de
Santa. Catarina, com um le
vantamento efetivado em

dezesseis cidades, tudo isso
reunido e estudado, dá-nos
a Impressão segura de que
a 'segunda fase, cujo iní
cio se dará na semana vin
doura, se transformará o

coroamento da luta de
seus líderes em favor de
planos a curto I;l longo pra.,
zo que procedam a- umai re

visão do- "Status" atual e

venham a cooperar para
uma integração econômi
ca regíona'l, sem a qual ou-
Jtr"s ,�sforços resultariam
sem grandes posibiãdades.
CLASSES APROVAM

SISTEMA
- Uma prova evidente da

nova situação em que vi
vemos hoje, quando um

Govêrno desenvolvimentis
ta acorda o país para pro
gMimas gigantesco_s de, a

proveitamento de seus re

cursos naturais, tivemos na

prlmeira fase dêste origi
nal certame, quando to
dos os representantes de

,
categorias sociais c econô-

mícas atenderam as con

versações formuladas Pelo
industrial Celso Ramos ho
mem sempre voltado para
o!'; supe�iores ínterêsses do
seu Estado e desejoso de
proporcionar à sua gente o

eloma de pro,gresso tão so
nhado por várias gerações.
O número de participantes
dos encontros locais sempre
foi muito grande, regis
trando lem ,alguns dêles
mais de cem pessoas. A '

palavra franca, com o de
poímento elaro é um acare,
tcrística que os técnicos
gostaram de ouxir daque
las para os quais buscam
soluções equilibradas. A
inversão de ordem históri
ca de trabalhos em reuniões
dêsse gênero se constituiu
numa prova perfeita do
quanto estamos imbuídos
de nossas responsabilidades
não as contestando com

princípios que vêm de mui
to parai tentarmos expe
ríêneías que conduzam a

respostas cuja validade se
traduza em desenvolvímen
to, O mesmo estamos ago
ra realizando no Espírito
Santo, através de outro Se
minário, cujas bases já. se
aproveitam bastante' do
êxito obtido Iro Estado de
Santa Catarina revelou OI

presidente da CNI.
Er.ONOMIA EM TERMOS

NOVOS
- Temos oerteza que os

resultados dêstes dois Se
minários, tiveram sua s

ol'i,g'ens ligadas ao Seminá
rio de Garanhuns, que re

sultou em elemento de va

lidade plena no caso de
-

criação da SUDENE, Ieva
rão nossas economias a

novos rumos, fazendo com

qUe as categorias econômi
cas fundamentais se in
tegrem em planos racio
nats de trabalho. possibili

. tando a econemia nacio
nal marchar para progra
mas de alto curso. Confia-

Ponte - Sôbre
{} fanai ,do

Inferninho'
Eq'Clontram-se já con-

cluidos os serviços de es

taqueamento da ponte sô
bre o Canal Inferninho no
trêcho Tijucas, na BR-59-
SC, em execução pela
Construtora Coitacá.

Se à época em qUe foi lançado o movimento da
União Joinvillense tivesse obtido o apôio de TODOS

os partidos políticos com âmbito de ação em Jillinv ille,
certamente não estaríàmos hoje defrontando a cam

panha obstrucionista contra o ,empréstimo destinado

à construção da nova rêde abastecedora de água,
cujas manobras Dão promovida!! e insufladas justa
-mente pelos representan.te� na Assembléia do umco

partido que se recusou a integrar o movimento unio

nista.

I

Colhemos em fontes dirigentes do
entre nós, mentalidade es- Partido Trabalhista Brasileiro, neste Esta-

mos no alto espírito de di- ções de grande projeção ta para qual a Conf�era- -

reção dos presidentes das no âmbito pelos quais res- ção Nacional dai Industria do, que o deputado Doutel de Andrade, de
F,edel'ações de Indústrias, pondem, para que esta íní- está [se esforçando nestes

dmgrmente n-os' casos pre- ciativa pioneira possa dar últimos quatro anos acôr O com seus companheiros, fixará a

:�:e�, 1:ér��!· i:::o s�!= �:b:::rto�a::s�ad��r!a,�:� ���:�iU o' sr. Lidío Lu- data da convenção do seu partido, para a

_l'_re_voltados para _p_r_otnO__
-

__d_e_um_a_n_ov_a_m_en_t_a_li_d_ad_e (D_o_J_O_rn_a_l_d_o_C_Olll_é_r_Ci_o) escolha de candidatos, nos dias 8 e 9 de
ANO XLVII - O MAIS ANTI ao E>lABiQ DE SANTA CA TARINA - N.O 1 3 9 2 8 julho próximo. /

Ainda podemos adiantar que para o

encerramento da convenção estarão pre
sentes os senhores Marechal Teixeira Lott,
dr. João Goulart e governador Leonel Bri
sola. O encerramento será efetuado em

praça pública, num comício-monstro, de
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...

o candidato Celso Ramos focalizado na Is-
-

sembléia, sapalavra do Oep. Orlando Bérloli
"

. _

na seus próprios interesses uma vez que inclusive dos
A figura de candidato do sr. CELSO Rfo.MOS fOI, na sesaao de' anteontem, particulares para percorrer, últimos govêrnos federais

da Assembléia, longamente apreciada no plenário da Assembléia Legíslatíva, como o faz há longos anos, havía participado a UDN,

principalmente através de uma onortuna e incisiva oração do deputado Orlando as mais diversas regiões do t�ndo à fr�nte do Mínísté,

, .

- Estado e ate daquí se au , no da Agricultura um cor-
Bertoh.

"
" senta no desejo crescente religionário, ocaalão propi-

É que, durante o hora do expediente, o líder do Govêrno, dep. Sebastião de ver resolvidas as preo , cia para servir com mais

Neves, afirmára, precipitadamente, que o sr. CELSO RAMOS era "contrário" aos cupações da terra e da gen- eficácia às classes carboní,

Interêeses catarinenses porque só agóra pretendia oferecer soluções para o pro-
te catarínense. feras cata;rinenses.

bl d '
-

I ít -nad .- , istt d t d
Aplaudido, o deputado

ema o carvao, uma vez e ei o Governa OI. Isto, a pIOpOSI o e uma no a e O c1eputado Orlando Bér- Orlando Bértoli terminou
,rO ESTADO", de terça-feira última, através da qual o eminente candidato das to li, muito aparteado saíu- sua oração exaltando a [i-

Oposições catarinenses oferecia sua colaboração na superação das dificuldades se airosamente na brílhan- gura serena, austéra, mas

que preocupam as classes carboníferas em nosso Estado.
. te defesa que fez da figura dinâmi?a do sr. CE�SO �-

. de CELSO R.AMOS, notada, MOS dizendo Der, ele, hoje,
Como o sr. Sebastião Ne_ digna de um líder governa- altas qualidades, do seu di- mente quando afirmou que o homem realmente indica-

ves insistisse na sua fraca mental a argumentação do reto contato com as classes tôdas as falhas cometidas do para governar S. Cata-

afirmação, o deputado Or, sr. Sebastião Neves pois produtoras e serviços em
atualmente pelo govêrno rina. Isto porque, afirmou,

lando �értoli, inscrito para que não passava de uma di- favor da solução das nossas
catarínense são atribuídas, desde que o sr. CELSO RA-

falar sobre o problema ma- vagação vazía, falha e até dificuldades quotidianas. agóra, à bancada do PSD e MOS foi lancado candidato

deireiro, mudou o tema do lamentável. Disse ain�a ,que até hoje
ao seu candidato quando, soube, com

.

patriotismo é

Deu discurso e abordou, com Afirmou o deputado 0,'_ nunca haviam sido equacío- acrescentou, o problema do decisão, planejar nossas di-

grande propriedade e co, lando Bértoli, que hoje, o
nados os nossos problemas

carvão era quase eecular: ficuldades apontando.Ihes

nhecimento, a figura do sr, sr. CELSO RAMüS, era uma c?m tanto esfôrço, dedica,
as soluções adequadaa A

CELSO RAMOS. Afirmou o das personalidades que me,
çao e patriotismo como o

Perguntou, o dep. Bér , oração do deputado Orlan,

jóvem parlamentar pelo lhor conhecia os nossos foram pelo candidato CEL-
toli, à bancada governista do Bértoli, mercê de sua

Vale do Itajaí que, não era problemas mercê das suas
SO RAMOS. Adiantou ain-

por quê, não havia o govêr., oportunidade, será trans.,
da que, diut-urnamente o

no udenista, que já há 10 mitida, hoje, através das

sr CELSO R
,anos administra Santa Ca- ondas da Rádio Guaruiá,

,ponle S�Rio--Mala do- {amboriá--- ...
AMOS abando, tarína, resolvido o assunto, à 1240 h

no h�C�:n��aj:��;'j:;:S�d�aBt-5�a��O:!�â 1- Congresso Cata'ulense
concluida. Tem, a mesma, trinta e oito me- de -Od I I

.. 1 rior�já estão sendo convída,

t d
-

00 0- ogla
dos a marcar a data de sua

ros e comprimento, tendo sido construída
Conform ' .

.

.

.

chegada a esta Cáj>ital, pa-
pela empresa de Pavimentação e Enzenari:

ra a reserva dos 'hotela com

Ltda-EMPEL.
o Ia

noticiad
e J3; havíamos Odontologia da Unlversída, a devida antecedência, pots,

em brev�' o ser� realizado de de São Paulo e Dr. Nico., espera-se grande afluxo de

_ .

Pl'!.melro Con; lau Milano, Catedrático da congressistas dêste e de ou-

gress? Catarmense de Odon Clínica Od tolé 'd tros Estados.
tologia, on o ogica

.

a
AI

.

d t
'

Para melh
.

f
Faculdade de OdontologIa em a par -e tecnica

nossos leitoror m or�a! aos de Pôrto Alegre, para mi- estão [lendo elaborados pro.:

t
es e, .prmClpal_ nistrarem cursos de Endo gramas sociais e turísticos

re!l e'daoD dentistas do in- tontia e Clínica Dentária- para os profissionais. e res-

�rlOr ,o Estado� nos diri_ respectivamente 'pectivas famílias.
g.Imos a secr.etana do refe_

.

Florianópolis viverá no

nd� Congresso que funcio_ Um dos temas do con_ períOdO de 5 a 10 de Detem_
na a rua Esteves Júnior, n.O gresDo será '0 "Exercício Le_ bro dias de intensa ativi_'
93; nesta Capital. gal da Profissão". dade odontOlógica,

.

Conversamos com o pre- Os profissionais do inte_
sIdente Dr. Miguel Orofino
Dr. Hamilton Ferrari _:
vice-pr.esidente do concla-,
ve. Dr. Ademar Américo
Madeira e Dr. Luiz Silve ra
de Souza - secretário e o
acadêmico Genovêncio Ma
tODo
O ambiente de trabalho

impressionou bem. Traba_
ll;lo_ estafante com a expe_
d�çao de correspondências,
CIrculares, relacões de ho
teis, organizacão de fichá-
rios, etc.

'

Podemos agora esclarecer
que o 1.0 Congresso Catari_
nense de Odontologia já
ef:ltá definitivamente mar_
cado para os dias 5 a 10 de
setembro.
Serão ministrados cursos

de extensão e conferências
-

por ilustres professores de
. gra_ndeD centros do país. Já
estao sendo convidados os

Dr!'!. J. Gustavo de Paiva, da
Faculdade de -Farmácia e

o caracter do Prefeito Baltasar Buschle I'n
.

d
.

_ , SInuan o

q.ue S.S. sena capaz de utilizar os recurDos do emprés_
tImo em benefício da campanha ,eleitoral.

Essa declaração e suas implícitas insinuacões vi_
savam, poréni, à. um efeito externo, apenas, e 'nem se
pode delas culpar o líder udenista, que no caiJO abdica
de sua posição ,e obedece ao comando dos depu tados
Tupy Barreto e Dario Salles.

Porque a razão da sabotagem ,está apenas no fa-
to de que o Diretório Municipal da UDN de Joinville

t.e�le os efeitos, para Di negativos, na campanha po_
lItICa em desenvolvimento, do milagre adminíDtrativelque o pr:feito Baltasar Buschle poderia realizar ten-

.

d? em mao� �' recursos do empréstimo. E riã:o porque' I

fosse o pr.efelto desviar taif1 recursos de sua finali_
'

dade pr:cípua e legalmente determinada, que é a

construçao da rêde d'água, mas p'orque a realização
se. refletiria naturalme�te sôbre. os créditos já con_

qmstados pelo movimento da União Joinvil'lense que
não é um partido político, mas que elegeu Baltasar e

com o govêrno dêDte provou ser um movimento que
serVe a JOinville, que lhe defende" todos os interêsses
e que deve continuar, através do sucessor natural do
atual prefeito, o candidato da União.

Aliás, nas rodas udenista9 de Joinville onde há
mais sinceridade isto já foi confessado: sabem que a

sabotagem ao empréstimo os recomenda mal ao elei
torado, mas têm ainda mai9 mêdo do que possa fazer

administ.rativamente, com os recursos que agora lhe
são negados, o prefeito eleito pela União,

Assim, a negação do aval ao empréstimo não é,
como disse o deputado Romeu Sebastião Neves, caU9a
da porque o PSD de Joinville está empenhado em

campanha eleitoral, mas,- ao contrário, ê porque a
UDN de Joinville está empenhada em campanha elei
toral, na qual usa todos os trunfos, mesmo os mais
ilegítimos e oa mais contrários aos interêsses do po_
vo, para vencer.

E ninguém se surpreenda se dentro de algum tem

po, lá pelo mês de setembro, surgir do lado de lá um

salvador gritando ao eleitorado joinvillense: "'Eu re

solvi o problema. Já consegui o aval para a constru
ção da rêde de água de Joinville. Eu é que sou o tal"!

(De A NOTÍCIA, de JoinvilIe) .

Joinville terá que esperar
. pelo "SALVADOR"

r

E a Administração de Joinville já estaria finan

ceiramente aparelhada para a execução dêste serviço
impre�cindível, pelo qual reclama grande parte da

população.
Foram os líderes dos partidos integrantes da

União (PSD, PTB e PRP), que através de esforços
incessantes, estimulados e corroborados pelo Prefeito

Balta�ar Buschle, conseguiram o empréstimo de 30

milhões de cruzeiros da Caixa Econômica Federal.

QuandO o projeto original da concessão do aval do

govêrno à operação esbarrou no obstáculo' da cláusu

la sôbre os juros do empréstimo, a iniciativa contou

ainda com o apôio de udenistas joinvillens'erJ (os in_

tegrantes da bancada da UDN na Câmara de Verea

cjores), os quais, inspirados nos mais louváveis sen_

timentos de amor à terra e -degejo de seu progresso,

votaí'am sem discrepância nova lei que autorizava o

pagamento de juros nas taxas atualmente estabele_

cidas pela Caixa Econômica.
.

Não convinha, porém, aO Diretório Municipal da

UDN, que se formalizasDe a operação, cuja finalidáde

era dar o benefício. da nQva rêde d'água à cidade.

Não lhe convinha pelos motivos mais subalternos.

Ésses motivos foram, aliás, expostos na Am;embléia

Legislativa pelo próprio líder da bancada governista
(inspirado e insuflado pelos deputados udenistaf1 de

Joinville), quando o sr. Romeu Sebastião Neves decla

rou que o empréstimo seria "oportunamente" con

cedido a Joinville, maS que esta não era a -oportuni
dade por que o PSD joinvillense estava agora empe

nhado em uma campanha eleitoral!

Com easa declaração o líder udenista não só re

velava o sentido político da obstrução ao projeto qur

completaria· o processo do empréstimo para.•�.rêde
d'água como ainda lançava injuriosa suspeição sôbre

,

Agradecimento a

"O rESTADO"
Do Chefe da 16.a CR,
recebemos, ontem, o

segUinte. que agra_.
decemo&:

1- O Comando da. Guar
nição Militar de Florianó
polis e a Chefia da 16.a CR,
satisfeitos com os bons re_

sultados alcançados pela
Campanha do Alistamento
Militar, patrocinada pela
Diretoria do Serviço Mili
tar, em 1960, apres-enta a V.
s.a os maiores agradeci_
mentos pela boa vontade
em divulgar af1 notas sôbre
fl. referida campanha.

2 - ,Aproveito o ensejo
para apresentar a V. S. pro
testos de apreço.

Alvaro Veiga Lima
CeI. Chefe da 16.a C.R.

Quem Te Viu e, Quem, le Vê Udenilda!
'As vésperas de eleições

o Govêrno Udenista, aue
há quase dez anos faz pro
gredir, únicamente um

Banco, alheio, omisso, in'O
diferente 'aos principais
problemas do Estado,· sai
pelo interior. a passo ca

denciado, levando a tiraco_
lo, á garupa, quartel gene
ral da UDN, para lançar
pedras fundamentais ás
turras, inaugurar escolas
iso!adas prümovildas a gru
pos; grupos promovidos a

ginástos; bQe'Íros elevados
:31 pontes ijJrometendo a_

rn:t11ciando, garantindo: á
moda cio pleiio de 1950 e

1958, vantagens mil -' a
posentadorias pOlpudas, a-

jUlclas, etc. etc, .. -

Outros presságios d e
centrais elétricas. de estra_
das asfaltadas, ampal'o ao
PESSOAL DE CASA, virão
á tona, á baila, de contra
pêso.
Daí aquela afirmativa do

nosso interiorano: '

-

- Se nós tivesse
uma inleição por ano
até que era _bão, prà
mode a VDN lançá pe
dra fundamentar por
êsse Estado afóra e

dar a car,3) a essa gen
te esquecida, despresa
da, espoliada, engana
da.

