
Mundial: China indiferente
dispersão ;(m massa de no- Kennan é atualmente teatro; Boris' Pasternak,
ticias e ínrorrnações atra- catedrático do Instituto de sobre poesia 'e Mahatma
vês de imprensa, cinema, Estudos Superiores da Uni; Ghandi, sobre ética social.
televisão, rádio e os folhe- versidade de Princeton. Os conferencistas serão
tins de historietas, no en- O Congresso anunciou escolhidos por uma Oomis-
tanto declarou que não se que patrocinará quatro sé- são Internacíonal entre
deve permitir qUe os veí- ríes de conferências- que cujos membros figuram 'º
culos informativos oríen- serão oferecidas em honra autor italiano, Lgnazio Si_
tados. para satisfazer os de- a memória de "quatro ho- lone e o físico norte-ame-
selos do público consumi- mens curo espírita tenha rícano. J. Robert Opps-
dor agrupem as formas ide inspirado a luta pela li- nheímar.
arte que se, inspiram úní- berdade que se trava no

camente no grau de exce- mundo inteiro", a saber:
lêncía por si mesmo, nu- Albert Gamus, "sôbre lite
ma mesma categoria com ratura contemporânea; Fe ,

o revolucionário. <Jerico Garcia Lorca, sobre
.

'! ". -l.• : ·..I.�;_t ._!�l

Amea�ada a, paz
BERLIM, 24 - (UPI) - cerramento da reunião de ente e Ocidente.

George Kennann, ex-em- 9 dias Ido Congresso de Li- "As duas facções come,
baíxador dos EE. UU. em berdade Cultural.na sala teram erros - disse - e
Moscou, disse que a maní- congressíonal de Berlim apareceram novas tensões,
fe,sta indiferênça da China Ocidental, Kennan, 'nada em parte devidas à pugna
Comunista ante os perigos otímísta, falou acêrca dos de dialéticos e à corrida
de uma guerra· nuclear perigos que surgiram das armamentista.
constitui uma ameaçá à rivalidades políticas e as "E não facilita a solução
paz mundial. ansiedades ide ordem mílí- do problema - acrescen-
Falando na sessão de en , tar existentes entre o Orí- tou - o fato de que um

setor ide maior consídera
ção da opinião pú,Plica co

munista" inspirado por Pe

quim" parece m?S\tr;tr-se
Lndif-erente ante as des
trutivas repercussões de
uma guerra nuclear".
Em aílguns setores da

opinião existe a crença �e
que a guerra nuclear nao

ocorrerá por causa da re-

'núncia das duas partes em

utilizar armas'
.

atômicas,
frisou; mas em seguida a,

crescsntou ter determinado
que essa esperança "é in
toleravelmente frágil e tem
sido debilitada; pela sem

pre presente possibilidade
de algum Incidente ou algu
ma incompreensão".
O Congresso, dividido, em

Comíssões de Estudo, dis ..
cutíu os efeitos Ida guerra
total.

.

Kennan argumentou que
era fácil exagerar as ca

racterísticas negativas da'
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Lider . governista rec'ouheee:
Governo de IH é benemérito

BANCADA GOVERNISTA RECONHECE PRESTI'GIO DOS R. (ELSO RAMOS
Na sessão de ontem, 23 do corrente, na Assembléia

'Legislativa o líder do Govêrno, sr. Sebastião Neves, pro
pôs o despacho de um telegrama ao presidente' da Repú
blica, 1:)1.. Juscelino Kubítscheek, em que pede "ao bene,

mérito Govêrno de S. Excia., conceda royalty para o car

vão catarinense, a exemplo do,petróleo baiano, conforme
se propunha o sr. Celso Ramos, candidato da oposição à

governança do Estado, a resolver e disto fôra dado a pu

blicidade em recente edição de O ESTADO.

Na discussão da proposição, o sr. Antonio Almeida ob,

eerva que, só depois de o sr. Celso Ramos rererír.se ao ca

so do carvão, os do Govêrno vinham a interessar-se pelo
produto, estribando-se na solução que o candidato pesse,
dista cgitava e fôra divulgado na imprensa oposicionista.

centemente eom o Gover
nador Heriberto Hul.se, no
Rio de Janeiro, onde o Oha.,
fe do Executivo catarínen
se fôra tratar do problema
madeíreíro, e essa autori
dade estava só, sem um
deputado federal

udenistll,'1a seu lado, e nem tão pOUC(
.

o senador Irineu Bornhau,
seno O deputado WalldemarJ
Salles apresenta substitu_1,
tívo ao requerimento pe
dindo que se faça o télegra
ma no sentido de que a oa,
sa. por unanimidade, for
mulava a solicitação do
royaltv, a exemplo, do tra
tamento que foi dado ao
petróleo da Baía.

cutindo a matéria, disse
ser uma honra para a ban
cada que integrava haver,
uma declaração do sr. Cel
so Ramos merecer tanta
importância de parte dos
parlamentares governistas,
a principiar por seu líder
eram tôdos atenção para o
Os homens do Govêrno
pensamento enuncíaâo pe
lo candidato da oposição e

inserta em recente edição
de O ESTADO. Constaram,
os parlamentares governís;
tas, e disso deram provas
mais que cabais, que o ilus
tre pretendente à gover
nança de santa Catarina
não só conheCe e se inte_
ressa pelos problemas que

ADEMAR GHISI COM FA- nos afligem, corno, ímpli-TO INÉDITO: IRINEU JÁ citamente, reconhecem que
FOI AJUDANTE DE é um homem para governar

MINEIRO I Santa Catarina. O lider da
Na discussão vasía e pi- oposíção sr. Estivalet Pi-

toresca do requerimento em res, em aparte, registra ser
questão, de parte do sr. aquele um grándé dia que
Adernar Ghisi, ficou ape- vivia .no plená.'rio :da Casa,
nas, para registro rustóri- pois via o reconhecimento
co. o ter mencionado o jó- completo da bancada do
vem vice-líder govérnista Govêrno, iis qualidades do
quç o sr. Irineu :Bornhtl,ll- sr, oCl'!l'So Ramos. POiE: ���f inlciá:ra sua vida como con.1l'{trio IEl;mals cLtarian!'
�j�ante ;de mineiro em seu nOP1e em tltiegl'ama que