Barnabé

Busçá�pé.s ...
ALGUÉM, DAS INTIMIDADES PALACIANAS, TEM

RIA ESTRANHADO QUE () GOVERNADOR LANÇAS
SE AGORA O ANÚNCIO DO AUMENTO DO FUNCIO.
NALtSMO.

A COISA ESTAVA SENDO PREPARADA PARA
AGOSTO - BEM PERTINHO DA ELElÇÃO.

O QUE HOUVE, PARA O ANTEDATAMENTO EM.
BORA O AUMENTO INCRIVELMENTE SEJA MÉSMO
PARA AGOSTO, FOI QUE A IMPRENSA DE TODO O
PAÍS ESTÁ FAZENDO OUTRO ANÚNCIO: O DA RE
VISAO DOS NIVEIS DO SALÁRIO MÍNIMO.

FOI ESSA A CAUSA DAS DECLARA:ÇÕES TEREM

SIDO APRESSADAS. PARA EVITAR UM CONFRON

TO, QUE DEIXASSE O FUNCIONJ\_LISMO CATARI

NENSE COMO O �ÁRIA EM TODO O BRASIL ...

ISSO E MAIS A RECLASSÍFIGA'§!AO, QUE A
U.D.N.·JURAVA QUE NAO SAIA",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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« Clube 12 de Agosto-9 de julho - sábado »

SOIRÉE E SHOW COM A ORQUESTRA ESPANHOLA "�OS GAVILANES DE ESPANA" - apresentando a dançarina espanhola ."CHARITO
MAD'RID" - Reservas de Mesas·na Secretaria do Clube.

ANIVERSARIOS:
FAZEM ANOS HOJE:

- sr. Francisco Berto da

Silveira
- sr. João Cassio de Amo

rimsr. João Batista Spin-
doIa

sr. Guilherme Urban
sr, João Roberto da

Silva

ga

livan

ues
sr. João B. de Amorim

- sr. João José Rodrigues
Correia

DE ORDEM DA PRESIDÊNCIA, COMUNICO AOS SE

�HORES
.

DEPOSITANTES, CONSIGNANTES, MUTUÁ.
rtIOS E A QUEM MAIS INTERESSAR POSSA QUE. A
CAIX� ECONôMaCA FEDERAL DE SANTA CATARINA
CERRARÁ SUAS PORTAS NO PROXIMO DIA 28 TERCA�
FEIRA, AS 11 HORAS, SÕ VOLTANDO A FUr:WIONAR.
NORMALMENTE NO DIA 4 DE JULHO P. VINDOURO,
ÁS 8 HORAS DA MANHÃ.

OS DIAS EM QUE A 'CEF PERMANECERÁ FECHADA
<:lERÃO DEDICADOS A BALANÇO E CONTAGEM DE JU�
ROS SEMESTRAIS.

SECRETARIA GERAL DA CEF DE SANTA CATARI
NA, EM FLORIANÓPOLIS, 23 DE JUNHo' DE 1960.

MARIA LAURA CALLADO,
pelo Secretário Geral Substituto.

OSVALDO' MEL(

POL�TICA SOCIAL EM SANTA CATARINA _ ven,
cendo, dIgamOS, ocasionais entraves á luta para solucionar
os problema.:! da verdadeira a::,_;istência social em nosso
Estado com a execução de programa para objetivar todos

. cs mais el.evados principias atinentes á tão importante
. set�r �a .vIda catarinense, vão os cursos de PsiCOlogia e
A�'3IstencIa do Departamento Nacional do Sesi colhendo
com êxito, inegaveis resultados.

'

O sr. Celso Ramos na presidência da Federacão das
fndústrias do Estado ·e tambem dos Consélhos R�giOnai�,
do Sesc-Senac, vem de[!3nVJivendo nêsse sentido uma ope_
rosa e fecunda administraçãú, cujos fruto.:! se multiplicam
em todas as zonas em que se faz sentir o seu incansavel
trabalho.

Espirita dotado de invulgar capacidade para se por á
frente de obra de tão elevados méritos, encontra_De o sr.
Celso Ramos, dando SObejas provãs de seu atilado senti
do de produtivid'ade no desenvolvimento dessa operação
a8siutencial.

Em discurso que acaba de proferir em Blumenau.
quando se procedia o encerramento do 17 Curso de Psi�
cologia e Assistência Social do Departamento Nacional
do Sesi, dizia o sr. Celso Ramos - "ConDervai Blume_
n:menses, com a obstinação com que se devem manter as

grandes "qualidades coletivas" êsse e['pirito de boa von_

tade, essa crença nos valores da preocupacão e da soli-
dariedade social".

'

Realmente. Aliás, dizendo l;tssÍll), o Pr. Celso Ramos
estava mostrando essas virtudes que são dele mesmo, por
que de outra fórma não teria conseguido o que já cons_
tHui um trabalho de grande mérito alcançado.

Quero aqui nêsue registro, no pequeno espaço desta
coluna, apenas, congratular-me com todos esses benéficos
resultados que tais seminá,.rios têm alcançado, graças aos

eL'f()rços do sr. Celso Ramos, e que com tenacidade e por
insistência sua, conseguiu fossem realizados em Santa
Catarina êsses cursos cujos segurou resultad.os estão vi
toriosamente á vista.

comecrrencs

.

Rádio ,Guariujá
J>ROGRAMAÇãO PARA O
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{SEXTA-F.liRA>
As 6,35-
Alvorecer em nossa terra

As 7,05-
Revista -Matinal
As 7,55 -

-

A VEl\'JAG informa
às 8,35-
Um amigo a seu lado
As 8,55-
Repórter .ALFRED
As 9,05-
Telefone pedindo música
As 10,30 -

Antarettca nos Esportes
às 11,05 -

Musical Copacabana
As 11,35 --

Parada musical Chantecler
As 11,55 -

Re llór1 er ALFRED
As 12,10 -

Sucessos musicais c'VARIG"
As 12,30 -
Carnet Social
As 12,35 -
Enquanto você almoça
As 12,40 -
O Q�e' Você Precisa
As 13,05-
Festival PHILIPS
As 13,35 ..:_

Convite à música
As 14,05 -

Espetáculo MusidiSIC em Hi-Fi
As 14,35 -

Trio Cruz de Malta
às 15,05 -
Telefone pedindo música
As 16,oa-

- sr. João l'v!achado Baus- .

t
-

(p" a) •... O S\'. Manoel 'Cordeiro academico de para a jiroxrma es açao. rrmaver :
ter OI11III Direito. no dia dos namorados marcou -�'--

I11III
=-sr. João Batista Nativi- III casamento com a seta. Nancy Machado O jovem sr. Carios Pinto da Luz, ti)oollll

dade • A coluna social cumprimenta aos dísttn- circul�do em companhia de Heloisa da'
- sr. Alcides Batista Silo I11III tos noivos e dignas familias. Sil�a Hoeschl. 'O broti�ho e�. questão'lIIIII

.

va - sr. Osní Batista de Olí- : ° sera debutante em agosto prOXIID:l. III
- sra. Janoca Correia Bar - veí.n III Encontra-se em nossa cidade o Dr O •

reíros I . sr. João Polli • Flávio Castelo Branco em companhia dE' Domingo, comentarei o elegante Cí;-,- sra, Joana Alves Coelho I -sr. João Batista Rodri-
I11III sua exma. esposa. O casal em fóco, está quitel oferecido as quinze concorrentes ao

sra. vva. Alcina Formi-, gues III hospedada no Lux Hotel Desejamos uma titule Míss Elegant� Bangú Lira Tems:I sr. Orlando Campos fl feliz estada. Clube. III
sr. Artur Rodolfo Sul- GUims:;ã�:nel�te João paulo; O sr. Laércio Go�es e srta. Ana :\'Ia. Jaçanan Coelho Ode Sousa e Marlene�-srta. 'Terezinha da Sil- - sr. João Batista Borba , ria Siqueira marcaram seu casamento Abrahã palestravam com o sr. Cal'I!,sllll

va Fernandes
I11III para outubro 'próximo. Estamos informa- Kertész nos salêes do Querência palace.'

sra. Alvina Alves
,_; TELHAS. nrOLOS �

III dos de que. a bonita Ana Maria, viajará na noite de quartá-feira. •

sra. Catarina Ferna.n- CAL E AREIA , para o Rio)" Estado da Guanabara, pa ..·a ° :
'RM AO S BITENCOURT 'os últimos preparativos do dia' de seu ca- O nosso bom amigo sr. Ayrton Sal-III
c A I S 8 A o A RÓ. F o N ( )I o t III samento. gado, embora contrariado, vai transferir,
ANTIGO DEPÓSITO OAMIANI O SUL residência para a capital paranaens> I11III• Eliane Luz, também será debutante 0---- III

-1 U
.....

D I O
..

··J··U
..

R·
..

I'·D··I··C··O·····
....

I "
no grande baile em agôsto próximo, quan- Festejou antversãrío no dia 19 p.p. o,
do o Clube Doze, se revestirá de notavel Dr, 'Walter Wanderley, figura destacadallllll

I elegância, para o baile oficial das bonitas na administracão catarinense. Pelo trans-IIII
l\.a rícío dos Reis - advogado �

, e graciosas srtas. que serão apresantaaas curso da data' felicitamos ao anover;;:\.'-
Nm'rel'to Brand - advogado

I , à socíedade. l'i:.nle, ,
d 1 cacia em geral no Estado de. I11III

° o,
S C I III Jantava no Querêncoia, na noite de Vera Ramos Moritz. vai ser Elega.·t€anta atarina

I quarta-Ieíra, d SI'. Celso Ramos, em Ç!)U\_ Bangú no desfile 'de modas' que 3,colüe-'
. Correspondentes: I11III 1/1.

..NG ERRA BRASíLIA III panhia dos noivos Dr. Alcides Abreu c cerá r.a passare'a do Lira Tenis mUb<:'1III
EST-'\' . S UNIDOS RIO DE JANEIRO

"srta.
Sarah Doner. dia 2 Vind�_.. --O J

ARG.E;N'1 INA SAO PAULO I11III •III "A Bonita", "boutique" de proprlcda- VllHc II as suas atividades no AC;)l'do I'Ed. SUL AMÉRICA 50 andar. I11III
III de da sra. Celeste Malburg entrou em an-, Flol'esbl .:': Santa Catarina, o Dr. �JMal'.11Fones: 2198 e 2681

t ")(!lmentos com este colunista para
.

a Seara. III
..................................- , , �

(al·xa Econo"ml·ca Fed'eral de
- l('êlil.acão de um -desfíle com modelos ----O III

II 1a ·�__ 'L ... ---------

Santa Calarina AVISO

Saber

A VEMAG informa
As lfi,05 -

-

Telefone Pedindo Música
As 16,55 -

Repol1el ALFRED
As 17,05 -
A música que você pediu
As 18,10 - ,

RESENHA J-7
As 18,55 -

A VEMAG informa
As 19,00 -

Moment� Esportivo Brahma
As 20,35 -

Nas Asas do Sucesso
As 21,00 -
R';lporter ALFRED
As 21,30 -
A VEMAG informa
As 22,05 -

ir

Grande Informativo Guarujá
As 22,35 -
Os sucesso� do dia ,1;';

II. _._:.ct.. ,

CHAPA NA.(IONAUSTA REPRES�ENTA
ASPIRACÕES DO POVO

. .

BELO HORIZ€mTE -

A direção estadual do PSB disttibuiu manifesto, expli
cando as razões que levaram o partido a apoiar as, candi

datur� dos srs, Teixeira Lott, João G«iula'l't e Tancredo
Neves.

"Tenho aceito - diz o manifesto - os princípios pro
gramáticos que lhe foram submetidos, jnercceram êles o

apoio do PSB, manifestado por larga maioria de votos,
pelas órgãos partidários competentes".
Em seguida são enumera- das;

das as razões do apoio, as- 5 - Reunem em tôrno de
sim resumadas: si as fôrças populares do mo;
"I - Eles representam as vimento nacionalista os ri

aspirações nacionais do povo rigentes e milita, ntes em

brasileiro, estando dispostos geral e amplos setores da
a preservar as riquezas na- classe média".

'

cíonaís. especialmente as re- Termina o manifesto con
servas de petrãleo e a in- clamando tôdas eSses cor
dústria petrolífera, sob o rentes a formar comitês pro
dominio já vitorioso da Pe., ríssíonaís.-de bairro e de mu
tdobrás. nícípío para defesa idas can,
2 - Defendem melidas didaturas populares e levá

concretas para elevação do las à vitória a três de outu
nível de viaa das popula- bro."
ções rurais e urbanas;

3 - Propõem-se a manteh
e almpliar as conquistas do·,

trabalhadores, no campo da

previdência. social, direito de

greve e autonomia sindical;
4 - São favoráveis ao de

senvolvimento' do ensino e

sua democratização de esco
las públicas bem aparelha-

CAPELA DE SÃO JOÃO
Bairro da Penitenciária

Festa de São João -1960' - Junho
Dia 23 - As 19,30 horas - Recepção ao feateiro

Otavio GaIvão.

As 19,30 horas - LADAINHA.
Dia 24 - As 8,00 horas - SANTA MISSA FESTIVA
Às 1"9,30 horas - PROCISSÃO com a Imagem de SÃO

, JOÃO percorrendo o intinerário de costume, acompanha_
da pelos fiéis. .

Dia 25, 26, 27 e 28 - As 19,30 horas - LADAINHA.
Dia 29 - Au 8,00 horas - SANTA MISSA.
Dia 29 � As 8,00 horas - SANTA MISSA e Ãs 17,30

horas - LADAIN;HA.

----"'---ioOo'--,-.---
Haverá queima d� fog'o,s de artifício; barraquiJ;lhas,

leilão de prendas, senviço de bar, alto-falante, melado,
aipim, batata, etc., como nos anos aniieriores.

NOTA - Pede-se aos fiéifl virem providos de velas
p:lra a procissão.

VISTO:
Pe. JUSTINO CORSTIENS - S.S.C.C.

Vigário
(

�:·::l.�CSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS,i
Comandando
Eleitorado

Lutador,
Será, na certa,
O Governador

O CANDIDATO

No estreito contacto que vem mantendo com o elei

torado catarinense, CELSO, RAMOS, o candidato da

vitória, vem colhendo precissas informações dos an

seíoa e reínvídícações do povo do interior do Estado,

Daí, o Interesse, com que CELSO, sem poupar esforços,
está constantemente percorrendo todas as regiões de

Santa Catarina. Amanhã seguirá para São João pros

seguíndo para Tijucat', Nova Trento e Porto Belo.

DEMOLIÇÃO

Com o título acima, o Diário Carioca publiCOU:
"PRIMEIRO, foi a renúncia do sr. Jânio Quadros, que
não era para valer, mas, apenas se destinava a essas.

tar a UDN. Depois veio a do sr. Leandro Maciel, que

prevaleceu, aliviando o candiddto e alegando a muita

gente da oposição.
Agora surgiu a do sr. Magaihães Pinto, que não se

scabe bem a que visa. E já se fala na do sr. Milton Cam:

pos, que realmente seria, caso se venha a concretizar,
um procedimento lógico e adequado às tradições do ilus.

tre senador mineiro. Todos êsses fatos, com suas inevi

táveis reações em cadeia, monstram que o homem da

vassoura não está realizando uma campanha eleitoral".

Tem. razão o·Diário, parece que o maior�jo do

vaSsôura é varrer, definitivamente a UDN:.

A Udenilda? Coitadinha. Jânio renunciou para de

pois renunciar ® renúncia e fazer com que Leandro

renunciasse, esperando a renúncia de Milton, -e nervo

so, maluco, possesso, a insinuar que a Udenilda re1t1tn

cie definitivamente. Ingratidão! Ela? Dá pena. Está fi.
caruio pálida, com olheiras, cada vez mais desmilin

guida. Comove qualquer um quando ela canta:

A TUA RENUNCIA ...
Enche-me a alma e o coração,
De tédio ...
A MINHA RENUNCIA ...

Traz-me um desgosto que não tem

Remédio ...

Pobrednha da Udenilda ... Tão bem que ela estava

com o Juracy ...

VAI ACABAR-SE A EXPLORA:ÇÃO

éom a designação nos princípios de Julho 1wra

reouzacão da convenção do PTB.Secção S. Cautct1:Ína
_ que'homologará, tudo indica, a candidatura CEIJSO

RAMOS, com c1 presença do sr. João Goulart e d? Ma

rechal Lott (O Jornal), vai acabar-se a exploraçno dos

nossos já aerrotoõos adversários.

OS CANDIDATOS EM SANTA CATARINA

Os candidatoS' Lott e Jango estarão em 'Santa C�.
iari';;G., acompanhados do Governador Brizzola, 7W dut

8 ou 9 de Julho próxim_o.

I
Os esta �ii�'<" 'l austero"

Desej am que o povo vote

Nos�andidatos sinceros:
_

Como CELSO, JANGO 0 LO�.l1

".<'-.'"'<1'''''

....ss.sx..m",.."

le
___,--

:
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DR. BIASE FARACO
I

I DOENÇAS DE SENHORAS. ALERG1A. AFECÇOES DA

P�LE. VARIZES

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

Sr,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIABIO DE S. CATAlUNA
--------------------------------------�

Jango têm apôio total
senvolvímento um sentído
popular, de tal. �aneI�a
que o povo brasileiro veia

melhorar as eondíções
.

do
seu caderno de armazem.

Lott não será um mero

continuador Ida obra d�_
senvolvimentista do presi
dente Juscelino, mas mui
to mais do que isso:. será
o presidente que dara o

alcance e o sígnífícado do
noso desenvolvimento, que
se medirá por um berrr-es
'tar popular e soberarna
plena do Brasi}, que. se lí,
vrará Ida pressao de grupos
estrangeiros" .

Dia 25 de junho - Sábado - Àfl 19,30 hs.,· traslada- DE JANEIRO, 113 NO ES

ção da Imagem do Sagrado Coração de Jesús, do Canto

até a Capela. TREITO. TRATAR NA MES-
Às 16,30 hs., Procissão com a Imagem, saindo .da Ca-

Dela até a Vila Operária. Logo após, Missa Vespertma. MA.
o

Haverá, durante o dia 26 e nas noítea dos dias 25 a

30 de junho, barraquínhas de brindes, po!"quinhos; cava

linhos, bingo, e um bem organizado serviço de bar co�
:J,uentão, ponche, cachorro quente, doces, salgados, PI_

nhão, amendoim, laranjas, etc ..

.

ento do mês doDia 30 - Festa Jumna, e encerram

ooracão de Jeaús.
As Festi�ida;des serão abrilhantadas por uma Banda

Lott
BRASI'LIA -

O Deputado Tempera.ni Pereira (PTB gaúcho) em

barcou para. Pôrto Alegre, a fim de participar de um

programa de televisão em companhia de outros parla
mentares gaúchos, quando abordará temas relacionados
com o desenvOlvimento brasileiro e, de forma especial,
do seu Estado.
Falando-nos no aeroporto, a re-speito dos rumores de

que o marechal Lott e o sr, João Goulart, não estão rece
bendo o devido apoí pr parte dos elementos ligados ao

sr. Juscelino Kubitschek. disse-nos o sr. Temperano que
"êsses boatos 'correm ]:)01' conta apenas da Oposição".
- Corre por conta de ses de sua Pátria com

'

os
intrigas da Oposição, êsse r candídatos Lott-Jango, que
boato de que os candidatos apresentam um programa
Lott e Jango não estão de desenvolvimento econô
merecendo o apoio decisivo mico baseado na' nacíona
das corentes políticas que lismo. O povo não se dei
os apoiam. Pelo sim, pelo xará levar por "slogans'
não, estamos "arremanga- moralistas e díversíonísta,
dos e correndo 'o Brasil to- que são usados pelos adver,
do na propaganda da cha- ário, sem a devida cora-
pa nacionalista". gem para enfrentar os
E continuando "Acredito grupos econômicos que es-

acima de tudo, na politi- tão infelicitando a Na-
zação do povo brasileiro, ção".
que sabe ligar os ínterês, - Eis porque - disse o

COM.PANHIA OSVALDO MACHADO
DE HOTÉIS - (Em Organização)
Assembléia Geral de Constituicão

,

3.a Convocação
convicam.se os senhores subscritores do capital soo

cial da Companhia Osvaldo Machado de Hotéía, em orga,
nízaçãó, para a assembléia geral de constituição a se rea
lizar no dia 29 de Junho do corrente ano, às 14 horas, à
Rua Conaelheíro Mafra, nO 72, 10 andar, nesta cidade,
para deliberarem sôbre a constituição da mesma socíeda,
de e todos os assuntos correlatos, nos têrmos da Lei.

Florianópolis, 20 de Junho de 1960

Incorporador
OSVAhDO MACHADO

D,E1EGACIA FISCAL DO TESOURO
- NACIONAL EM SANTA.CATARINA
Tabela de Pagamento do mês de Junho

Dia 20 - Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça,
Poder Judiciário, Tribunal de Contas e Catedráticos da
Faculdade de Direito.

Dia 21 - Ministérios da Agricultura, Trabalho, VIação
e Educação.

Dia 22 - Ministério da Saúde e Acôrdos.
Dia 23 ,- Aposentadoa, definitivos., ,

Dia 24 - Aposentados provisórios, salário. família e

Adicional dos Aposentados que recebem pelo I.P.A.S.E.
Dia 25 - Procuradores de Ativos e Inativos.
Dia 27 - Pensíonístaa militares e provisórias.
Dia 28 - Pensíoníatas civis.
Dias 29 e 30 - Procuradores e todos os que não rece,

beram nos dias próprios.
Dias 1 a 10 - Pagamento de todos os que não recebe

ram nos dias tabelados.
D. F. - Florianópolis, 17�6.1960.

Mario Salema Teixeira Coellu:
Deelgado Fiscal

JUNHO
Dia 25 - Baile de São João - Dança da quadrilha,

casamento da roça, laranja, quentão, pinhão, amendoim,
bandínha, traje à caráter. Com um grande "show' à cai.

pira pelo Duo Irmãs Celeste e Mario Zan. Res. de mêsas
na Relojoaria Muller - Cr$ 300,00.

Dia 26 - Disco Dance.

(ASA NO (ENTRO
Vende-se ótima caea com 3 quartos, 2 salas, cosi.

nha etc., sita a Avenida Hercílio Luz n? 185, próximo a

Maternidade Carlos Correía. Tratar com Valter no Esta.
leiro Nava:l ou pelo telefone 22-03, com a mesma pessôa.

V E N D E • S E
Caaa em ótimo estado de conservação, sita ria Chá.

caI:a do Espanha, com saleta de visita, sala de jantar, dois
Quartos e demais dependências.

.

Tratar no Ed. Sul América - Conjunto 501 ou pelos
telefones 2198 e 2681.

sr. Temperani Pereira
em vez de "Petrobrás",
dísejplínação de capitais
·estrangeiros ,e "Eletro-
brás", falam demagógica.
mente em Vassouras e
mãos limpas. Nada mais
do que falta de coragem,
covardia E' acumplícía
mento",

Finalizando: "Lott e
Jango estão comprometidos

.
com o povo brasileiro para
mais uma obra em que exi
ge coragem e decisão: con
tinuar ° desenvolvimento
do país, dando a êsse de-

(APELA DE SÃO JOIO
Bairro da Penitenciária

Fesia de-São João -1960 -,Junho
Dia 23 - As 19,30 horas - Recepção ao feateíro Sr.

Otavio GaIvão.
As 19,30 horas - LADAINHA.
Dia 24 - As 3,00 horas - SANTA MISSA FESTIVA
As 19,30 horas - PROCISSÃO com a Imagem de SÃO

TOÃO p=rcorrendo o intinerário de costume, acompanha.
da pelos fiéis.

Dia 25, 26, 27 e e3 - Às 19,30 horas - LADAINHA.
Dia 29 - A!) 8,00 horas - SANTA MISSA.

Dia 29 -- Às 8,00 horas - SANTA MISSA e Ãs 17,30
horas - LADAINHA.

-----�Oo--------

Haverá queima de fogos de artifício, barraquinhas,
leilão de prendas, senviço de bar, alto.falante, melado,
aípím, batata, etc., como nos anos anteriores.

NOTA - Pede-se aos tíéíe virem providos de velas

vara a procissão.
VISTO:

Pe. JUSTINO CORSTIENS - S.S.C.C.

VigáriO

---------------��I
)

CLUBE

DE
RECREATIVO

.JANEI RO
ESTREITO

�I
)

,PROGRAMAno Ml!JS pE JUr,m,o

DIA 25 Sábado - Noitada Junina dedi

cada aos casados

Inicio às 22 noras

NOTA: E' necessáría a apresentação da car,
teira social e o talão referente ao

.nês de junho.

�:_�'��,&I�,
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festa do Sagrado Coração de Jesus
Pró N. Sra, da Bôa Viagem de

SACO DOS liMõES

de Música.
Dívirta-se e colabore!

Casa - ALUGA-SE
Com 2 quartos, sala e cosinha a casal sem filhos me

nores. Rua José Boiteux 13.A fundoEl. Tratar em
-

frente.

LIRA T. C. SABADO 25 BlllE DE sao JOãO
DANÇA DA QUADRILHA, CASAMENTO NA ROÇA, BAN DINHA, QUENTÃ�, LARANJA,PUXA-PUXA, PI�HÃO, .

TRAJE À !ARÁTER COM UM
GRANDE "SHOW" A CAIPIRA POR MÁR'O IAN E PELO DUO IRM:4S CELESTE, ARTI�TAS DO RADIO E DA TELEVISAO PAULISTA.

RESERVAS DE MESAS NA RELOJOARIA MULLER (R$ 30�, 00.

-/ ',JIl)'

reftW rt"' mi

.... ...._ ...... l ..__ ,
...�

.: DE PERSONALIDADE AO SEU· LAR DECORANDO-O :: COM MÓVEIS, TAPETES FORRA(OES E PASSADEIRAS :
: DELOJAS C I MO :• - exposição e vendas Rua Jeronimo (oelho, 5 ••

•· ,

; I aberto para visitação de z» à e»

'\ :.l1li
feira até às 21,30 horas

i ,

! MOVEIS CIMO:
� de Florianópolis S. D. :•

•

• ••

� Conjunfos completos, ou peças isoladas !• Para escritórios e residencias ,: - A mais completa linha de móveis do Brasil :: C I M O - moveis modernos por preçonnfigos :•
•

•..-'-'iIf!'\ .. - .. 1II ,. • �Fpolis Honrada (om a Presença do Dr. Eurico da
( f C Ih Tão ocupado, tão cheio'
OS a arva o de serviços, encontra ainda Io Dr. Eurico da Costa CaI'.

valho nos seus dias atríbu,
lados,' um espaço de tem.
po em que exerce a nobre
missão de ensinar.
Pois bem! Êste homem

extraordinário se encontra
entre nós.
Aqui está êle, em missão

da Confederação Nacional
das Indústrias, tratando
dos problemas do Seminá.,
rio Sócio Econômico de
Santa Catarina.

Breve nos deixará por
certo. Entretanto, a [lua

atuação no Seminário SÓ�
cio' Econômico fará com

que êle fique sempre entre
nós. Nós lhe ficaremos éter.
namente gratos. Nós evo,
caremos sempre a sua cul,
tura e prezaremos o seu no
me. Êle ficará sempre en
tre nós. Em pensamento
também ae está junto.
"O Estado", na oportu,

nidade em. que o saúda,
afiança, 'e com convicção,
de que V.S. sairá desta Ca
pital, dos recantos cata
rinenses por onde pisar,
satisfeito e com um retôr,
no em mente, porque V.S.
será bem recebido.
O povo catarinense tem

por norma acochengar os

grandea homens em sua
amizade.

Figura de ápice no pa.,
norama econômico e social
do Brasil, o dr. Eurico da
Costa Carvalho muito nos
honra com a sua perma
nência nesta Capital.
Conhecido de nós pelos

seus expoentes de cultura,
qUe do seu Rio de Janeiro
esparramou para todo o
território nacional, é sobe,
ja a nossa satisfação em

podermos cumprimentá. lo
nestas linhas.
O Dr. Eurico da Costa

Carvalho não se credencia
apenas pelas suas quallda,
des pessoais, que são tôdas
nobres e brilhantes.
Fulgura o seu nome no

f panorama econômico do

I" 'Brasil. Forffiãâõ peio lSÊB,
é decisiva a sua contribui
ção de economista aos pro.
blemae nacionais. O desen
volvimento brasíleíro en,

contra na ,sua pessoa um

colaborador incansável e

emérito.
Técnico dos mais ilustres

da Confederação Nacional
das Indústrias, a sua atua
ção tem Se deatacado pela
verticalidade profunda de
suas pesquizas, pela dedi
cação que coloca em seus

atos, pela maneira brílhan;
te com que manipula os

problemas que lhe "são en

dereçados.
A Escola Superior de

Guerra, tem no dr. Euri
co da Costa Carvalho, uma
fonte de captação e in.
formação. Erudito, perspí,
caz, é indispensável sua

presença em tão ímportan,
te órgão.

19,00 horas: Novena Solene. Barraquínhas na Praça
Nosaa Senhora dê Fátima, em frente da
Matriz.

DOMINGO - DIA 3 DE JULHO:
9,00 horas: Partida do préstito da .ResidênCia Impe;

rial à Matriz, onde será cantada a Mis.
sa na qual se fará a coroação do tmpe,
·rador.

.

19,00 horas: Missa vespertin'a e-Bênção com o SS.o Ba-
craniento.

.
.

22,30 horas: Queima de fógos.
Haverá churrasco. ao meio dia e barraquinhas duran

te o dia todo e à noite.
SEGUNDA-FEIRA - DIA 4 DE JULHO

8,00 horas: Missa em Ação de graças ao Divino Espi-
rito Santo.

18,30 horas: Cortejo da Casa Imperial à Matriz.
19,00 horas:' Novena Solene.

22,30 horas: Queima de fógos.
23,00 horas:' Cortejo para a oasa do Imperador de 1961

As solenidades serão abrilhantadas com

a Banda do 14.0 B.C ..

Com o resultado financeiro das solenidades esperamos

poder pintar a Igreja Matriz do Estreito.

-196Gt -� Diar2, 3 e 4 d� julbo -1960
GRANDIOJ-! FESTA DO E1PIRITO SANTO

na Matriz do Estreito
Do dia 26 de Junho a 4 de Julho, àa 19,00 horas, no.

venas solenes patrocinadas pelos Juízes e Mordomos.
SÁBADO - DIA 2 DE JULHO:

18,30 horas: Cortejo da casa do Imperador à Matriz,
com acompanhamento da Banda de Mú-
sica.

ATENÇÃO

VENDE-SE UM TERRE-

NO COM 2 CAS.AS DE MA-

DEIRA COM LUZ E A'GUA

ENCANADA, 'A TRAV. 1.°

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

Imperador: - José Elias
Juizes: - Anastácio Linhares

Jonas Gerber

Sírio Patrício Lima .

Paulo Koerich

Eloy struve
João Soares Filho

Carlos Gevaerd

Manuel Claudino
Joaquim Motter
Estanislau Rubck

Gráfica Continente
ltda.

Tipografia e fábrIca de
Oarimbo. Impressos em geral
Rua Aracy Vaz Callado, 186
Estreito - Florianópolis

Pe. Quinto Da'vzde Baldessar

(Reitor da Igreja Matriz)
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FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 1960 "O BSTADO" O MAIS ANTIGO DIAR!!l DI B. CAT�NA
�_ ....

H o j e a· d i s p u t a d a (o r r i d a d a F o 9 u e i r a
Promove na noite de hoje a Federação Atlética Calarinense o tradicional prova rústicadenominada Corrida da F ogueira que, como
nos 'anos anteriores, deverá ·ter um transcorrer empolganle.· Várias dezenas de atletas inscreveram-se para a dispula dos dez mil me
lros que se desenrolarão nas arlerias principais desta Capital, .'devendo grande público comparecer para. ovacio nar os .seus preleri-

dos. A largada está marcada para as 20 horas delronle ao Palácio do Govêrno.
'

EM CHAPA COM JULIO CESARINO DA
ROSA, O SR. OSNI tt1,ELLO� FOI MAIS
UMA VEZ REELEITO PRESID!ENTE DA

���.��-������. FEDERAÇAOCATARINENSEDEFUTEBOLD II Volta ao Morro empolgando toda a Cidade .