C['cl(lma. Com a palàvra propunham pata o presi
os bitgrafos .

do candidatô dente Juscelino Kubitschek,
oi c'ial, muito se registre, a realçando, 1)'01" sobre tudo,
bem da verdade. que 'a de- a expressão benemérito_ pa_
claração causou surpresa ra, cal'acterizar. o Govêrno
na propría bancada ude- de S. Excia. Ficava satis-
nista. frito em registrar que o no-
ORLANDO BÉRTÔLI: O me do seu candidato ao Go-

'v '_ PESO DE UMA DECLA. vêrno estadual já merecia
RA:ÇAO DE CELSO a admiração da bancada si_

� AElioNAVEBDÃiREÀLt(P;:ÜXO PP-V-LI)
, 11

Recebemos:

�

ENCONTRA-SE' DESAPARECIDA
,

AUMENTO DE CONSOLAÇÃO 15 D t d b d 26 t O,Comenta-se pelO;s quatro cantos da Cidade epu a os a or o - ou r s
que o aumento de vencimentos previsto para os co-

passag�el'ros _ 5 ,'tr�lpula'n'te,s _roneis com exceção do comandante geral que per-
cebe iguais ao juiz de 4.a entrancia � será na base
de 11 % nos fundamentos da comissão elaboradora Apreensão enl todo o· País"do aumento em geral.

E não há dúvida de que o comentário tem
sua �roce!lência considerando que até agora as es

tações de rádio da Capital, só se referem a tabela
da Policia Militar do Estado, discriminando os
seus elementos de soldados a capitão, numa de
monstração clara e insofismável de que para os

oficiais superiores (major, tenente coronel e coro
nel) está reservada a manobra da arma secreta
realizável no momento da publicação afastando
qualquer pretensão posterior e dentro dos princí�'
pios de "tarde piaste".

Com a nova modalidade Oficial que se quer dar,
os coroneis passarão a ter os vencimentos de, .

Cr$ 22.000,00 idêntkos aos ora em vespera de tê
los o.s segundos sargentos das fôrças armadas do
h�

,

Sinceramente, isso é simplesmente humilhante
para êSises oficiais que tiveram uma existência tôda
ela a serviço do Estado e da Pátlria.

E aí fica, em gratidão o prêmio de consolação.
Coronél Zinho.

Aludindo ao caso da ma

deira, respondendo aparte
do sr. Sebastião Neves, o sr.

Estivalet Pires afirma que
aquele ilustre homem pú
blico já tomara, como pre
sidente da Federação das
Indústrias e como madeí
reiro, providências com re

lação à solução da crise do
citado produto, demonstran
do nesta e em .numerosas

oc�siões, seu constante in
terêsse em ver resolvid03
problem�s que nos a;Higem,
CANDIDATO GOVERNISTA
OMITIDO PELOS PRO.
PRIOS CQRRELIGIO

NARIO'S
O sr. Waldemar Salles,

na discussão do requeri
mento entende que o caso

fôra tratado pelo sr. 'Bebas-

,"_-.r�.............,.......

tião Neves com jocosidade,
e o líder da. oposição, em

aparte, sustenta que· o sr.
Irineu Bornhausen, candi
dato governista não se in
teressou pela matéria. que
dizia. tão de .perto a ponde
rável parcela de nossa po
pulação, e nem sequer co
mo senador a tinha abor
dado. Afirma, ainda, qUe a
bancada govcrntsta tinha,
no telegrama em questão,
colocado verdadeiro ,galar
dão de glória. fazendo lU,"":
tiça ao govêrno JUscelino
Kubitschek, citando o sr,
Celso Ramos e omitindo o
nome de s'eu próprio' can_
didato, o sr. Irineu Bor
nhausen. Recorda. a pro
pósito. o deputado Jota
Gonçalves, que falara re-

Procedente de Brasília,
tendo escalado em Belo Ho
rizonte, desapareceu, quan
do demandava Q Rio de Ja
neiro, o avião pertencente
à Real Aerovias, ide prefixo
PP-Y-LZ, com 41 pessoas a
bordo. sendo 15 deputadOS
-federais.

to do avião da Real Aero
vias, com 41 passageiros a

bordo, !desastre de enormes
proporções verificava-se na
rodovia São Paulo _ Rio de
Janeiro. Segundo notícias
emitidas pelas rádios, três
.cadetes faleceram no de
sastre, que se verificou no

quilômetro 79.Segundo notícias veicula
das pelas emissoras de todo
o país, o desaparecimento
dOa aeronave vem desper
tal1Jdo as maiores apreen
sões em todos os círculos.
Ao encerrar os trabalhos

ontem não eram conhecidos
outros detalhes, do que se

presume um desastre de
grandes proporções. Conti
nuam as buscas.

O ônibus que transpor
tava os cadetes da Escola
Militar de Agulhas Negras
despenhou-se nUlfi preci
pício !de 66 metros. 29 mili
tares encontram-se hospi
talizados em estado ,grave

DESASTRE DE ENORME;:;
PROPORÇÕES NA SÃO
PAULO - RIO DE

JANEIRO
Por incrível ironia, ao

mesmo tempo em que -éra
noticiado c desa.parecimen-

------------------------------�----------------

Bons e maus
_governos

RIO -
.

FATO muito conhecido é a ignorância, a li
geireza e até a e,stupidez ,com que certos políti
cos e elementos sociais se o'::upam de casos das
c:cônicas do país e àas pessoas que nelas têm des
taque. Pergunte-se a um cavalheiro como o Jânio
Quadros, quem foí o sucessor de Pl'�ldente de
Morais no govêl'11o da República, ou quem extin
'guiu a febre amarela no Rio de Janeiro - e po
demos ter como certo o intel'locutor embahlcacfo.