;:!21��!:d�:=��:::��
AMANHã ÀS 16 HORAS A ESPORTIVA, o' vencedor da que foi entregue pelo seu i sando melhores condições Penitenciária dente, concorrendo as eleí ,

CONCENTRAÇãO DOS CI- maior competição cícltstíca Presidente um magnífico! físicas e técnicas para a Fui Barbosa ções que se efetuaram na
CLISTAS NO PALCO AUDI. realizada J em Santa Catarí , troféu para ser disputado na I grande concentração de' pe.l Frei Caneca F.C.F. Na chapa do ilustre
TÓRI0 DA RADIO GUARUJA na, este ano contando com a Segunda Volta ao �orro, no dalistas que se verificará Bociauva desportista, concorrendo à
Em virtude de na noite de participação de Paulistas próximo domingo. Aprovei. na manhã do próximo do, Esteves Junior vice-presidência, figurou o

amanhã ter a Rádio Gua, como atração, Paranaenses tando a oportunidade, o pre- mingo na capital do Estado Avenida Rio Branco f não menos prestigioso des,
ruíá programado um "show' e catarinenses. I sidente Garcêz foi entrevís, quando quase uma centena Rua Padre Roma, . portista, sr. Júlio Cesarino
com a participação da du- O CICLO CLUBE MONARK tado pelo comentarista ea, de ciclistas estarão dando o I Felipe Schmidt (chegada) i da Rosa, que com grande
pla Irmãs ceteetes e do san, SERA FOR�DO POR 10', portivo Luiz Osnildo Marti-, máximo de seus esforços pa; J OS INSCRITOS

. I acêrto vem Pl;es�dindo os
foneiro Mario Zan, 'o Depar, ATLETAS

-

nelli. I ra a conquista de campeão I DA CAPITAL: Miguel Ja- deetínos do Aval Futebol
tamento Especializado da O Ciclo Clube Monark, AUMENTA O NÚMERO DE! da lIa Volta .ao Morro, cano; cí Freitas - José Ramos pe_' Clube.
Pioneira, vem de antecipar desta cidade, deverá se íns- TROF.ÉUS

I
dídatandc.sa aasfm aos va., I reíra - João Jorge - can.] Aos dois destacados pare-

.
a reunião de tôdos os ciclis- crever

.

no dia de amanhã, A cada dia que passa, cres, liosos e numerosos prêmíos ' talício Rqsa - Otaviano I dros embóra tardiamente os
tas inscritos na prova, para oportunidade em que seu ce n número de troféus que

I
que estarão em disputa. . I Gonçalves - Oscar Jorge - nossos. cumprimentos sínce-

a tarde, com seu início pre,
I

responsável sr. Walter ,Li_ o Departamento Esportivo

I
BOM O ESTADO DO PER-, Paulo Fernandes Pereira - ros, esperando venham a

visto para às 16 horas, Por., vramento, estará ínscreven, da Pioneira vem recebendo, CURSO DA PROVA Paulo Deodino Dutra _ Evi_ Numa demonstração do realizar uma dae mais pro,
tanto, alertamos a tôdos 0[1 do os atletas que correrão das mãos de diretores de. A reportagem esteve se láaío Cordeiro Agapíto grande prestígio que goza gressívas gestões da história
pedalistas para que compa- eob sua orientação técnica, firmas e desportistas da ca_1 movimentando a fim de sa- Honório Conceição - Carlos n08 meios futebolísticos do

I
da entidade efecefeana,

reçam à Guarujá, na tarde na monumental VOLTA AO pital que colaboram aesím ] bel' dos ciclistas ílhéua em Alberto Amaral - Candido
de sábado, véspera da com, MORRO. para maior brilhantismo da que estado se encontra o

I
Barbosa - Feliciano Barbo-

petição, para esclarecimentos Também a cidade de LA- prova. Entre os que se en- percurso da prova ou seja a sa - Ailson Gonçalves
que se fazem necessários. ! JES, deverá solicitar ínscrí., contram em exposiçao na volta ao morro. Disseram_: José Jovito dos Santos -

O VENCEDOR DA VOLTA ção de alguns ciclistas nos vitrine do Magazine Hoepe, nos' alguns ciclistas que após: Jü"e l<'rancisco Filho - João
AO MORRO PARTICIPARA I próximos dias, o que também cke, vamos anotar Os tro, a determinação do Prefeito CarIO:'; Rosa - Alcides San-

DA 9 DE JULHO se aguarda idêntica atitude féus do sr. João Vieira & Cia. Os..valdo Machado, rnandan,.' L\)S costa - Edí Fortunato WASHINGTON, 23 (U.P.I.) guíntee à sua condenação
Numa deferência tôda es; por parte da Liga Atlética e Clube Atlético Guarani, do reparar os buracos exis; I._,es - Milton Leandro.Bâo - O Senador Alexander Wi- por alguma côrte de justiça.

pecial do sr. canoa Bonetti, Blumenauense, últimos recebidos pela oua- tentes no percurso, o trecho .t'aülO F.C. - Marcilio Do- ley apresentou um projeto Ficariam sujeitas à lei pro
Diretor Geral da Rádio Gua- O C.A. GUARANY OFERECE rujá. em que os pedalístas estar;o .n.ngos Tôrres - João sera, de lei cuja aprovação pelo posta tôdas as pessoas en,
rujá que ofereceu uma pas, MAGNÍFICO TRAFÉU HOSPEDAGEM DE ATLÉ- em luta ficou em condições, 1:1,[ - Mauro Maneel da congresso daria um golpe volvidas . em assassinato",
sagem de ida e volta à São Na noite de ontem, uma TAS NO 140 B.C. não oferecendo portanto �l. ,,:1 - Antônio Ramos - mortal nas práticas ilícitas assaltos, jôgo proibido rou,
Paulo ao vencedor da Se_ comísaão do Clube Atlético O sr. Comandante do 1� maiores perigos aos cor-; v almor Machado da S.ilva - no pugíliamo. bo, co-autoria e entelionato.
gunda Volta ao Morro, o De- Guarany, tendo a frente a Batalhão de Caçadores vem I redores. ! "_Ul15.0n Carlos da SIlva - A legislação proibiria a "A lei que proponho
partamento da MAIOR E figura popular de seu presi- de responder um o-fíci� en-I

O CAMPEãO DA PROVA
I

., .udo SérgiO Cordeiro - tôda pessoa com antecedeu, disse Wiley no Senado -

MELHOR equipe esportiva dente Newton José Garcêz, viado pelo Departamento Es- DOS BAIRROS DO PARANA ..•iísío R�Ul de �rito - Ma- tes penais de ser "manager" daria um golpe' na mandí,
do Estado, mandará à Inter, esteve em visita ao Depar; pecializado da J_7, colocarr.! NA ILHA , "Jel Jose MoreIra (Santos promotor ou empresário dei bula dos delinqüentes do bo,
nacionalissima 9 de Julho, tamento Esportivo da Rádio do ae dependências do 140 O campeão da prova dou ._ .,:nont FC) - Wilson Pe, boxe dentro de dez anos se- xe",
organização da A 'GAZETA, Guarujá,

.

oportunidade em Batalhão de Oacadores .� bairros do Paran�, disputa- il..· (Avaí FC) - Osni Ma-

disposição da Rádio Gu�ru- da recentemente em Ourrtl, ( chado da Silva.

ja, para a hospedagem de ba, Divonsir do Valle, está DE JOINVILLE: 5 ciclistas

atlétas do interior do Es- com sua chegada marcada do União Palmeiras - Alex

.

-.-O- I tado bem como de São Pau, para depois de amanhã, por 'I'heüacker - Rolf Klemcke
No norte do Estado, na

lo e interior catarinense. Co- via terrestre, devendo ser - oartos Schultz - Izaltino

�idade de �Oi�vi1le, foi rea-Ilaboração preciosa a que hospedado nas dependências Machado - Anazário Bor ,

hzada. a primeira rodada do presta o comando do 140 B.C. do 1'4° Batalhão de Caça-
-

kas - 4 ciclistas do Vera

TorneIO. QUAl?RANGULA� e
I para com a comissão dos 01'_ dores I Divonsir será portanto I Cruz.que est� reum�d? as equipes

I ganizadores da Segunda o primeiro corredor de ou. DE CRICIUMA: Anísio de
do CaxI.as, Améríca, Fl_ore�ta Volta ao -Morro, sem a qual tro .Ef1tado a chegar à nossa Oliveira 14° B.C.
e Flummense. No pnmelrol dificilmente poderia tornar capital. CURITIBA: Divonsir do

b t d t d Caxias a grande corrida pedalístíca.: O PERCURSO DA VOLTA Vale e Jaime Nunes da Sil-
Luz - pelo escore de 3 ten, em a e a ar e, o

I R F ll S h id (
.

tos a 2. Futebol Clube venceu à du... uma disputa de car�ter ín,
da)

ua e ipe c rm t sal. veira.
"t, .....

ras penas o Floresta pela I terestadual, \ -

.

SãO PAULO - Integran.,
contagem de 2 x I, ao passo TREINOS DIÁRIOS E

IN-, De�cld� Praça 15 tes do Ciclo Clube Monark.
Em Criciuma, teve se-. TENSIVOS Joao Pmto

que na partída de fundoquência o certame da Liga Pont do vtnagreAmérica e Fluminense empa- Temos notado o grande

I
e

Atlética Região Mineira com Bulca-o VI'ana
taram sem abertura de número de ciclistas que diu-

duas refregas. Na primeira . 'Silva Jardim
,'ontagem numa grande sur_ turnamente tremam, no pro-delas, o Atlético Operário _

Saco dos LI'mo-es
os americanos. prio percurso da prova, vi-derrotou o conjunto do Ba- preua para Pantanal

rão do Rio Branco pelo es •

core de 4 x 1. Na outra par_
tida Comerciário e Próspera
empataram pelo escore de
2 x 2.
Ainda pelo certame da

Liga Região Mineira, no sul
do E[·tado, na cidade de Si

derópolis o Bôa Vista local
levou de 'vencida a equipe do
Itaúna pelo escore de 2 x 1.

-0-
Na cidade de Araranguá,

cotejaram Os onzes do Me

tropol e do Gremio Esportivo
Araranguaense, surgindo os

louros da vitória para o Me

tropol pelo elevado marca

dor de 6 tentos a O.

FUTEBOL NO INTERIOR DO ES.TADO
Em Tubarão· foi realízado

o clássico local pelo Oampeo,
nato da Liga TubaronenEJe
de Futebol. Hercílio Luz e

Ferroviário disputaram uma

excelente partida, ao final
ela qual sorriu a vitória pa
ra a equípe campeã do Es
tado de 1958 - o Hercílio

-0-

SANEAMENTO DO BOX ATRAVES DE
LEI DO SENADO AMERICANO

Silvio Juvêncio dos Santos I X X x

o destacado fundista floria- . Ainda por tôda a semana,
nopolitano, estará fóra da estarão expostos numa das
tradicional' Corrida da Fo-l vitrines da Casa Hoepecke,
gueira a se realizar hoje na algum! dos prêmios que se.

metrópole catarinense íeto
I

rão disputadas na Segunda, I

porque vem de receber pas.;' prova Volta ao Morro.
sagem aérea do Paraná, pa-!

-

x x x

ra participar de uma grande Jogando na tarde de do-

competição pedestre na Ci- mingo, na cidade de Blume-
dade Sorriso. nau, a equipe da Fiambreria

x x x Koerich, após estupenda
A Federação Atlética Cata- atuação, conseguiu impor_se

rinense, vem de solicitar ins. ante a equipe local do Fri_

cnçoes para a Corrida da gor Esporte Clube, pela con
...

d S d C
de Santa Catarina no Cam- tagem de 3 x 1. A primeira..resta o agra o oração de Jesus peonato Brasileiro de Volei- etapa terminou com um em_

boL pate de zéro a zéro. Na eta_

Pró N. Sra. da Bôa Viagem de A seleção
xc�t�rinense de �:nt���t�:::��re�i:'��:=

basquetebol { juvenil encon- rich, conseguiu melhorar seu

SACO DOS liMÕES tra-se CO�l sem.! trei�amen- "train" de' jôgo, colhendo

I
tos parahzados, deVIdo aos dai e estupendo triunfo.Dia 25 'de junho - Sábado - A' c. 19 30 h \ t 1 d� .. s., ras a a- exames .escolares, uma vêz. Marcaram para os floriano_ção da Imagem do Sagrado Coração de 'Jesús, do Canto que é integrada t0lttalmente politanos Maurílio 2 e Daico.até a Capela.
por estudantes. Como se sa-. Eis como formou o quadro

Ài? 16,30 hs., Procissão com a Imagem, saindo da Ca- se o certame será iniciado na I vencec;Ior: Alcino; Cabelo,
pela até a Vila Operária. Logo após, Missa Vespertina. :J3gunda quinzena de julho, Maury e Alemão; Pedrinho

Haverá, durante o dia '26 e nas. noiteu dl)s dias 25 a em Minas Gerais. I e Dilo; Daico, Maurilio Léo,
30 de junilo, barraquinhas de brindes, porquinhos, cava-

.

x x x 'I Tito e Tavico. Por nou�o in-
linhos, bingo, ·e um bem organizado serviço de bar com Foram encerradas as ins_ termédio a diretoria da
quentão, ponche, cachorro quente, doces, salgados, pi_ cricões paa a Corrida da Fiambreria, agradece as gen
nhão, amendoim, laranjas, etc.. Fogueira, que será realiza-; tilezas de que foram alvos,

Dia 30 - Festa Junina, e encerramento do mês do da nesta capital na noite de, por parte de diretores do
Coração de Jeuús.

.

hoje. O percurso da prova I Frigor, bem como, de des-
As Festividades ,serão abrilhantadas por um3> Banda será de aproximadamente de. portistas de Blumena,u. No_

de Mílsica.
"

10 quilÔ�netros ou sejam I te_se. que a embaixada do
Divirta-se e colabore! três voltas do perCUl'flO com grêmio comercialino da ca

saída defronte a Catedral, I pital, foi homenageada com

volta a Praça Quinze, entra-' um saboroso. churrasco.
.da na rua ConDzlhei'ro Ma-

fra, rua Sete de Setembro e

chegada na Felipe Schmidt.
xxx

Aproximadamente cincoen.

ta atlétas estejam em luta

pelo titulo pedestrianismo
da Corrida da Fogueira a se

realizar nesta capital na No centro com salas, luz

noite do dia 24 próximo. Es- direta, grande sub-solo para'

pera-se que a Base Aérea de depÓSito ou
T

arquivo, pátio
Fpolis, ED(!ola de Aprendizes para veiculo etc.

de Marinheiros e 14° Bata- Tratar telef. 2536 com Sra.

lhão de Cacadores inscre- Alaide G. Noceti - Rua 7

vam numer��os atiétas. j de Setembro 21.

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

Trindade
.

IAVANÇA A CARAVANA PRESIDENIE
KUBITSCHEK

Schiefler (Rádio Guarujá e

Jornal "O EstaQ,o" da capi
tal catarinense),. Waldir de

Oliveira, Adilson Passos o

Mauri Lopes chegaram a

Curitiba na última sexta.

feira, tendo percorrido já 423

quilômetros, dos 2.542 que
têm a viajar. Saíram, de

F'lorianópoliu no dia lOdo
corrente e pretendem che_

gar a Brasília dia 31 de

agôsto próximo.
ROTEIRO

CURITIBA (O Estado) -

Quatro catar,inenses, de Flo

rianópolis, vão à Brasília, a

pé formando _a "Caravana
Juscelino Kubitschek" uma

homenagem ao. Pre�idente
da República e à nova ca

pital. Os andarilhos barriga.
verdes, que deveriam seguir
ontem sua viagem, foram

obrigados a tranf1ferir a sua

partida para hoje pela ma

nhã, devido às chuvas.
Lothar Mário de Gouveia

�%SS\SSSSSSsSSSSSSS s',sssssss,s

tasa tlRN�IH�
Esporte em GeralArtigos para

Tenente Silveira, 25Rua

BOX - REMO - NATAÇãO - BASKET
GINÁSTICA - ATLETISMO - FUTEBOL

VOLEIBOL - TENIS

Variado Sortimento de Artigos para
Homens e Crianças

CALÇADOS - CHAPÉUS - CAMISAS � LENÇOS
- CINTOS - PIJAMAS - CARTEIRAS - MEIAS

- CUhCAS - SUSPENSORIOS - ETC.

'''.iMS'W· • '$CgSSS,*SSSSSSSFS'�

Os florianópolitanos se-
S

guirão o roteiro São Paulo,
Rio, Belo Horizonte e, final
mente Brasília.
Perguntados qual a razão

de seguirem êste caminho,
já que aumenta. colrsidera
velmente a distância, res-

ponderam: '"Por êstei;! trê
chos teremos recursos em

quase todo o percurso, o que
não acontece na estrada São
Paulo_Goiânia-Brasília (1n
formacões fornecidas por
motoriJstau prOfissionais) . IGASTOS MISSA DE 7° DIA

Segundo nos afirmaram 1 O DELEG:ADO FISCAL DO TESOURO NACIONAL EM

ainda os catarinenses, já, SANTA CATARINA, convida aos parentes, colegas e ami_

, gastaram, até o momento, t gos do seu eDtimado auxiliar MANOEL BERTONCINI, pa_
dois pares de sapatos e 4

I
ra a Missa de 7° dia que mandará rezar em sufrágio dE>

pares de meias e até Braé!í-I sua alma, no altar Mór da Catedral Metropolitana, sá

lia acreditam que terão de' bado, dia 25, às 8,horas.
mudar de cêrca de 10 pares Desde já, agradece o comparecimento a êsse ato de

de "pisantes", e 15 de meias, fé cristã.

(ESPECIAL PARA

REPARnçãO)

MANOEL BARTONCINI
CASA AMPLA

Colelor Federal

ALUGA-SE

�; I
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"O ESTADO"-O MAIS �NTIGO DlARIO DE S. 'CATARINA FLORIANóPOLIS, SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 1960
----------------------------------

_.......................................................