A.gora mesmo temos um exemplo dessà;, si
tuação vexatória para um professor de letras pri,-

_ a

Até agora não foram
designados os centros Aca,
dêmícos onde serão reali
zadas as conferências.

. RENATO BARBOSA
Já é segredo de polichinelo, meu presa,

do Érico Muller, o convite que lhe foi reí,
to pelo Senador Irineu Borríhausen para
você, e alguns próceres de seu Partido,
com êle conversarem, sôbre a conjuntura
política estadual. Parece que estou a vê
lo; Érico: - impertigado, disciplinado e

marcial, parando o carro, no minuto exa
to, na bela e linda mansão da Praia de
Camboríú. Porque você se habituou a

cumprir tôdas as missões a tempo e hora
e a topar. resoluto, tôdas as paradas. As
mais sedutoras orertae foram feitas ao
seu Partido, nessa ;,parte bastante conhe,
cida do Atlântico sul, porque o Senador,
que é quem paga, dispõe da UDN como
coisa sua. Em Joinville, por exemplo, re,
cusando.se o PRP, o PTB ·e o PSD a car
regarem a UDN às costas, na aventura
da sucessão municipal, Sua Excelência,
com a empafia que Deus lhe deu, coorde
nou o problema. nos domínios udenistas,
na seguinte base: - Todos os presados
correligionários e velhos- amigos são igual,
mente dignos de disputarem a Prefeitura
nas urnas de outubro. Por uma questão
de boa técnica, porém, evítando.ee o en

fraquecimento de algumas poderosas ra,

zões financeiras, eu resolvi que o Dr. Pau
lo Konder Bornhausen, cujos altos méri
tos os senhores são oe primeiros a reco

nhecer, representa, indiscutivelmente, o

denominador comum de tão legítimas e

patrióticas aspirações".

Você é, .aneo, homem de memória e

osso duro de roer. Depois da explanação
amatortal, sôbra as vantagens democra,
ticas da inclusão do PRP à área de sua

influência para elegê-lo Governador, vie
ram os amaveis oferecimentos: - duas
Secretarías de Estado para já, à vista, na
quela mesma noite, e daquele local, daria
as devidas ordens ao Governador Heri
berto HulDe. A vice_governança, na chapa
do Senador, porque com o irrequieto De

putado Aroldo Carvalho êle sa�ia, de v�
lha data como se tratava, e nao haverIa
pl'oblêm�. Nada menos de nove Prefeitu�
raso mi.mlcitlags. Ii: mais de uma dúzia de
belos e pOlpudOS cargos isolados pa,fa cor

religionários seus. Quanto a de9pezas, -
que diàbo -;' o INCO pão esta�a aí p�ra
isso mesmo? E 'Voce, meu -dIgnQ El'lCO

Muller, cuja amizade tanto me envaidece,
com seu jeitão simples de homem de tra
balho articulou encafifadora pergunta,
atitude que reafirma, no conceito dos ho
-mens de bem, seu caráter e sua coerência
politica: - "Man, então, S«:_u Irine?-,. o
meu chefe Plinio SalgadO nao contmua
em leilão e o meu partido, o PRP, não está
mais à venda?" Sua Excelência corou.

Baixou os olhos azúis õe boneca de porce
lana. Mudou de assunto: - "Que inverno
ameno o cÍeste ano, não é. Seu Érico? ..

Sua pergunta tem sentido. Na edição de
4 de março de 1958, o semanário RESI�
TÉNCIA, propriedade e direção do entao
DeputadO Paulo K?nde,:, Born�ause?, �u
blicava no sensaclOnalwmo c,e pnmell'a
página: em quatro coluna_!> a�ertas, o !n_
sulto que ainda sangra, nao so na ,de seus

correligionários como na alma dos ver

dadeiros amigo� do grande brasileiro que
chefia o PRP: '''PLI;NIO SALGADO EM

LEILãO. O PRP CONTINUA A VENDA".
Procurado por amigoD de Plinio, e meus,
eu os tranquilizei à oportunidade: "Te

nho a impressão' de que Irineu, que se

.encontra na cidade, fará, dentro de pou
cas horas, declarações po!íti�as, �uavisan
do essa estupidêz". No dIa ImedIato, 5 �e
março de 1958, êle, realmente, as faZIa,

Carta a E'r i c o M ü II e r
ap:ava?do a agressão, rati4!!ando a mí,
sena .dIvulgada em letra de fôrma no dia
anteríor nos termos violentissimos da ce,
lebre entrevista concedida a RADIO Al-H_
TA GARIBALDI.

E
.

você ainda se recorda da razão de tu,
d? I_:;SO? Tornaram-se públicas as nego;
c�açoes .do PSD e do PRP, f.lob a ínspíra,
çao do Inesquecivel Presidente Nerêu Ra,
mos; no sentido de elegermosa Plínio Sal;
gado senador pelo Estad'ó"'de 'Santa Cata
rma. O PSD, sob o comando do Sr. Celso
Ramos, dílígencíou, com habítual.dígnída;
'de, para concretízácla. Posso 'dépôr 'com
absoluta eegurança, sôbre esses fatos.
Deles fui, de certa maneira, participante.
Certa �eita, viajei daquí para Pôrto Alegre
e de la a.Caxías � Santo Ângelo, supor;tando, gripado, toda uma noite de auto,
moveI, para que Plinio autorizasse o Ian,
çamento e registro de sua candidatura ao
Sen.ado pelo PR� e PSD. O grande amigohesitou multo. Nao desejava desgostar aos
seua amigos do Paraná, mais numerosos
que os de Santa Catarina, e que o recla.,
mavam para a deputação federal, na le;
gerida partidária. Plinio deu, como chefe
nacional, pura solução nacional à sua na,
tural preferência. O seu compasso de es,
pera, porém, acabou elegendo a Irineu
Bornhau�en. O Sr. Celso Ramos, quando
eu lhe disse no regresso de um de meus
contatos, que nada mais havia a fazer
senão consentir no registro de seu nomá
pelo PSD e PRP, ainda aguardou o lança,
mento oficial de Plínio na chapa de depu
tados federais pelo PRP-do vísínho Esta
do.