Ed·'1 I d P'I EduCaça-o e ,��:�n� ����n�·i�f�::��a�l�e���:u�� ���::á���1 ,I a e, raça: \ se· lo_a para quantos provarem falta ou:
: - insuficiência de recursos". : O Doutor Euclydes de de madeira na frente, em

: O'emOCraC IIlIIa Você, tem falta,de recursos? insuficiên_:o Cerqueira Cintra, Juiz regular estado de conserva-

• cia de recursos'? de Direito da Segunda ção, Adquiridos por escrítu-

: Antidemocrático, inconstitucional, des-I Vara da Comarca de ra de Compra e Venda de

: Márnio Fortes de Barros perdício, tudo isto díz quando o Estado; Florianópolis, Càpital OSVALDO SCHUTEL DA

: "A família é o elemento natural e subvenciona a família pobre para' que ela: mo Estado de Santa SILVA e sua mulher e ou,

• fundamental da sociedade e tem di- possa exercer o direito primordial <la es'::: Catarina, na forma d'a troa, em vinte e seis de
: reito à proteção da Sociedade e do colha no que diz respeito à educação 'das: /

Lei, etc. maio do ano de um mil, no-
i Estado. (Art. 16, alínea 3 da Carta. filhos

',
E e�tão o que dizer quando os ricos: FAZ SABER a09 que o vecentos e trinta e dois (26/

I
da ONU)" (como voce) se educam comi o

d,inheiro
ao. presente. edital virem ou 5/1932) e lavrada nas No

" Os país terão prioridade de direito Estado, que é dinheiro do povo ... e isto: dêle conhecimento tiveram, tas do Tabelião OLI JANUA-.
na escolha do tipo de instrução que contra dtsposíção constitucional? ,: expedido dos autos mil tre, RIO DE AMORIM às fôlhas

: deverá ser dada aos filhos. (Art. 26, Mas o certo para você é o Estado pagare zentos e dezoito (nO 1318), noventa e nove verso (fls.

i alínea 3 da Carta ida ONU)" o estudo dos ricos nas escolas oficiais. E: de AÇãO EXECUTIVA, con, 99v.) do Livro número um
" "É inviolável a liberdade de conscíên, o errado é o Estado pagar, o estudo dO: tra o espólio deixado por (nO 1) e transcrito no Re-

: cia .(Art. 141, § 7 da Constituição pobre ,em colégio particular, se assim o: falecimento de DIAMANTI_ gístro de Imóveis a cargo do
• Federal)" pobre optar. Mas que democracia é esta. NA ROMANOS, que se pro- Oficial L.J. Campos Junior,
: "Por motivo de convicção religiosa, que institue privil'égios para os, ricos: cessa perante 'êste Juizo de às fôlhaa quatrocentos e

: filosófica ou política, ninguém será (corno você) e que esmaga a Ijbe!1dade dos. Direito da Segunda Vara e seis (fls. 406) a quatrocen,
• privado de nenhum dos seus direitos. pobres?, Você está sendo sincero? : Cartório de órfãos, e tendo tos e sete (Fls. 407) do Li;
: (Art. 141, § 8, da Constituição Fede-' Você diz que o Projeto é contra a ES-.. em vista ao que dos autos vro número cinco B (nO 5/B),
I ral) " cola Oficial. Fique sabendo que o projeto: consta, por despacho prote- sob número quatrocentos li

,

I "Jamais será respeitado o direito da ampara mais a Escola Oficial que a pró-_ rido aos três' dias do mês de trinta e nove (N° 439), tendo
Pessoa Humana, se ela não estiver pria Constituicão. Sim, meu caro. A Cons. i junho do ano de um mil; no- o terreno ora inventariado

• aparelhada para fazê-los valer. (Di- tituição não diz que as verbas estatais de_: vecentos e sessenta (3/6/ o valor de dois milhões e

i reítos e Deveres do Homem - P. Sal- 'vem ser PREFERENCIALMENTE destina-: 1960), autorizou a venda, em cem mil cruzeiros (Cr$ ....

I gado)". das para as Escolas Oficiais. O Projeto o: hasta pública dos bens abaí- 2.100.000,00). E para que che,

t:) � 000 --- faz. Compare o art. 169 da Constituição: xo descritos, com ae suas gue ao conhecimento dos in-

.: Por duas maneiras pode o Estado aca, com o art. 93 do, Projeto. Veja qual dêles. respectivas avaliações, que tereasados e ninguém possa
bar como a liberdade de ensino. Uma, é faz mais pela Escola Oficial. : serão levados a público' pre- alegar ignorância, mandou

: proibir o funcionamento da escola privada O art. 169 da Constituição prevê verbas: gão de venda e arrematação; expedir o presente edital
: Outra é não garantir econômícamente as para o ensino. Não, ,especifica. E' para. 01 a quem mais der e maior que será fixado na séde dês

: famílias pobres, que, desprovldas de re- ensino, particular ou oficial. porque par-: lanço oferecer, acima das te Juízo, no lugar de costu,

: cursos, jamais poderão escolher realmen- ticular ou oficíal, ambos estão reconhe-I respectivas avaliações, pelo me, e, por cópia, publicado
; te os educadores para os filhos. Ambos os cidos no art., 167 da Constituição. Pot-; I porteiro dos auditórios, ou a pela Imprensa, uma (1) vez

: meios violentam o direito anterior e prí- tanto constitucionalmente, não há privilé-I quem auas vêzes fizer, no no órgão oficial e duas (2)
• mordial da família, violentam o direito de gtado. No entanto o Projeto veia colocar. dia 7-7-1960, às 14hs., no 10- vêzes em jornal local, de.
: liberdade da pessoa humana. Ambos os sob amparo legal o ensino oficial quandO: cal em que' se realizam as vendo a primeira publicação
: Estados, no exemplo, são totalitários. O diz -: "Os recursos a que se refere o art.: vendas em hasta pública de- ser feita com antecedência
: primeiro Estado é totalitário por ação: - 169, da Constituição Federal, serão apli-: terminadas por êste Juízo, à de vinte (20) dias, e a se

: êle proibe efetivamente o exercício da li- cados PREFERENCIALMENTE na manu-I Praça 15 de Novembro nú, gunda No Dia da Venda, ou
• berdade individual. O homem é esbulhado tenção e desenvolvimento do sistema pú-: mero doze (N° 12) Edifício se publicado o jornal no dia
: dos seus direitos, tendo apenas que res., blico de ensino ... " E' êste art. 93 que co-e do FORUM. Descrição e Ava; da edição anterior, na for

; pender pelos seus deveres. O Nazismo, o loca o ensino oficial ,em posição sUPletó";! liação dos bens que -serão ma da lei. Dado e passado
� Fascismo e o Comunismo, ainda hoje, são ria? Ou quem sabe é o art. 3°, inciso I. levados à praça: IMOVEIS: nesta cidade de Florianópo
• tipos modelos de tRI Estado. , do Projeto e que díz : O direito à educa- «: - Um Terreno situado nesta Iís, Comar.ca de igual nome,: O segundo Estado é, totalitário por çâo é assegurado -: 1) pela obrigação� cidade, com a área de cento Capital do Estado de Santa
: omissão; alheia-se do pobre, do homem do poder público e pela liberdade de ini.: e quarenta metros quadra- Catarina, aos seis dias do
: do povo. É o criador das classes prívílégía- ciativa particular d'e ministrarem o ensi_: dos (140m2), medindo nove mês dejunho do ano de um

& das, dos milionários, da nobreza de san- rio em todos os gráus, na forma de lei: metros e cincoenta centíme- mil, novecentos e sessenta
• gue amarelo: amarelo do ouro que vem em vigor", • tros (9,50rh) de frente pa, (6/6/1960. Eu, Alberto Luiz
I tingido do sangue do pobre. Nesse Estado -x x x : ra a Rua Felipe Schmidt, da Costa, Escrevente Jura.
I só tem realmente direitos o homem rico. Como viram todos os que leram o ar-: fundos com propriedade da mentado o datilografei '

e

i o direito do pobre fica no papel. O rico tigo :0.0 Silveira em 16 - dêste, ficou: Vva. IZE'TTI, onde mede subscrevi. E eu, Julio Cam-

:
terá o direito,de escolha. O pobre não. O provado por êle mesmo que nada há de. qua.torze metros e sessenta e pos Gonçalves, Escrivão de
rico terá inviolável a liberdade de cons- inconstitucional no art. 13 do projeto.1 cinco centimetros (14,75m), órfãos, Ausentes, ProvedoriaI ciência. O pobre não. O rico fará valer os Mas a inconstitucionalidade do Projeto re-. extremando de um lado com e Resíduos, o mandei dati

: seus direitos. O pobre não. O primeiro side agora nos arts. 5, 9 § 2, 10 § 3, 58. e: propriedade de FARACO & lografar, conferí, subscreví e
! Estado esmaga todos �s homens. O se- ainda no art. 3 inciso II. Tudo isto va-I IRMÃOS 'e pelo nutro lado, assino.
: gundo Estado esmaga só os mais fracos. mos deixar' par� -tratar em proxima edi-.' com propried,ade ,de

ANDRE Euclydes de Cerqueira Cintra
I os mais humildes; os Que não têm auto- ção. Só queriamos lembrar' aÜ"--�olega que!' WENDHAUSEN JUNIOR_, e Jui':4 de' Direito da 2a Vara
: móvel '�omo você, Silveira Lerizi, os que o § 3, (lo art. 10 já está muito eliminado: I mais

uma casa edificada no ---000---
: não são ricos como você, Silveira Lenzi, os do Proj e to, j á não mais existe ... ' Um. mesmo terreno, com dois

: que nãO' se aproveita'm do Estado para es-' pouco de aualização faz bem...
'

: compairtimentof:o, digo, dois

: tudar g)Jg_tulta e inconstitucionalmente. O
. x x x

, : pavimentos tendo o nO 42,
• Projeto de Diretrizes e Bases da Educa- Os leitores me perdoem. Tenho mais. construida de tijólos, cober_

i ção Nacional, vem acabar, no Brasil, com uma Citação que ofereço ao meu colega: ta de telhas forrada[\ assoa-,. êste Estado TotalitáriO' por omissão, (que Silveira Lenzi, êle que gosta de citar: 1hada e envidraçada, com

I você tanto fiefende ... ) para instituir o EE. UU. : três (3) portas de aço e uma

.: verdadeiro Estado democrát�co, aquêle " A teoria funds,mental da Jibel"ldade.

I que garante ao pO'bre o direito de escolha, sôbre que repousa todo o govêrno nesta:
('. a liberdade de efiucar livremente os seus União EXCLUI qualquer poder geral da:
i filhos, o Estado que reconhece que à famí- Estado para PADRONIZAR SEUS FI- $

• lia cabe primordialmente o direito de LHOS, forçando-os a aceitar o ensino:
: educação. apenas de professores públicos. A CRIAN-:
• VO'cê que -se bate pelos pobres, porque ÇA ·NAO E' CRIATURA DO ESTADO.1•
., usa d� verba que a Constituição (e já Aquêles que a criam e lhe orientam odes",:
.: agora o Projeto) prevê para -os po.res? O tino têm o direito e o elementar deverO

dinheiro que o 1l:stadO' gasta com você po� Ide DIRIGIR-LHES A EDUCA>ÇãO." Sen-:: deria e DEVERIA ser dn.do a um pobre pa_ tença da, Corte Suprema do EE.UU. pro-:

:1: ra que êle, o pobre, pudesse estudar onde ferida contra o Govêrno do Estado' de:
quisesse, na escol:?. pÚblica ou particúlar. Oregon que pretendeu coagir os pais a:
O inciso II do art. 168 da Constituição Fe- matricularem �eus filhos eni escola ofi- ti

• dera� é ,claro, é "'constitucional" -: "O cial... 3
••••••••••••••••••••••••�••O••�••••••••••••••• I••••••••••••••••••••,

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

Ações Conlra a Fazenda �ública
Reclamações-Trabalhislas '

Mandados de Segurança
Escritório de Advocacia e Procuradoria

Rua Jerô"nimo Coelho, 1 - 1° andar - sàlaa 9 e 10 -

Ed. "João Alfredo" - fone 3658

MINISTE,'RiO DA MARINHA
Comando "do 5,° Distrito Naval

I

•
Ina Simas, Vera Moritz,

Maria Silvia Berendt, Nil
da Izabela K?Lhm n, Leon!
Portella, 'Sueli dos Santos

Nunes, Vera Regina Gonza-,
ga Rute, Lobo Elaine Amim
Sonía Mara Del Vale Arau

jo, Gracia 'Regina Assis.
Mal"Ía Clotilde Araujo, So
nia Maria' de Carvalho, Ri
soleta da Silva Medeiros e

Selma Machado Pacheco.
Estas sãQ as quinze can

didatas ao DESFILE BAN_
GU' no Lira T. C. que será
nealízado no próximo dia
2 de .Julho.
--(0)--'

ANIVERSARIA HOJE. ,?

sra. Janette Ritacamim M.
de Albuquerque. A distinta
aniversariante .as minhas

relíeítações.
--(0)--

O Dr. Perey Borba �stli
presidindo o Lira T. C. em

substituição ao Dr. ,Walter
'W.a.nderle'y que está UI) Ri(l
de Janeiro.

--(0)--
LUIZ Paulo Guímará as e

Marcia Kuenzer, Delfin Pa
dua e Sueli Nunes, foram
� _pares vencedora, da
DANO DA M.AcÇã no Dis�
co Dance. Estes ganharam
quatro entradas de cinema.
Tem mais ...
--(0)--

No próximo dia 25 será
la:nçada a pedra tunda
mental do Monumento a

Juscelino Kubitschek, em

Brasília. O projeto é do ar

quiteto Oscar Niemeyer. /

Este monumento terá de
altura setenta metros e

trezentos de largura.
--(0)--

OINA MACPERSON. l'/L(SS
Brasil de 1960 preferiá ir �!

'

Londres. Miss Pernamhuco
não quis trocar a viagem.
Gina, tem namorad'o em

Londres, um oficial da 1\1<1-
ril1ha com nome de BRIAN
COXo E' um felizarJo.,.
--(0)--

DESDE segunda-feira, a

ACARESC, Serviço de Ex
tensão Rural, vem cum

prindo um programa da 411,
Reuniãó Anual, nos salões

do Lira T. C. Hoje, as Ex
tencionistas Domésticas de
verão atender treinam'ento
em Puericultura, na Mater_
rridade Carmela Dutra. O
Dr. Glauco Olinger,' está
presidindo os trabalhos. ..

--(0)-'-'
NO DIA 29. será realiza,

da a PASCOA DOS JOR

NALISTAS, ná Catedral
Metropolitana.

--'-(0)-.-
JOSE' GALDINO LENZI

além! de ser um alfaiate d�
elite catarínense, é também
UlU "JACQ·UES FATH", por
trás das cortinas. Isto não
é uma descoberta tipo
"RADAR".
--(0)-

OPER.AcÇãO COSTURA".
As moças do desfilé de mo

das do Lira T. C., ,estã,o
tôdas prepcupadíssímas

com Os modêlos.
--(0)--

MISS BRASILIA, chorou
por duas vezes e não gOSM
de' visitar o Rio de ..Janei
roo São coisas de misses ...
--(0)--,

A ELEGANTE Vanda Al
ves Areia, chegou de Curi
tiba, onde passou um mês
de férias.
---(0)--

MAIS DE VINTE senho
ras. estão tomando aulas
de ginástica com Madame
Per�y no Lira T. C. Elas
estão melhorando multo de
cintura. Aproveitem ...
--(0)--

AMANHã, TJ!:REMOS O
SENSACIONAL BAILE DE
SãO JOÃO N() LIRA T. C,
Haverá surpresas. MARIO
ZAN e o DUO IRMãS CE
LESTE, !d,arão um "SHOW"
a caipira.

'- "-'-(0)-'-'-'
FALECEU O SR. NEOGE_

NIO GRILLO:' A família

enlutada, Os meus sinceros
pesames.

--(0)-,--
ESPORTES: No proxÍllllo

domingo, assistiremos a 2a.
Prova Ciclistica Volta ao

Morro. Uma promoção do
Departamento de Esportes
da Rádio Guarujá. •

APRENDA INGLÊS
Com o p.rof. MI'. Edward Green numa turma pequena.

Assim V. gosará melhor dos D benefícios que a literatura o
cip.ema e os programas de rádio angloamericanos lhe ofe_
recem.

Horário: das 8,30 às 11,30 e das 5,30 às 7,30 diàriamen_
te, exceto aos sábados, à rua Tiradentef.l, 36.

V EN D E-S E
Uma ótima casa residencial, sita à Rua Almirante

Lamego, fundos parà o mar, com 3 salas, jardim de in_
'Terno, 3 quartos, copa e demais dependência9.

Tratar no Edifício "Sul América" - 5.0 andar _ sala
501. Fones: 2198 e 2681.

.