Em carta a Plínio, escrita anteontem, e
que, possivelmente hoje, meu filho a en,
tregará pessoalmente em Brasília, eu re,
cordel todos êmes fatos e lhe narrei como
deveria ter sido o seu encontro, Érico, com
o Senador Irineu Bornhausen, e por êste
provocado. Não existem, como sempre DUS_

tentei, e sustento, no temário ideológico,
diferenciações doutrinárias, entre o na.,.

. oionaIi"Smo cristão do PRP e (j) nacionaUs�
,1110 cl'istãÓ do PTB.;E a prova do q1ile &fir_
mo se acha reafil'inada com a aceitação
de' PUnio do oferécimento feito pelo Sr,
Presidente da República ao PRP da Presi_
dência do IPASE, orgão incumbido de rea_
lizar a política social, no Deio dos servido
res do Est�do,' traçada pelo grande Presi
dente Vargas, empurrado à sangrenta so

lução extrema pela UDN, pelo Clube da
Lanterna e pelos aeronautas da Repúbli
ca do Galeão, E, cercados de excelentes
elementos de confiança direcional, arre

gimentados nos seus e nos quadros do
PTB, o integralista Campagnoni. com

sua inteligência, dedicação a causa pú
blica e formação moral, fará de sua pas!:
sagem pelo grande instituto de Previdên
cia Social, bela página, na marcha pa
ra a �Jcialização democrática do país.

O Marechal Lot�� o
-

Dr. João Goulart
virão a convenção est�dual do PTB, a ser

instalada a 9 de julho próximo. Tenho

eé!perança de que, não sabendo a data,
nem a oportunidade, Plinio Salgado hon
rará também mais uma vêz a .esta' �r'ra
com sua presença. A evolução do pr:.0ble-
ma político estadual, com a superaçao de
certas arestas, indica que juntos, (PSD
PTB-PRP) com LoU e Jango, e com Cel_
so na área estadual, somaremof.l irresistí
vei paralelogramo de fôrças para a defi
nitiva liquidação da UDN e a consequente
libertação de Santa Catarina das gai.'l!�
do poder econômico (INCO).

--------

DEACADEMIA CAlARINENSE
t,lmente interno, tend.o �,;
do dispensada a banda de
música da Policia Militar e

outras demonstrações de
festejOS ,externos.

Foi essa mais uma vito
ria ,da Academia Catari
ne:nse, na sua atual fase de
trabalho.

Deverão ser recebidos
ainda este ano, os senhores
Renato Barbosa, Walter
Piazza, Arnaldo Brandão e

Almiro Caldeira. Estando
programádas para º ano

Conforme anunciamos
numa ampla reportagem
sobre o acontecimento,
lE-;:tlizou-se terça-efira, dia
21 do corrente a soleni
cla,'e de, posse,' na cadeira
rl;lJ:��rO 40, que tem pU'
v'·t'.í..110 Virgílio Vai'zea, C'o
H')'l�OI Nereu Corrêa.
Foi uma grande noite

Íl Í( )E.ctual. A Casa Santa
Catarina encheu-se de 'mn
públl€o seleto. que aplau
diu m: discursos pw!ma
Clanos.
F,óres, a sessão r€al',I"l

se com um cara ter s.bsolll-

mál'ias, quanto mais para um candidato à supl'e-
'

ri-cu'ltura que o sr. Assis Chafeaubriand traçou e
ma magishatura da. República. O caso deu-se realizou por todo o país, notadamente no Estado
ccm o Jânio Quadros interpelado por seu,concor- de São Paulo. Jânio Quádros reivindi.cou essa
rente, o marechal Lott, na luta pela presidênC'ia glória do ilustre jornalista, alegando que or,gada Repúbli:::a. O marechal' salientou oportúna_ nizou mais de ,cem dêsses postos, enquanto Cha
mente a falta de substância do govêrno de 'ódios t.eaubl'iand, solicitando o apoio e a contribuiçãovinganças e perseguições que o seu atual anta� exclusivamente particulares, lançando os seus
gonista fêz em São Paulo. A simples ordenação apelos ao público, montou milhares dêsses refíl
das finanças não foi o fruto de um programa ou gios da infância abandoriada.
de uma doutrina posta em prática ,corajosamente
por um homem de govêl'no, consciente de seus
atos e .propósitos. E para basear suas observa
ções, o marechal Lott citou várias metas aban
donadas ou esquecidas sob a administração do'
indivíduo que só entende acão sob o estímulo de
seus próprios inter'êsses ou· de suas amhições.

O MARECHAL Lott, nessa ordem de idéias,
citou a formidável campanha dos Postos de Pue-

,i>fi' \ 0:;'

próximo as recepções aos

senhores José Cordeiro e

Custodio Gampas e bem
assLm dos .novos a'cademicos
que forem eleitos ainda es

te ano.

Entre rui cadeiras vagas
e postas em cóncurso
estão as de número 21, que
foi ocupada por Joe Collaço
a 22, da qual foi fundador
Nereu Ramos.