EDITAL DE CONCORRÉNCIA
De ordem do Exmo,. Sr. Contra_Almirante - Coman_

dante comunico aos interessados que .serão aceitaú a�é o

dia 10 de julho do corrente ano propostas para constru
ção de uma embarcação com as seguintes características:

Comprimento 18,35 m

Bôca 4,40 m

Pontal.... .. 1,80 m

Calado ,.................. 1,30 m

Número de Beliches ". 16 U.

OJ planos da embarcação acima referida Poderão ser

vistos e àxaminados na Divisão do Material dêste Com.ando,
Comando. do 50 Distrito Nayal, Florianópolis-SC, em

17 de junho de 1.960.

Haroldlo Castello Branco de Oliveira

Capitão':de-Corveta (IM) - Encarregado da Divisão de
Intendência.

NABUCO DUARTE SILVA

(MISSA' DE 30.0\O'IAS)
A familia Duarte Silva mais uma vez agradece as de

monstrações de pezar recebidas por ocasião do falecimen_
to de seu saudoso chefe Nabuco Duarte Silva, e convidam
OEl parente,s e amigos para a missa que por sua bonissima
alma á Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, fs,rá ce
lebrar no dht 27 de junho ás oito horas na ref.erida igreja.

fsYNTRKO-' dPa!.�:;:eq=�d��:g:emEC�:'�U.
p,,,en,. mte.

ALUGA -S-,E---1 p a r a o a s soa' I h o i Prédios nOs. 13, à rua Deodoro, 63, à rua Tenente SH
..

·:·d O s 'e' u E s c r -110' r I· o o u L a' r' :. veira, e 36, à rua João Pinto, além de dois lotes de ter
reno no Morro', do Geraldo. NEGÓCIO URGENTE. Tratar

Aluga-se uma casa com .:. B e I e I a i com Manoel Ferreira de Melo, no Rio de Janeiro, à rua
Santa Luzia nO 685 - 12° andar, ou nessa 'capital, comtrês (3) peç!lS, à rua

I
Cons. Mafra n.O 188 (fun- • D

. . o ca:pitã<? Manoel GomeD, rua· Joaquim Margarida - Cai_

dos). Ver e tratar no iocal. : I S f I n C ã O '
. xa Postal 536.

. i O � r a b i I i d a d e -(-A-SA�EM-ÓT-IM-O-LUGAR
�-

• I f
-

'O t Vende_se a casa D.o 67 (2 pavimentou) da rua Bulcão
.

G O S T A D E C A F É1: n ormaçoes e rçamen o I Viana, esquina com a Avenida Mauro R;mos, não estan-

ENTA-O PEIIA CAFE' ZITO I' I'
'

Osvaldo Meira I: do sujeita à desapropriação pelo Govêrno do Estado. Infor�
V mações com 0 proprietário, à rua Jerônimo Coelbo, 1 .:_

"'!!!'"-------... j118 Av. 'Mauro Ramos 206 - Fone 2758 'I 1.0 anqar -- sala 10, "'Edifício João Alfredo", daI> 16 às 18
hora!!.

"

_" 0 ....

MOTOCICLETA V:ENDE-SE
Vende-se uma Motocicleta B. S� A.
em forma. Trafar na Prainha, nr. 153

P R E ( I S A - S E
.

-

Escritório de representaçoes, prlicisa de uma genho-
rita de bôa aparência com instrução secundária ou equi_
valente, para Itrabalhar junto a repartições públicas, con
sultórioD, escritórios, etc ..

Tratar a rua Trajano, 12 - Sala 9 (das 17:00 às 19:00

horau) (Não atendemos por- telefone).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O IaTADO" O lUlB ANTIGO DIABIO DB S. CATARIN"

Õ�É�
s:

:iôiiitãilürPrõilssfõõãi�" . .'
" .

Rua Conselheiro !nilfra, 160
. ",. "'''. �,.. -;r!!\ � � S __ _ _ .._ .._ -:,

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139
•

DR. HENlUQUE PRISCO DR RUBI GOMES Das 16,00 às 18,00, diaria-: Angustia - Complexos - Ataques - Manias -- I
Enderê(o Tele,ráfico ESTADO

� mente exceto aos sábados •
Problemático Afetiva e sexual

IPAR.\lSO - I Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

I{ubell� �!t !��: Ramos ME'DICO MENDONÇA DR: 6UARACY A. I ��:;���:;:�'::ia
- Cardiozolorapia - sonoterajna e

.

SA�N·T.OS ,I Direção dos Psiquiátras -

OperaQõe1 _ Doença. de senbo:' Mi:DICO
..

DR. PERCY JOAO DE BORBA
ra. - Clínica de Adulto. .•. -

• DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
Pré-Natal - Partos _:_ Ope-
rações _ Doenças Ide Se- .1 DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

Curso de Especialização no �OIpi- nhoras � Clínica Geral Cirurgião Dentista CONSULTAS: Das 15 às 18 horas
tal" doi Servldore. do .iltado. R«!sidêneia: Especialista em dentaduras an"_ I Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286
(serviço do prof. Mariano d, An, •tOmlcas. Horário: Das 8 às 1.2 18 • (Praça Ételv,ina Luz)
drade ). CünsultaB: Pela manbã no

..
Hospital de Caridade. 'A tarde da•.Rua Gal. Bítteacourt n, 121. <\tende com hora maréaela C CO jtM OIit ,.

15.30 noras em diante no consul- Telefone: 2651. A�isa sua dlst;nta cUentela que
Consultório:

Rua Felipe Schmldt A. 37.
Esq. Álvaro de Carvalho;
Horário:

tório. à Rua Nune. Machado, 17,

'esquina da
.

Tlraden�e. - '1'.111.
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral 2766. Re'lldêncla - Rua lIar.
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira - chal Gama D'EÇ8. a.o l�l. - Tel.

?rof. Othon d'Eça - Major fldefonso .Iuvenal - Prof. 3120.

Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa - ----_-w·-.
-------

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter DR. AYRTON DE OLI-
Lanze - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive - VEIRA
Doralécio Soares - D-r. Fontoura Rey - limar Carvalho - DOENÇAS DO PULIlÁO -

- Fernando Souto Malor - Rui Lobo - Rozendo V. Lima - TUBEltCULOSlil -

_ Maury Borges _ Lázaro Bartolomeu. Consult,[)rio - Rua Fallpa

Schmidt, 38 - Tel. 1801.

HorArlo: das 10& li 16 hora.,

Residência _. FeUp. Schmldl.
n.o 127.

-

G E R E·N TE
LJomlnli(OS Fernandes de Aquino

RE D A 'rORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo T'adasco - Pedro Paulo MachaQ.o - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos _ Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES

P(J�LJCIDAn.
Osmar A. Schlindweim - Aldo 'Fernandes - Virgtlío Dias
- Ivo Frutuoso. I

R.PR.S.NTANT.
U-epreaentaç6N A. S. [Ma LUlA.
NJO:- Rua Senaeor Dota. 4-. - ... A.o,

• Tel 115.14
K l'aul3 Rua Vit6ria 167 -- �"1I1 II -

Te!. 84-89..

�rvtço Telecráfiço da UNInD PR.a8 (U - fi )

A·Gi:NTES Iil CORR.SPOJ.lD.NT.�
".j'wJo.OII município. r" IilANTA CATARINA

.ANU:NC�JS
M ..4Iaah, C'GDtrato. de acordo C01'!J 4* tabela •• vt••r

ASSINATU.RA ANUAL CR$ 600,00

A direção' não se responsabiliza pelos
-{'i)riCei�o,'ol emitidos nos artizos assinados.

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALJZA·
DO EM (ONSÊRTO DE PERSIANAS

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

.e e � .

João Morilz s. ,O.

..

"A SOBERANA" PRAC.\ 11 DE NOVEMBRO - ESQUINA
IU':A f'ELIPE SCBMIDT

fILIAL .... 8A!:IERANA" DISTRITO DO I:Sr::;JUTO - CANTO

PROJETOS, ORÇAl\'lENTOS E CONSTRUÇÕES
A -CARGO DE

AGRICOIA BRUNO
"

'»
..

REGISTRO: N.O 167 � C.R.E.A. - 10.a REGIAO - S.C.
H.ua 14 de Julho (S�co da Lnma) - COQUEIROS

Comunica aos seus clientes o novo llorário de consul- A união faz a força! Com a sua colaboração, por pe·
tas. �. <' quena que seja, estará acabada em breve á igreja! Todo

DE MANHA _ das l� ��\;:::����( '�E�;11�; ����Ê! será recebido com suma gratidão!

DE TARDE -- d:as 4 as 6 horas ,Remt.: Pe. F. de S. Bianchini - Catedral -

Consultas Rua Nunes Machado, 7 fone 3738. Florianópolis - S.ç.

mudou seu consultório para a rua

Felipe Schmldt, n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

I DR. ANTON 10 MUNIZ DE
�

, ARAGAO
.

CIRURGIA 'l'I�AUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: Joãe. PintO, U -

Consulta: das lli à' 17 horal, ellá

rtamente, Meno� aos lIábadol. Re

sidência: Bocal\lva, 135. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

,. lJlplomado pela Faculelad. Naclo":
nal de MedicIna da Unlv�.idad.

I _ do Br.IU

I .

i Ex_Interno por concurso da aa'ar-

i nldade_Escola. (SerViço elo prof.
Octávio' Rodrlguel Lima). Ix

\Interno ·dO Serviço de Cirurgia da
•

Hospltai I.A.P.E.T.C. do Rio el,
I janeiro. Médico elo Hcispital de

,caridâde e da Maternidadl Dr.

I Carlos Corrêa.
. DOENÇAS DE SENHORAS-;

I PARTOS - OPERAÇOES ',-,,

,PARTO SEM DOR pelo métQa.o
pslco_profllatlco

Consultório: Rua João :tlInto n. 10.

.das 16.00 àã 1):),00 �ora.,· Atende
com horas. marcada.. Tele1ooe-

3'035 - Re8i�ncia: Rua Gen.ra�

Blttencourt n. 101.

-_ ..-------

DR. LAURO DAURA
CLINICA GJlJtAL

Especla11sta em molé.tia. ell S�
nhoras e vias urinária.. Cura rl!t

dícal das lnfecçõe•. aguelas e crô'

nicas. do aparê1ho genltó_urlnArio
em ambC8 o. aexo.. Doença. do

aparêlbo Digestivo I do Iia'.ma

nervoso, Horário: 10� àI 11 •

2112 as ô boras - COnlult6rl0:
Rua Tlradentel. 12 - 1.0 andar

_ Fone 8246. 'ReIiClAncl.: .11.
Lacerda coutlnbo, 11 (Chicara dO

f,;spanha - FaDe O••

ORA. EBE B. BARROS .

... ,,� _-

CLlNICA DE CRIANÇAS
CoruouJtõM. I RUl......

.

CoUldCN
Ao' lI.roIDo LU lUA a.c.. • 8e1111l4. ,. 1 .....'.".

'u 16 li 11' Ilor...

T.l. - 1110&rLOlllANOPOLlI

ORA. EVA BI SCHWEIDSON BICHlfR
CUNICA' DE SENHORAS'E CR,IANÇAS

Espeelaljata em moJéstiaa de anus e recto .

Tratamento de hemorroidas, tistula.a, etc;

Cill'Uraia &D.&l
CONSULTóRIO: - P..ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553 -

DR. NEWTON D'AVILA

ÇIRURGIA GERAL

DENTADURAS INFERIORES.
MÉTODO PRóPRIO

, FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRll ltHWEIDSON

Doe�çal de St'nbora. - proc'o-
logla - Eletricidade Méellca

I
Consultório: Rua' Victor lIel_
relles n.o 28 -- Telefone 8807

Consultas: Daa 15 hOfal em diant•.

p,esldêncla: Fone. 8.421. Rua Blu
menau, n. 71.

Dr. Helio Freilas
DOENÇA$ DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro '1.627 - Estrei

to, das 16 ào 19 horas (ao la�

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

_ Estreito - Fones 2322 e

6367.

Dr. Hélio Peixol'!
ADVOGADO

Escritório - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.

Residência Aiameda
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406 ..

Telefone - 2422.

VENDE·S�E
Duas Bicicletas Monark.

Preço de ocasião. Tratar à

rua Duarte SchuteL 42.

CIRURG I.I\U ,DENTISTA
DIPLOMADO PELA UNTVERSmADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVÔS
TRATA1\'[ENTOS DE CANAL

HORARIO -- da s R à- 1::> e das 18 às 20 horas

I:IORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas
R.UA TR�JANO, 2fi - 1 o andar

L O E S
_",,'

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

-

casa; imediatamente.
'

Vendas: Edifício Montépío 3.° andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426.

I'

DR. HAMILTON SANFORD DE
VASC'ON,CELLOS

Diplomado pela Escola de

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno da

Clinic.a Urológié do Hospital
Pedro Ernesto

"

(Serviço do

Prof. RupP) e da Maternida,de

Fernando de M.agalhãe�

gtárro do Instituto Nacional
do Cancero
OO)t.NÇAS DE SENHORAS -

PARTOS � UROLOGIA -

CIRURGIA
AteIJde, pela manhã, na

Maternidade Carlos Correia.

Residência: Rua Demétrio

Ex-Interno e 'Médico Esta- Ribéiro, n,o 26 - Fone: 2305

ATENDENDO DIARIÀMENTE NA

MAT'ERNIDADE CARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA

EWAJ.,DO J. R. SCHAEFER
Exames do .,Estômag'o :- Ve!':icula Biliar -- Rins

Torax - Ossos - Intestino, etc.
HisterosalpibgOgr�fia Radiografia Obstétrica

(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.
DISPõE DE A.PARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ÂDQUIRIDO
ENDER1!:ÇO: Rua Irmã Benwarda S/Ii. Ônibus à por

_. ta (Almte. Lamêgo).

RAUL PEREIRA CALDAS
,ADVOGADO

"Questões Trabalhislas·r
Escritório: Rua Joio Ptnto n. 1. lObO
t�lefone D.. 2.487 - Cma Pnatl.l n. U
bOlMRIO: Das 111 la 1'1 horaa.

xxx

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS

CL,INICA SANTA CATARINA
Doenças-Nervosas e Mentais -

Clinica Geral

Maurícir dos Reis e Norberto Brand
ADVOGADOS

Comunicam que já pos
suem correspondente em

BRASI'LIA D. F.. estan
do capacitados a se man

terem em contacto com os

principais Or,gãos do Po-

der Judiciário e da Admi

nistração Pública que pa
.ra lá foram transferidas.
Ed. Sul América 50

Andar - Tels. 2198 e

2681

-4

o
-

SUL

··1I08SA.
NOVA.

UMA REVISTA REALMENTE MODERNA

Escril,óri.o de Advocacia,
Rua Felipe SChmidt, 14 - 2.0 andar � Florianópolis
Dr. Acácio Garibaldi S. Tb,iago
Dr. José de Miranda Ramos'

Dr. Evilásio Nery caon

Questões Trabalhistas .:._ tausas CIveIS, comerciais, CrImI

nais 1) fiscais - Administração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Nuturalizaçáo -:- inventários' - Cobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

:ampanha Pró (onslruç�o da Matriz
de Nossa Senhõra da Boa Viage'm

�

em Saco dos. Limões - Florianópolis

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

1 carrada de areia .

� carrada de pedra brita.d,a .

1.000 ti'jolos . ,
, . , .

1 .00i telhas .

1 servente (diária) .

1 pedreiro (diária) , .

365,00
8,00

900.00

1.500,00
1.200,00
5.000,00

150,00

280,00

;<',
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Israel começa a reunir provas para condenar
""

-, .

t Ad 11 E· fi e,nViadOD
aos campos de con, Alemanha nazista. Eichmann nava a Seção IV de E;ich-

a mar e O lC mann centração. Alguns filmes to, era of'ornecedor. mann. Ali os aliados encon,

.

_
.' ram 1iradosG pelos propríos Há, por ultimo, a doeu- traram vasto material ínror,

. alemaes, pois tratava-se de mentação encontrada pelos mativo, sobre o extermínio
TELAVIVE, (!BRASA) riu um capitulo especial SOM "'A iniciativa de cada ação governo hungaro, com os de-

documentação que era pre- aliados no proprío escritó·· de judeus em cada país. Um
Todo o esforço das autorí- bre Adolf Eichmann, que contra os hebreus era toma- partamentos e com o Exer·

ciso exibir não apenas ao rio de Berlim onde tuncío; verdadeiro arquivo.
dades, agora que Eichmann aqui apresentamos em par. da pelo estado.rnaíor de cito. O seu modo de tratae

alto comando do Exercito
está à espera do inicio de te. Eichmann, cujos membros era exatamente decisivo, mas

EI
....

d G·seu julgamento, consiste em

O. PERFIL

eram destacados nos varíos não por isso menos amavel e �i:�e: �m���I::OS.eNs.e:�:sau��� elçoes e Ina-reunir provas que possam países da Europa e que co. cortês."
mes aparecem milhares e •

levar o carrasco nazista ii- "Desde sua juventude nheciam perfeitamente o Em outro trecho dizem as

condenação à morte, segun,; diz em seu livro o carhsco .pais onde tin�a� de agir. "memorias" do nazista' ::���:: e �:s�f::�s ;:���(Jean]enlregu·lsmodo se espera. E provas não de Auschwítz-Eíchmann ocu- Por exemplo, Wlsllceny ope, Hoess:
d

.

I' d d t
_. . _ o mc USlve e seus en es

faltam. Há mesmo testemu- pou.se da questao hebraica rou na EslovaqUla, na Gré-

I
"Eichmann estava absolu- d' t" d

nhas vivas, díspostaa a depor e conhecia a fundo toda a cía; na Bulgaria, na Roma. tamente convencido de que,

\
e ouroR,q�eh ebramk rDe Ira. 00

RIO _

I·
.

.

t t b
.

H' id d para o eie s an. epois a

no julgamento, que será um íteratura exia en e so re o

I
ma e na ungrra. AD nego. se houvesse consegu ao es-r

.

d
"Miss Brasil", Gina Mao Pherson, poderá ser deselassi-

dos mais sensacionais des., assunto. VIveu durante mui- ciações com os governos dos truir as bases biologicas do dcamI?ha � para af�l camaras ficada se o juiz da 7.a Vara Cível atender aos reclamos
P I t· C· -

tâ
.

t
e gas. Ha um 1 me que

tes ultimas tempos, peraona; to tempo na a es ma. o. países em ques ao eram con- judaismo no Oríen e, me-j :". ..,

t
do advogado Paulo Ferreira da Rocha que, dizendo-se

- .

nhecia usos e costumes e
I
duzidas por representantes diante o exterminio total, o exibe como pl"lISIOnelros Iões. representante de todos os brasileiros, entrou com umagens que nao apenas VIram

t' dí I'
_

_ balhavam em ongos sa oes, '

como sofreram a ação de permanentemen e

orgamza·l·
IP ornatícos alemaes na judaismo, como tal, nao po, traí ação na, Justiça, visando a anular a eleição de "Miss

. . .

'
. como num acougue ex raln.

Eichmann que, como lugar- va estaüstícas, sobre o nu. maior parte dos caSOD por deria sobreviver." >

.'lh d Brasil", sob aalegação de que ela é estrangeira e se eha,
.

- do Os ossos de, mt area e

tenente de Kalterbrunner se mero de Judeus nos paises delegados nomeados pelo mi. . h
ma Jean e não Gína,

incumbiu do extermínio de europeus. Foi exatamente nisterio do Exterior. OUTROS
cadaveres, pOIS os 9SS0.St dos Paulo Ferreira da R02he., que na petição se diz ainda
manos . eram aprovei a os

6 milhões de judeus nos em virtude desses seus co- Os governos que concor; DOCUMENTOS jornalista e professor, interpelou, para princípio de con-

I pela maquina industrial da
campos de concentração de nhecimentos que as a tas davam com a deportação Israel, poderá se armar, versa, o presidente da ABI, sr. Herbert Moses, para que

Auschwitz e outros. esferas nazistas o designa- dos judeus instituiam um entretanto, de outros doeu, êste explique como preteriu moças genuinamente bra-

Provavelmente um dos do, ram para ser o chefe da Se- departamento incumbido de mentes, qus aliás já possui. síleíras em ravor de uma estrangeira, e que se elegeu
cumento[! basicos em .que se ção Hebraica. organizar a captura e a en, Por exemplo os exibidos du- com um apelido não regtstrado.

'

apoiará o t,ribunal para acu- "Tinha 30 anos, era muito trega. Era então que Eích- rante o julgamento de Nu- DiSSe o sr. Paulo Ferreira

sal' Adolf Eichmann seja .o vivo e sempre cheio de ener- mann discutia diretamente remberg. Ali desfilaram da Rocha, na mesma petí- seria o cúmulo la bajulação,
livro autobíograríco de um gia. Andava sempre ímagí, com tais departamentos as testemunhas e filmes, nar, CONFECCIONA.$( QUAlQUE� npo ção, qus Oina tem pai esco- por parte de determinados

de seus assistentes ,o co- nando novos planos e contí, partícularídadea referentes rando como os judeus eram. DE CHAVE cês e mãe norte-americana,
mandante do campo de Aus- nuamente procurava inova. ao transporte, fornecendo capturados na Polonia, Ro- tul: Francisco Tolentlno••.o'lt o que, a seu ver, dá nacío-

chwitz chamado Rudolf ções. Era incapaz de estar sua propria experiência no mania, Hungria, França, nalidade estrangeira a "Miss

Hoess (não confundir com i quieto. A sua constante ob- que dizia respeito à captura. HoÍanda, etc. e em ,seguida Brasil e lhe retira o direito

Rudolf Hess que ainda se seasão era a questão hebrai- Na Hungria, por exemplo, 'a de ser candidata a qualquer ternacional dessa natureza.

encontra preso e condenado; ca, que ele pretendia resol, ação foi conduzida pelo Mi- V·I:NDE SE URGENTE coisa em nome dêste país.
à prisão perpetua pelo Tri.! ver. Continuamente estava nisterio do Interior. e pela � -

Diz mais o!ean nUl}ca pode-
bunal de Nuremberg, na prí., I em ligação com Hitler, por Policia. Eichmanri e os seus Para desocupar lugar vendesse urgente, em avulso, ria concorrer com o nome

,"
. são de Spandau). Hoess foi' vezes diretamente,

-

a quem presidiram à operação, ín, partes das instalações de restaurantes: de Gina, pseudônimo segun-

condenado 'por um tribunal prestava todas as informa- tervindo somente quando Diversos balcões de madeira, mesas, cadeiras, trigo, do êle não registrado.

polonês que o condenou à ções, pois era o unico capaz esta era conduzida muito ríríeos Bacelli, louçaa, cristais. serviço de aço .inoxidav�l,
morte em 1946 e enquanto de lhe fornecer cifras exa, lentamente. O estado-maior talheres material de casinha, piano Essenfelder, amplí

esteve preso, dispas-se a co. tas. de Eichmann devia tambern. ficador de som Sedan c/toca.disc�s de tres rotações, ro,

laborar com as autoridades, "Guardava de memoria fornecer os transportes e g-ão a lenha grande,' fogão a gáa comercial, coifas para

confessando DêUS crimes. tudo. Tinha sempre nos bol, acertar O[! horarios desses fogões, chaminés de folha, cilindro p/agua quente" �er
Dispas-se mesmo a localizar eos anotações que só ele con, transportes. nant.na em tubo de cobre, churrasqueira-eletro-mecamca,
Eichmann naquela ocasião, seguia decifrar. Nem mesmo "Por ordem de Pohl eu espetos de aço inoxidavel, armários e diversos outros aces

em troca 'de sua liberdade. seu representante perma- cumpri três visitas a Buda. SOrlOS.

A proposta não foi. aceita e nente em Berlim, Gunther, peste com o fim de obter cí, I Ver e tratar no local, à Rua Trajano n. 26, com An-

Q sinistro comandante do
I
era capaz ele fornecer dados fras exatas sobre o numero I tônio Souza.

campo foi enforcado. En. exatos. Eichmann viajava de judeus. Isso me deu I
quanto aguardava o dia fi-

I

sempre e era muito raro en- oportunidade de observar os

nal, entretanto, escreveu' contrá_lo no seu escritório metodo[l usados por Eich.

suas memoriaDo E nelas inse.
I
em Berlim. mann para negociar com o

mação de laminas brancas. bel1zoiGo; duas grama<!; ba

groSé:J.S e umidas. Esse esta-I nha de porco, trinta gramas.
do de coisas persiste meses, Ha anos que "Se emprega o

e anos a fio e ninguem lhe I acido udecilenico como sen

dá a menor importancia.1 do eficaz contra os. cogume·
Constitue, assim, um dos los mas o certo é qUe os re.

processoD mais rebeldes e sultados não correspondem
recidivantes, pelo fato de que ao que esperava des[!ê agen_ DIA
os individuas relaxam se tra- te terapeutico. Pode ser

tamento após que vêm algum apresentado sob as formas li.
mas melhoras ou mesmo quidas, pastosa ou em pó.
porque se reinfectam. Paris. Não .oferece reações de into.
so é que a frequencia a pis. lerancia. As medidas profi- NOTA:
cinas de mo,) coletivo deve laticas acima citadaD' devem
ser abolida assim como o ser feitas continuadamente

Inão uso de sapatos. Os
_

rúo-. pois conforme ninguem ig- . ------------:-::-:---=7=-::-::-:::;;=��
delas de borracha e que evi. nora as afecções micoticas I

I O CON.GRfSSOI CATARINENSE DE
tam. a evaporação do suor dos pés são rebeldes e reci- •

serão postos de lado, sobre- divantes. ODONT'OLOGIAtudo nm' meses de calor. Finalmente é necessario eu-

clar.ecer aos leitore� qUe ha

Conselhos de beleza
MICO.3E· DOS PÉS-- ".

Dr. Pires
- Na nossa cronica de hoje
passaremos em revista, só
mente os dados profilaticos
relativos a lesões micoticaa

dos pés, isto é, causadas por

cogumelos. Certas afecções,
embora mininas devem ser

tratadas poiS, d_o contrario,
podem [!ê transformar-: em

casos mais graves. Quantos
eczemas, estados purulentoe
e varias onicomicoses (cogu
melos das unha�) seriam

evitados com conselhos hi.

gienicos apropriados?
Um dos casos que merece

especial atenção por se achar

bem difundido é o que mui.

tas pes[!oas apresentam no

fundo dos espaços interdigi.
tais e que se manifesta por
Ullla sensação de C6ceirf_,
vermelhidão e com a desca.-

Como o desenvolvimento
dos cogumelos é faVOrecido
pela -alc!l.Iini'dade do suor é
recomendavel no banho o

uso de sabões acidificantes,

poucos meses surgiu uma

arma poderosa contra. os

fungos (cogumelos). Trata.
se de um antibiotico fabrica.

assim como enxugar cuida· do pelos mofOD da mesma

dosamente os espaços exif)- família que produz a peni.
tentes entre os dedos dos

I elina e que tem dado ótimos

pés. Pode-Se apliéar sobre resultados, sobretudo nos

todas as zonas atingida!! e até então incomodas casos

d.uas vezes por diá (após o de pé-de-atleta. Por enquan
banho e a tarde) uma for. I to esse novo preparado é
mula contendo: tintúra de usado -sob forma de pilulas.
iodo, .uma grama; acido sa_.! NOTA: Ou nossos leitores

licilico, uma grama; alcooI,: poderão dirigir a correspon.
cem gramas. Caso se deseje I dência desta secção direta.
uma receita em forma de pOr mente para o Dr. Pires, á

mada, eis a formula: acido

I
Rua Mexico, 31 Rio de

salicilico, uma grama; acido Janeiro.

ALUGA-SE
2 amplos salões próprios para
repartições ou escritórios e

oportunamente à rua Victm

Meirelles. Tratar à rua MaI

jor Costa n. 105. Fone 2894

" MADtlRAS BARA .,'

CONSTRU€ÀO
IRMÃOS BITENCOURl
(A.IS 8ADA�Ó rONr 1807

A.HTIGO DIPÓSITO OllMI_ANI

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
. .

P L A'H T Õ E S DE F A R M Á C I A
'�

.. -.�-

-�..
'"

1it.'I' ....,e "."" '�, ".
�

,_.��-�I
._ :�.. ..

• .
Mf:S DE JUNHO

16 - 5.a-feira (dia Santo)
18 - Sábado (tarde,

./

.19 - pomingo
25 - Sábado (tarde)
26 - Domingo

Farmácia 8to. A11tõnio
Farmácia Catarinen.s,e,
Farmácia Catarinense
Fármacia Noturna
Fármacia Noturna'

Rua Felipe Schmidt

�Jla Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano

O serviço noturno será efetua,do pelas farmácias Sto. Antõ nio, Noturna e Vitória.

O plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela farmácia Vitória.
-------------------------

ESTREITO

16 - 5.&-fdra (dia Santo)
19 - Domingo
26 - Domingo

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto

Rua 24 de Maio
Rua Peúro Demoro
Rua Pedro Demoro

o serviço noturno será efetua do. pelas farmácias do Canto;' Indiana e Catarinense.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização dêste Departamento.

<,

o PTB de Santa Catarina, está marcando a sua

convenção regional, para os dias oito e nove do pró:'ti
mo mês. Os diversos representantes de diretórios mu

nicipais, reunidos- com a Comissão Executiva Regional,
acertaram os· ponteiros, e, podemos a-diantar, firmaram
acôrclo com a agremiação pessedista, apoiancZo a cano

didatura dó Sr. Celso Ramos ao govêrno do Estado.

Quer dizer, a Aliança Social-Trabalhista, funcionará
1nais unta vez, e agora, coligada com os partidos de Re

presentação Popular e Democrata Cristão.
Entre as figuras do mundo político nacional que

deverão comparecer ao granc!-_e acontecimento, conta
se com as presenças dos senhores Marechal Henrique
Teixeira Lott e João Goulart candJidatos das fôrças
'Populares e nacionalistas ao� cm'gos de prestdente e

vice-presidente da República, no próximo pleito de 3

de outubro.
O que ainda não está -bem fixada, é a indicação

do candidato tm'iJalhista à vice govemança, compa

nheiro de chapa do Sn. Celso Ramos. Após a pacifica
cão dos ditos "grand)es" diretórios municipais, e a in

tegração no esquema que visa os altos interesses par ..

tidários, positiva-se cada vez mais, a união dos con

tigentes trabalhistas. É muito claro, que para esta

união completa, mt�ito depenàerá do nome a ser esco

lhido para disputar o segundo posto do Executivo es

tadual.
Com esta definição dos petebistas, ficam mais

aclareadas as fôrças que concorrerão no pleito de otdu

bro,.podendo mesmo o eleitorado catarinense, ir tiran

do as suas "médias" quanto aos futuros ocupantes do

uportunamente d�remos Palácio Rosado da praça quinze, agora com penteadeira.
maiores detalhes. �__....-.w_� .-.........................---..--..- ._-_.......-"""-'"-"'-
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Opor!"�'�b���d�'�i�": p��a�i�!�!�,i�dk.m'nto'
As últimas notícias sôbre

sôbre a "erma.mate elabo- dicados. e simUarefl.

assuntos de interêsse do
rada".

comércio local, vindas atra. REPRESENTANTE

d·
- }1;STADOS UNIDOS

véu da Federação o Comer- Trata.se de medida gover-
cio de Santa Catarina (rua

namental que increlllentará
Tiradentes, ed. Osny Ortiga)

a importação para aquêle·
são as seguintes:
NOVAS TAXAS DE CAM

BIO E ÁGIOS MÉDIOS

PONDERADOS � O D.O. de

25 d.e abril (pg: 8162), publi
ca o teor da Circular nr. 52,
com a tabela das novas ta.

xa� de câmbio e àgios mé.

dios ponderados, -para efeito

. de cálculo do imposto de

consumo, naD importações
independentes de cobertura
cambial.
IMPORTAÇÃO DE AÇU:

CAR, CAFÉ E MATE - O

Escritório Comercial do Bra.

sil em Montividéo está co

municando que o Govêrno do

Uruguai já assinou d.ecreto,
isentando de qualquer im

pôsto até ,-\1' de dezembro de

1960, a importação de "açu
Car cru e em bruto", '''erva
mate cancheada" e "café em

grão", reduzindo ainda em

PRIMEIRA PASCOA DA IMPRENSA
FALADA E ESC'RITA

CONVITE
O Sindicato dos Jornalistas Profissionaif) de Santa

Catarina e o Sindicato dos Gráficos de Florianópolis, �on
viciam a direção" e. demais componentes.. pªra particIpa.

rem da MISSA DE COMUNHÃO PASCOAL da Classe a

realiz:?r-se às 9,15 horaé' do dia 29 do corrente na Catedral

Metropolitana.
PROGRAMA

DIA 27 _ Palestra pelo Dr. Rubens de Arruda Ramos

Clube 15 de Novembro, às 20,30 hs.
. ..

28 _ Palestra pelo Revmo. Sr. Pe. De Sales �IanchmJ

Club_e 15 de Novembro, às 20,30 hs.

DIA 29 _ Missa de Comunhão Pascal, àu 9,�,� hS
..

_ às 14,00 hs. Recreação no Parque ParalSO das

Diversões" .

As confissões, na Catedral, podem ser .feitafl desde I

a tarde do dia 28 e pela manhã do dIa 2�.
. A COMit>SAO

A Reportagem em con

tacto com o sr. Mi�_!lel E.

M. Orofino, Presidente da

Associação Profissional dos

Odontolandos de Santa
Catarina, .4jpur�u que no

período de 5 a 10 de se

tembro será realizado, por

aquela asociação de classe,
o I. Congresso Catai'inen
se de Odontologia.

ALUGA-SE
Pequena casa de madeira

para pessas sem criança a

Duarte Schutel 82.