Registrando o grande
êxito cultural das soleni
dades do dia 21 levamos à
Academia Catarinense as
'nossas congratulações.

sistentemente o Tesouro Federa'! -----: isso num

Estado dotado de rÍlilagrosa capacidade de recu

peração, o qual anda sozinho, seja qual fôr a qua
lidade e .competência- de seus governantes. As

sim, as referências às glórias de sua passagem
pela administração estadual não iludem nem

emocionam ninguém. Refazer certas- rodovias mal

con�tl;uidas, abrir escólas, fechar hospitais, cons
truir penitenciárias, ,projetar usinas hidrelétri

,cas, são, prinCipalmente, iniciativas de homens

sem imaginação, sem o sentido da responsabili
dade, sem �coragem de novos empreendimentos,
mas que se compensa (COlllo-:é o caso de Jânio),
eom a política das cartas, anônimas, das vin,gan"

ças e malquerenças. Um homem �em nobreza e

,com falta ·de caráter, n1;luca ,podena ser um ,che

fe e condutor de seus -compatriotas.
(J. E. de Macedo Soares, do Diá:l'io Carioca)

O marechal Lott teve carradas de razões ao

apontar a inef1ciência de uma administração es

tadual que, depois de andar tituheando em obras
inspiradas ou executadas por seus antecessores,
acabou na penitenciária de Avaré, que ficará:
sendo o padrão ,das iniciativas janienses!

, ALÉM da enxurrada de "bilhetinhos" puni
tivos ou insultuosos, Jânio Quadros mordeu in-
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« Clube 12 de Agosto-9 de julho - sábado-'»
SOIREE E SHOYI COM A ORQUESTRA ESPANHOLA r�lOS GAVILANEJ-· DE ,ESPANAr,' � apresenlando�a dançarina' espanhola "CHAlIJO

MAD'RID" - Reservas de Mesas na Secretaria do-Clube.
Ed. Globo

"IA sua coluna diária "Nossa Capital" nêsse (o mis
sívista escreveu "nêste"... errado. Prossigo "Nêsse Jornal,
conceituado orgão do qual sou constante leitor, é uma co

luna que bem diz do interesse de seu autor \pela nossa

��. I
Aproveítando.rne disso; solicito de V.S. que fizesse um i

apêlo aos diretores da Emprêsa Florianópolis S.A. no

sen_,'tido de que o ôníbua que faz a linha Almirante Lamego
faça um ponto no bairro "Chácara do Espanha". 1

Explicando melhor, direi, que depois do ponto em I
frente ao Quartel da Polícia, o mesmo só irá parar em ifrc:-;_te ao Palácio da Justiça", Lógo, não acarretaria pre ,

'Iiuizo a nínguem, se descesse .na rua "Dorval Melquíades",
fazendo ponto intermediário na rua Lacerda Coutinho ou

I
Escrevente p/ EDcrivão

onde os diretores achassem melhor para proeseguír depois I= I

Ar.ões -Conlra a Fazenda Públicaaté o ponto atual (Palácio da Justiça). APED ITIVOS ' ", ESTUDANTE! l'
Contando com seu apôio para esta solicitação, apre, �USI(j'AOOS OUÇA AOS SA'BADOS Reclamações Trabalhislassento meus agradecimentos". 'AS 16,3_!l HORAS ATRA -

Carta publicada e naturalmente, seu interesse partr.] DIARIAMENTE DAs /9ASP3HS, VE'S DA RA'DIO Mandados de Segurançacular atendido. Eotá bem? GUARUJA' Escritório de Advocacia e Procuradoria-
O recto é com a Empresa, que resolverá o caso.

.. "REVISTA DA UCES" Rua Jerônimo Coelho, 1 _ 10 andar _ salaa 9 e 10 _
Escreva também uma cartinha para ela, dando força

\e GO..9.&\IIUii8.S*ClIlJ.'H!'�Cll.iA.U Um programa feito para Ed. "João Alfredo" _ fone 3658
� se�:s:d!di�ça com assinatura sem tapeação e bem le , i S T U D I O J U R í D I ( O I Você! '

�:------I A�?����•• ,il�O-�(I�)-E além disso, ae é verdade o que você conte e pede e Santa Catarina
�d

.

errado I) Correspondentes.' I SILVEIRA LENZI. Não há dúvida, q.ue a matéria é mui.seja publicado, o en ereço velO. O
.

t 1 c- imediata.. I G TERRA BRASíLIA �
to importante. Tanto é, que em São Pau.É caso de policia e ate para er so uçao

O.
N LA

Nós lamentamos imensamente, Ia, lo, Ievantou-ee um movimento contrárioMeio cabeludo e muito sério o assunto. ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO • mentamos mesmo, que os escritos publí.,: ARGENTINA SÃO PAULO I '- ao Projeto, encabeçado por eminentesCarta à mão.
• � cados nesta fôlha, assínadoa por um co- mestres, educadores, homens de ímpren,Pseudonimo além. de tudo ..

.' _ : Ed. SUL AMÉRICA 5° andar.
I .. lega de Faculdade, tenham fugido ao as. sa e intelectuais (Júlio de Mesquita: Fi-Rasgada para evitar comphcaçoes. • Fones: 2198 e 2681 • .. sunto primordial do debate - e príncí, Ih di t . d "O E tad d S- Il,r "

.

trata de golpes? Aqui não cabe. t , eee o "'•._.......
� o, Ire OI e s o e ao Pau o,

.A."�:.:�:_.�::.�•••••.:eO••••'.,8 r'� "
e•••�!il�er&&I�.' � paJmente êste último, ou seja, o Projeto Fernando de Azevedo,. Florestam Fern-an.

.... .....,

G
• rr L 1

de Diretrizes e Bases da Educação. des, Hermes Lima, Darci Ribeiro, Abguar.= HoJt� - na
rr,

UitrU)i
-

e_ no.. Ir.a
-

: I

Lamentamos, pois estamoD tratando Renaúlt, líder católico, Anísio Teixeira,'

! U,ARIO .1 I t.� e n'IlIlO IRMAS (ELECTI: :.
aqui, de assunto de magna importância, Almeida Júnior, .João Villa Lobos, Paulo

: 1Yí\ lU' ih-tl J E: (millentemente voltado para Os interês. Duarte, Roque Spencer Macial de Barrw

=. i
ses do futuro educacional brasileiro. E, o e muitos outros), que desfraldarám tam- �'O público florianópolit" no estamos tratando, no campo da razão, bém,. junto com outros educadores de

•

terá, a oportunidade de as- I.
das �déias, e não em têrmolJ pessoais. Se outros estados, a bançleira em defesa do

..somos ricos ou pobres, se possuimos au- .ensino democrático, liberal e igualitário,

�
sistir hoje a noite, duas

grandes apresentações art�s- : tomóvel, não interessa. O que interessa sem discriminações de ordem filosófica

ticas elo consagrado acor- : � é o Projeto, o f.!'=U conteúdo. O mérito dos religiof.!a ou política. J
deonista MARIO ZAN e do • �,:. art,igos, parág'l'afos e incisos, que preten- Diante do que expusemos acima, dian- 'l

aplaudido Duo IRMÃS CE-
!

( dem transformá_lo em lei. te das "divagações" continuadas, dirigi.
LESTE. I. das não a um problema, mas a uma pes.

O que por nós foi afirmado, em rela- soa, nós ,endossamos C1 convite que está
ção à inconstitucionalidade, e ao espírito Dendo formulado. pelo presidente do Cen.
"conformista" inconveniente da futura tro Acadêmico da Faculdade de Direito,
Lei de. Diretrizes e Bases da Educação, para em reUl1lao que .será previamente
não foi respondido. Citações da Carta da marcada, onde estarão professôre� dos di-

. ONU, também não intereL'sam. O que versos cursos e estabelecimentos, junta_
está em discussão, é um Projeto de Lei mente com alunos e demais interessados,
brasileiro, calcado em nossa Constituição, debatendo, públicamente, democrática.
em nossos costumes, os quai9 devem mente, O Projeto de Diretrize� e Bases.'
orientar os passos dos. nosos legisladorea, da EducaÇão. Convidamos, especialmen.
e alertá_los, para a importante matéria, te, o ilustre que assinou os artigos publi-
guiadora da formação educacional do nos- cados.

_

so povo.. Isto é qUe inferessa. A Carta da Da maneira como o aDsunto está sen.

ONU, é coiua que absolutamente não in- do debatido aqui nêste democrático jor.
terfere no nosso direito público interno. nal, não pretendemos voltar, pois quando·
Devemos, sempre mais, atender às nos. as polêmicas saem do campo da razão,
sas leis e os seus reflexos perante a Na. das idéias - repetimos,. caem ... na igno.
ção. rância!

I
�

ii $
i �

A primeira exibição dês- :
ses renomados artistas do •

rájio e TV paulista, será às: I.'20 horas, diretamente do
palco-auditório da Pioneira. -:
e a segunda durante a tI1a- :8 �dicional festa de São João, do Lira Tenis Clube. .

.�I ��rio Zan e In�ãs Celeste domin&'o viajarão para ! I

�CuntIba, aonde atuarao pela segunda vez nesta temporada . !
I

� Q••o•••e••516••30G G•••� o••••

G

- srta. Maria do Can'UoANIVERSA'RIOS
FAZEM ANOS HOJE:

.
i Dutra

- sra, Virginia Cordeiro sr. Jorge Nassif
Rôla sr. Guilherme G'1nç ,'I:es

- .sr. EH Konder. sr.•João Batista
- rlr. Ernani S. de Oliveira sr. Eduardo Silva
-- srta, Terezinha GP Jesus - srta. Valeria Ann Stallion

Cidade srta. Mirta Costa AVI]:>.
- sra.1\.'- gela Corre a. Macha- - sr. Jacob Monn Flli'.o

do - sr. Línesío Lauser
- sra. I\::;ó'a oom-s M. - sr. Odílon Teíxeíru

Arantes barbechorr
---------------

USINA HIDRO-EtE'TRICA
Vendo urgente uma usina completa com todos os seus

pertences, em perfeito estado de funcionamento, com ca

pacidade de 250/500 H.P. Preço de ocasião: 1.500.000,00
com uma parte do pagamento facilitado. Tratar cpm Val
domiro Nercolini, no Lux-Hotel ou em Caçador á Rua
Carlos Sperança, 48 - Fone 156.

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

f _ PELE. VARIZES
Consultas diárias das 14 às 18 horas
Rua Felipe Schmidt, nv 46 -- Sob.
----------_.

OSVALDO MEL'
CARTA -{PARADA DE ONIBUS) - Escreve. um sr.

Plínio (sobrenome ilegível) não sei se para deepístar ou

não. Entretanto, vá lá ...

Contratados pela Rádio

Guarujá, o sanfoneiro elo
4.° Centenário e as bonecas

que cantam chegarão hoj e
a esta Capital, via'J!l,ndó pe
lo Convair da Real, deven_.

rlo ficar hospedados nó Lux:
Hotel.

I

EOITAL DE PRAÇA COM O
PRAZO DE DEZ uoi DIAS

O DOUTOR WALDE.
MIRO CASCAES, 1°

Juiz Substituto, da 1.a

Circunscrição Judiciá
ria do Estado, no exer,

cício pleno do cargo
de Juiz de Direito da
La Vara desta Comar.,

ca de Florianópolis,
Estado de Santa oa;

tarina, na forma da

lei,
FAZ SABER ao que o pre,

sente edital de prazo com o

prazo de dez (Iü) dias vi

rem, ou dêle conhecimento
tiverem que, no dia 14 de
julho próximo vindouro, à::.'
15 horas, à frente do edífi,
cio da 1.a Vara, à Praça Pe ,

reira Oliveira nO 10, nesta
cidade, o Porteiro dos Audí.,
tóríos- dêste Juízo trará a

público pregão de venda e

arrematação, a quem mais
der e o maior lanço otere , ]
cer, sôbre a avalíção dos'
bens penhorados a RESA
LA AUNE na ação executiva
que 'lhe move a COMPANHIA
SWIFT DO BRASIL S.A.,
abaixo relacionados:

Acham-se aberta» as matrículas para os cursos de 10) _ Uma balança mar,
.

taquigrafia por correspondência do Instituto 'Brasileiro de ca "Dalton", número 617254,
Taquigrafia, orgão fundado em 1944 e reconhecido dei cêm capacidade para 15 quí ,

Utdlidade Pública. O curso compõe-se de apenas 12 lições. los, côr cinza, para balcão,
após o que serão conferidos Diplomas aos alunor- aprova; ! usada, em bom estado de
dos em Exame Final, também por correspondência, Os! conservação e runcíonamen,
interessados deverão escrever dando nome e enrle êÇ1

I

<o.
para a c_aixa Postal nO 8934, São Paulo.