EMPREGADA
Precisa-se de uma em

pregada. Tratar nesta, Re
dação com o Sr. Lázaro

Bartolomeu, das' 8 às 9 hs.

brasileiros, eleger uma es

trangeira como representan
te 'd? suprema beleza da nos

sa mulher num certame in-

E concluiu acentuando que

CAMINHOS DA SUCESSÃO

firma M. Orval Robertson,
1420 N.W. 38 th Street

Miami - (Flórida) U.S.A.

- Os exportadores dêsses
produtos devem dOirigir.se à
firma Agences &: Commis-

NOS CAFÉ E PRODUTOS RE_
A GIONAIS PARA A BÉLGICA

oferece-se como represen- sions Jacques Van Riet - 99
tante para exportadores bra. - ·Fue de Compromisfl
sileiros que desjam manter ANVÉRS - Bélgica _ que
e incrementar negócios com deseja representa_Ías.
o mercado norte.americano,
bem como agente de com-

pras do que dali possam cam

recer firmas nacionais. SABOROSO?
SÓ -

GAFE ZITO
REPRESENTAÇÕES PARA

O RIO GRANDE DO SUL �

Eutá in'tei'essada a firmá
MANOEL ALFÊU SILVA, Cas AIRua José do Patrodnio, 253,. a uga-se
Pôrto Alegre, R. R. do SuÍ, Aluga-se uma casa à Rua
em representar; naquêle Es- Melo Nvim 9 Whacara D'

tado, as de outros Estados, Espanha) Tratar na Samari
especialmente quanto a pro. tana de Henrique dtefar.. nu

dutos químicos e farmacêu- pelo telefone 3692

A L U G A-S E
Uma pequena casa de madeira, com duas peças

(Fundos) Vêr e tl"atar a Rua Padre Roma, 62.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
-

Tribunal Reg'ional Eleiloral de Sanla
Calarina COMIfNICADO

.,.....-_._..._-.-_-.-_..-.-.-_-.-..... .....-_-_·.-_w - ..........- ......

� o Tribunal Regional Eleitoral comunica
que, sendo amanhã o último dia do alista
mento eleitoral, o pôsto localizado

r

(12.a e

13.a) Zonas no edifício do T.RõE., à rua Pa
dre Miguelinho, .16, estará funcionando no

horário das 9,00 às 18,00 horas.
ALDO ANDRADE CONTRA Secretaria do T R E 13 de juno de 1960 �INTERESSES DE �SAO I.h.-...._._....._...__••__..._.....,:••:.....:......._......._.,_....._.;.•••_._..._�

Oposi�ãOModifica Lei doArquivo Público
Focalizada Crise da Madeira - Aldo Andrade Contra os Inleresses de São Francisco doS u I

Os srs, Orlando Bértolí >€ Bahia Bittencourt, na sessão de 21 do corrente,
a propósito de requerimento solicitando a expedição de telegrama ao Chefe da
Nação no sentido de ser revogada portaria que proibe a exportação madeireira
para o exterior. Expuzeram os parlamentares pessedístas, com profundo conhecí ,

mento de causa, as dificuldades que se vem a braços a indústria'd.a rhadeira. com
estoques vultosos nos portos de embarque, prejudicando a classe madeireira. "0 sr:
Evilasio Caon referiu-se ao· drama dos-produtores dessa riqueza, com o escoa
mento entravado ha quase um ano, além dos choques de interesses que se está
verificando. O Dr. Bahia Bittencourt, ao requerimento de autoria do sr. Sebastião
Neves, solicita aditivo pedindo a Casa que envie telegrama ao Ministro do Tra;
balho e ao presidente do Instituto Nacional do Pinho.

PA'SCOA DOS DEPUTADOS
E REPRESENTANTES DA

MESA'
O sr. Braz Alves, pre

sidente da Casa, avisa aos

ciJaputadas da páscoa dos
parlamentares, na Capela
do Asilo dos O'rfãos, a 23
do corrente, para o que to
dos os representantes es-

FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 1960

Balada de um homem triste."
RENATO BARBOSA

Centenas de vêzes milionário; um dos
mais pOL...antes esteios de um grupo fi
nanceiro de asfixía política (INCO); an

tigo Governador do Estado e atual Sena_
dor da República. o Sr. Irineu Bornhau,
sen, beirando aos setenta anos, deve ser
um homem intima e profundamente de
sencantado, cético e mesmo triste. Dos
aclives da representação federal, a que
[árnala tenha sonhado galhar, olhará ao
redor e encontrará a paisagem calcinada
pelas interêsses, espetada, ralamente, de
alguns cactus, onde não poderá se desse
dentar, como os nossos retirantes do nor;
déste, porque a mortal agressividade das
ambições são espinhos a lhe magoarem a
boca ávida e ressequida.

com Lord Beaconsfield, - o admirável
Dizzy -, sobraçando ramalhêtes de prí
mavéras para sua Rainha, e com quem
Carlinhos tenha marcado entrevista ...

O Senador Irineu Bornhausen é o ho
mem solitário do teatro pirandelliano. Ao
seu redor, espoucam e espumam ínterês,
ees. A sua Iínguagein é a dos chéques. O
seu argumento, o do dinheiro. Desconhe;
cem-lhe até os serviços que, porventura,
possa ter prestado à sua terra. Quando se
fala o vernáculo desse homem triste, no,
tícíando-se-Ihe uma adesão ou a conquis
ta de um valor político, dos 'lábios da cria
tura comum foge, na irresistível traição
do sub-conscíente, a seguinte e habitual
indagação: "Mas quanto custou? Quanto
o INCO vai pagar por isso?" Envelhecer.
assim, não é envelhecer. É faturar. A ve

lhice só é bela, quando nimbada do halo
da euavídade e da emoção.

Nunca houve em Santa Catarina ho
mem público tão vasio de dedicaçõeD sin
ceras e desinteressadas, exatamente pelo
fato de lhe caber a Inglória primazía de
haver estabelecido, no nosso convívio de
gente simples e quase humilde, o domí,
nio financeiro como razão exclusiva de
sobrevivência política. Em outros tempos,
o catarinense se acercava de Lauro Mul;
ler, porque era Lauro, orgulhando-se dele,
mesmo sem saber muito bem por que. De
Hercílio, pela bravura. Dos Konder, sobre
tudo de Vitor, pela dedicação aos amigos.
De Vidal, pela segurança que inspirava.
De Nerêu, pelo incontido fascínio da inte
ligência. De Jorge Lacerda, porque êle era
conviva do Universo, no itinerário da
vía-Iactea, Isso, no passado, em parte re ,

centíssímo.

\

Como novo Creso, tudo quanto tócam
suas mãos ,em ouro se transforma E êle
vai faturando, melencólícamente: "Depu,
tado X, para abrir dissidência em seu Par
tido. ,. 12 milhões". E se a dissidência não
apresentar, na apuração do pleito, o pro
gramado rendimento? Não exiate ninguém
mais pobre do que eu em Santa Ca.tarina.
Mas de uma riqueza não desfruta o Se;
nador .Irineu Bornhausen, pela sua vaí,
dade e egocêntrísmo: - a de se ver cer ,

cado em um pequeno apartamento de
hotel, enquanto escrevo êste comentárto,
de um grupo amigo de universitários,
trocando impressões, e entevendo a proje
ção que êlee terão, na terra comum, quan.
do o povo compreender, na sua soberba.
grandeza, a atuação reívíndícadora reser
vada à juventude brasileira.

Nos dias atuais, a nossa gente se apro
xima de Celso, pela simplicidade, pela vo ,

caçao de liderança, pelo amor à cauea pú
blica e pelo desinterêsse pelos cargos. De
Aderbal e de Ferreira Lima, no PRD, ,e de
Arolde Carvalho, na UDN, pela envolvente
simpatia humana e pela transbordante
bondade sem cálculos. De Doutel de An
drade no PTB, pela encantadora mobili
dade e pelo dinâmismo, por vêzes descon,
certante. De-Martinho Callado Junior, no
PDC, pela respeitabilidade quase 'apostó
lica. De Érico Muller, no PRP, pela Usura,
no atendimento integral a compromissos
assumidos. De Aristiliano Ramos, na dissi
dência udenísta, pelo contagiante ídealía,
mo, pela pureza repúblicana, incolumes
ao processo corrosivo das negativas e -dos
desencantos. E até mesmo do meu querido
e velho' amigo Carlos Gomes de Oliveira,
- remanescente da éra vitoriana - e,
com quem Dê anda na rua, na esperança
de encontrar, em um cotovelo de esquina,

No processo eleitoral vigente,' a cédula
única resistirá, impávida] ao transrígura
dor milagre do dinheiro. Sua fiscalização
pelos cabos eleitorais se torna Impossível
Eis por que devem aumentar a angustia �
as cautelas do Sr. Irineu Bornhausen. En':
canecído nas lides bancarias êle sente
que o tipo de operação não poderá ore,
recer, nas eleíçõea majoritárias de outu
bro, aquela desejada e larga margem de
segurança e de garantia de outros plei
tos. Aparentando tranquilidade, êsse ho ,

'mem triste passeia, intimamente ator
mentado, pelas ruas úmidas do centro ur
bano. Sua eonclamada friêza germânica é
estudada. Êle oorre. E sofre o drama da.
queles torturados que fazem da facilidade
do dinheiro razão exclusíea de viver.

do
DE SANTA CATARINA
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tavam convidados. Con
vida e designa o sr. Vol
ney Col1aço de Oliveira pa.;:
ra r,epresentar a Mesa na
comissão parlamentar que
tomará providências no
sentido de apreciar a tra,
mitação, na Câmara Fede- ,

ral, do projeto da S'IDESC.
De parte. do PSD, tomarão
parte os 81'S. Waldemar
Sanes e Antonio Almeida, e
da UDN, os srs. Ademar
Ghisi e Ruy Hulse. Palo
PTB integra a Comissão o
sr. Walmor de Oliveira e
o sr. Paulino Burigo figu
ra como' membro nato.
FALECIMENTO DO BISPO
DE CAMPANHA, EM

MINAS
O sr. Orlando Bertoli faz

o necrológico de d. Ino
cêncio, recentemente fale
cido e bispo. Ide Campanha,
sendo catannense de nas
cimento. Apoia, em nome
do PSD o requerimento do
sr. Querino Flach pedindo
a insercão de uni voto de
pesar pelo passamento do
ilustre prelado,
O representante do Va

le do Itajai, solicita da
Mesa, na oportunidade, a

�emessa dê cópia do pro
jeto de sua autoria, que
cria a sociedade da econo
mia mista para exploração
da Usina de Canoas, aos
prefeitos e câmaras muni
cipais sindicatos associa
ções comercIais, �tc.
ARQUIVO PUBLICOs A
PROVADO COM SUBS-
TkNCI�L MODIFICA:ÇAO projeto 396-59, crian
do o Arquivo Público é
submetido a aprovacao' e
o sr. Estiva1et Pires· 'ao
historiar sua tramltacao
anterior, ressaltou que

"

o
dispositivo agora ' vinha
completamente modí li
conforme Se batera a 0110-
sição na sua díscussâo. r».
clarava questão aberta na
sua bancada. O sr. Evilia
sio Caon realça a posiçao
de sua bancada, ant.rror
mente, agora modi:J:'a, i'l
de vez que o projeto. con
forme substltutívo, coi».«
tava o interesse público.
BAHIA, BITTENCOURT'

ARROMBADO COI<'RE DA
PREFEITURA DE CAM

BORIÚ
O sr. Bahia; Bittencourt

lê da tribuna carta qus lhe
envia o advogado Dalmo
Vieira, de Itajaí, patrono
Ido prefeito Acacio Bitten
court de Camboriú. Na re
ferida correspondência, o
signatário afirma que o
cofre <ola Prefeitura de Cam
boríú foi arrombada por
elementos protegidos pela
Polícia Estadual, sendo le
vados documentos alí de
positados. O representante
de Itajaí verberou mais
uma vez a atitude da po
Iícía estadual, encarecendo
ao vice-líder Ida bancada
governista tomasse as pro
vídêncías que já solicitara
anteriormente, com rela
ção a um caso que vinha
cerceando a liberdade de
mocrática em Santa Cata-
rina.

.

Aceleramento do
T r ê cho' Araran
auá --- Maràcajá

Os serviços de construção'
do trêehn Araranguã-Ma
racajá, na BR-59-SC, con
tinuam 2 .ser atacados em
litmo acelerado. Esta obra
está sendo realizada sob a
responsabilidade da em
presa Taval1es e Pinheiro
S/A,

Solidários Com
a Escola Pública
o nossó' companheiro de

redação, recebeu dos pro
fessoreis abaivo assinados o

telegrama que transcreve
mos, por ter abordado em
sucessivos artigos os. pro
blemas que o atual Pro'jeto
de Dir,etrizes e Bases da
Educação, virá trazer, se

aprovado pelo Senado Fe
deral. O telegrama é vasado
nos seguintes têrmos.

JOR. SILVEIRA LENZI
REDkÇAO O ESTADO _

NESTA - FPOLIS 7590 -
NOSSA SOLIDARIEDADE
CONCEITOS E M I TIDOS
SEUS INCISIVOS ARTI
GOS JORNAL O ESTADO
VG VISANDO DEFESA ES
COLA PUBLICA E CRITI
CANDO POSIÇAO' ANTI
DEMOCRATICA PROJETO
DIRETRIZES E BASES
EDUCkÇAO NACIONAL -
SAUDA!ÇÕES o. S VALDO
FERREIRA DE MELO
PEDRO JOSE' BOSCO
ALDO NUNES - VALMY
BITTENCOURT

FRANCISCO DO SUL
O sr. Evilasio Caon a

presentara na sessão an
terior. projeto autorizan
do o Governo Estadual à
conceder aval it empréstimo
a ser contraído pela Pre
feitura Municipal de São
Francis-co à Caixa Econô
mica Federal ou outro es
tabelecimento de crédito.
Após a aprovação em pri
meira discussão, "na sessão
de 22 do corrente o depu
tado udenista Aldo Andra
de apresenta substitutivo
global condicionando-o à
concessão do empréatímo de
Blumenau, manobra que 'já
usara com JOinville, com 0
fito exclusivo de torpedear
a proposição.
O sr. Estivalet Pites, con,

denando tal procedimento,
reafírma seu ponto de vis
ta anterior, Ide a Casa. a

provando o substitutivo,
dar atestado de ímcompe
tência, de vez que as Cai
xas Economicas têm auto
nomia administrativa, não
podendo a Assembléia
críar-lhes obrigações. O ato
do sr. Aldo Andrade nao
passava Ide uma desconsi
deração H São Francisco.
como já o fizera a Join
ville.
O sr. Evilásio Caon es

tranha a atitude do r,eP�
sentante udenísta de Blu
menau, dificulta.ndo a rei,
vindicação de São Fran
cisco do Sul, sem resolver
a de Blumenau. pois nao

se podia vincular interesse
de um município a outro,
O substitutivo global re

tirava, ainda, qualquer pos
sibilidade de Q, empréstimo
pleiteado ser contraído com
outro estabelecimento de
crédito ficando, assim, ca

racterizada a obstrução ao

projeto, que é retirado da
pauta, para apreciação na

. comissão competente.

•

Foi ontem. O dr. Osvaldo Cabral espiou da porta
e anunciou:

- Voltei!

E o Egas Godinho largou sôbre a mêsa três mag ,

níficas e atualíssímas crônicas sôbre a Bela Adorme
cida - a noesa Acedemia Catarinense de Letras, ago
ra acordada na brilhante sessão magna de recebi
mento do novo IMORTAL - o contradeNereu Correa:

Nereu reviveu seu patrono Virgílio Várzea, num
estudo que merece livro da Academia, que, por sua

vez, também ressuscitou.

Algumas horas de inteligência e de cultura, sob
a alegria contagiante do nosso Othon d'Eça, que qUÍD
auxiliar o novel acadêmico, no esmaltamento patro
nal. .. Mas não quis muito ...

Egas Godinho retornou. Prim.eiro milagre do be
liscão bendito que deram na Misse Adormecida.

Vão ver que valeu, 'pelos efeitos mediatos e ime
diatos. Domingo, terça, e quarta, com Nereu, Gama
d'Eça e Virgílio Várzea.

E ao Egas, que já cuidava tivesse abalado, em

pau-de-arara, o cordial:
- Entre! Abanque.se: A casa é sua outra vez!

Com cafézinho!!!
* * :�

E Mestre Barreiros? Por que não 'se aprochega?
Quer.erá edital de insubmisso?

AtofaJ�. Ff>Ó2rn'
go�a,.. suas �cf&�®
pagando as rassagens,
cm suavos p"e!;1'aç.ôes,

.
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Comunicação
IRM,ÃOS GLAVAM, comunica,a todos os seus con

sumidoras que, a partir desta dala o abastecimento
-de gás será feilo pela entrega aulomática da H:ÉLlO
GAS SIAJ�iserido qu,e quaisquer solicitações ou escla
recimentos serão prestados por esta firma, com eSfri
lório à Rua Francisco Tolentino n.o 1: Telefone 36,1

IRMÃOS GLAVAM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