I I
-

(!

Novo empreendimento da
Através do seu Departa; I tôda a obra de Henri Robert,

mento de Crediário, que! a qual recorda ratou de
lança no mercado, conjun, grande repercussão e relata
tos de coleção, em encader- acontecimentos curiosos na

nação padronizada, para a vida de certos personagens
venda a prestação, publica do mundo político, literário
a Editôra Globo, de Pôrto e criminal dos tempos pas
Alegre, a coleção "Os Gran , sados. "Ler Henri Robert é
deu Processos da História", penetrar na intimidade da
título geral de uma série de história" díose André
estudos hístórícos, da auto. Maurois.
ria de Henri Robert, em 10
volumes - uma das obras A coleção, é apresentada
de maior sucesso da lítera, pela Editôôra GI<Jbo; numa
tum francesa. encadernação luxuosa, far-
Nêstes dez volumes, ora I tamente ilustrada, num tra;

l��ç.ados a público pelo '''cre_1 balho gráf�co digno dos
dlárío Globo", encontramos maiores encomios.

,

I

Le-

Aluga.a-a confortável residência, recém reformada,
na Avenida Rio Branco nO 60, junto à Assembléia Legis,
lativa. A casa tem varandâo, duas salas de visita, sala de
jantar, copa, quatro quartos, moderna sala de banho,
moderna cosinha e telefone.

Exige-se contrato. Aluguel: _ Cr$ 8.500,00. Tratar com o

Sr. de Córdova ou com a Dra. Maria de Lourdea Medeiros
Vieira, na Rua Melo Alvim, 17, Chácara do Espanha, ou,'
ainda, com o Sr. Medeiros Vieira, na Rua Tte. Silveira, 49.

--_.---

CURSO GRATUnO DE TAQUIGRAFIA
POR CORRESPONDÉNCIA

s.ssssssssssssssEDITAL
��...

I .

�'SSSSS$SSSSSSSSSSSSSSSSSSi
A dissii�ência uâenista,
Tem dia a dia aumentado,
Estendendo seus tentáculos
Por todo canto do Estado.

ESPORAS DE PRATA
Há tempo que ele namorava as esporas de prata.

Adoçavamcae os seus olhos presos nele ,e velhas heran

ças atávicas despertavam quando ele se imaginava
arrastando as chinelas pelo chão.

- Não passa dêste Santo Antônio! - e pelegueiou
oe trinta e seis contos de reais belas e antigas esporas
de grata lavrada.

Primeiro baile junino. Queimada, melado, amen,

doim, busca-pé, fogueira e balão, batata-doce .� traque.
Animado o baile corria e corria o quentão ani

mando o baile. O Roseno, faceiro e feliz, arrastava ae

hilenas procurando chamar a atenção, principalmen
te dos brotos.

- ôt.Ia.ga.te! mais que prenda linda, siô, aquela
de trança! Me apincho nela!

Rlnk-rtnkvrínkcrínk e o Roseno atravessou o salão,
bíspando com o rabo dos olhos De alguém descobria a

espora mais linda.
No "chóte largado", na quadrilha, no "fandango

s apateado"., na polca e na "mazurka galopiada" o Ro

seno riscou a espora no chão; fez tinir batendo uma

na outra, quando pulava p'ra cima; tinindo e riscando
J. espora, fez acompanhamento da gaita de sete baí,

:os; xeretou as guríae, mas qual o que ... nenhuma

viu. .. ninguém ligou. Bailaram com ele e gabaram a.

animação, mas a espóra? Nada ...
Lá pelas tantas o Roseno não De conteve. Aproxi

mou-se de um grupo de moças e largou -- eu sou mes,

mo um ·palhaço!
- Ué ... palhaço porque? - indagaram.
- Pois não vê! Uma noite fria como essa, e eu de

esporas de prata ...
A MARCHA DA DISSlDÉNCIA

E, para que chegue ao co. Avolumando-se cada vez mais, a marcha da dis-
nhecimento de todos, man- ':idência avança vitoriosa por todo o Estado. Como es:
dou expedir o presente edí,

tamos fazendo diariamente, daremos hoje os nomes de

I
�.al que será afixado no lu,

''1ais três:

I
gar de costume e publicado Tenente Edgard Perdigão, ex-delegado de Polícia de

_
na forma da lei. Dado e pas, lta1aí, Canoinhas e Tubarão.
,ado nesta cidade de Flo-

Dr. Manoel Fontes, um dos fundadores da U,D.N.,I ''ianópolis, Estado de Santa
Antonio Baggio ex-membro' do diretório uâenisia

L, "atarína, Ir" aos dezoito dias
de Mafra.

J dn� c;li junho do ano de Foi na outra carrertuia,
,11

.

nóv-:centos e sessenta O pingo tava «çuacnaâo;
,U, (assinado) I. E. oarva.. B Mas nesta será barbada,
'110, Esc�evente. Juramenta, -ft . Têmo o pingo aâerçaçaâo.

I ��S�i���I��gr�:;;e:i��cr;:��

"'%SS�S%'4S$j4"��lj J ecaes, Juiz de Direito da 1:t

�je' JL
�. -: � �Vara em exercício. ..1.4; _

.,.. ..

Confere com o original.
I. E. Carvalho ::;::;:m f,SSS""uSSS%SSSS .S"'3
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Vigário
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DIA 30 se encerrarão as

sensacionais EESTAS DE ANIVERSARIO da

- ,

-.,!f
t •

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

�sti'aiet Pires: Meta ro�oyiária �elll
D çaba.xa�x��ê que é conaí, 534.393.721,20. Foram execu, reflexos altamente benérí, Somando.se o valor dos con,

"& derado pioneiro, possibilita. tadas pontes com o comprí; cos na economia catarínen, tratos para essas duas 1'0.

rá a ligação. de região com menta global de 593,15 me. se. dovias tem-se a ímpqptãn;
(Cont. da últ. pdg.) de melhorias nas condições tensos, e concretiza velha as. alto índice de produtividade tros, importando em Cr$ CONTRATOS EM VIGôR: ,cia apreciável de o-s .

trabalhos de terraplenagem, técnicas com reflexos íme, píração catarinense. com a Rêde Viação Paraná 41.762.659,00. Daí concluir.se TERRAPLENAGEM E PON. 1.066.100.000,00.
especificação das pontes, diatos na velocidade e tem. Trêcho Araranguá-Mam- Santa Catarina; com a Ro. que, até o momento, na TES No que se refere aos eon,

além dos convênios vígoran, po de percurso. pituba dovia BR.2 - Estrada Rio. construção da rodovia citada Senhor Presidente e Meus tratoe para construção de

tes com municípios e com o Números e Valores Vale ressaltar, dentre os São Paulo-Curítíba-Porto foi dispendida a sôma de Nobres Pares: pontes, na BR.36, trêcho
Govêrno do Estado, através Até o momento, estão con, trêchos já construídos da Alegre, já. em grande parte Cr$ 576.156.416,20. Seguindo em Santa Cata- Lales.Joaçaba têmo.Ios no

de seu Departamento Esta. cluídos 232 quilômetros, ha, BR.59, o de Araranguá a' pavimentado, quando fôr A BR.90.SC rina a praxe usual, o De. valor de Cr$ 5.000.000,00. Na

dual de Estradaa de Roda. vendo sido excavados Mampituba que, na extensão I co�cluído .brevemente o sub. A BR.90 se sítúa entre as partamento Nacional de Es. BR.59 o total dos contratos

gemo Nessa' valiosa contrí, 8.956,000 metros cúbicos, de 56 quilômetros 'poseíbílí ,

trecho Lajes..Joaçaba. rodovias de maior ímpor. : tradas de Rodagem, através ascendem a Cr$ ., .

buição ao progresso de San. com um dispêndio total de tou substancial m'elhoria na I . Evident�, �o�s, a substan, tância para a economia da I do 16° Distrito Rodoviário 54.974.000,00, para constru,
ta Catarina, qual seja a Cr$ 694.495.138,80, que, [un, ligação de Santa Çatarina cíal contríbuíção ao proble- Nação, de.vez que, além de Federal sediado na capital ção das pontes Canhanduba,
consecução do Plano Quin. tamente com os gastoe com com o Rio Grande do Sul. I ma do escoamento do oeste permitir o acesso à regiao do Estado, contratou com Itajaí-Mirírn, Bela Cruz e

quenal de Rodovias do Chefe pontes, atinge a ímportârr, Essa obra permitiu se aban..' catarínense a conclusão do carbonífera de Santa Cata. várías emprêsas especíalíza', Canal Inferninho, tôdas si.
da Nação, não poderemos cia de Cr$ 828.145.656,20. danasse o antigo percurso I trêcho Lajes.Xanxerê, sube, rina, poasíbílítará -o desarô, das no ramo, os serviços de tuadas no trêcho Itaiaí,Ti.
olvidar os já citados nomes 12 Pontes Construiâas de beíra.ríe.praía, entre tituindo, em ,plano bastante go da rica zona delimitada terraplenagem e censtrução jucas.
dos engenheiroo' Elpídio Até esta data já foram Araranguá.,Tôrres, coberto superior, as ligações exís, entre Lajes e São Miguel de pontes das BR.36, trêcho Tem-se desta forma, glo,
Costa de Souza, Edmundo construídas 12 pontes, com então em condições temerá. tentes que à época de sua d'Oeste através da BR.36, LajeL!.Joaçaba, e BR.59, trê, balizando o valor dos con,

Regis Bittencourt, assessora- a extensão total de 1.337,50 rias com relação a seguran, construção prestavam servi, conhecida como Rodovia cho Joínvílle-Mampttuba, no tratos em vigôr de terraple,
do pelo engenheiro Carlos metros, com o custo global ça e eficiência. ços, porém prejudicadas ho- Nereu Ramos, em demanda município de Araranguá. nagem e pontes nas BR_36 e

Pires de Sá, e a atuação per. de Cr$ 133.650.517,40, Desta, A BR.36.SC je pelaa exigências criadas aos portos de Laguna e tm, O montante dos contratos BR.59 a importância de
manente e patriótica do Mi. cam.ee, entre elas: Antee chamada Estrada pelo extraordinário desen, bituba pela BR..90. Oferecerá, de, terraplenagem da BR.36, Cr$ 1.Í26.074.000,00.
nistro de Viação e Obras Pontes das Laranjeiras do- Trigo, e atualmente Ro ,

volvimento da indústria au, também, franco acesso à trêcho �ajes.Joaçaba é de RECURSOS FEDERAIS
i?úblicas, almirante Ernani Tem essa ponte o comprí , dovia Nereu Ramos, a BR- tomobílístícá e o consequen, região de São Joaquim, de. Cr$ 326.100.000,00, e o da APLICADOS DE 1957 a 1960
do Amaral Peixoto. f mento de 3�4,20 metros e, 36.SC compreende a ligação te surgímento de veículos de nominada por seu clima a BR.59, trêcho JoinvUe.Mam_ De 1957 até o presente

- A BR.59.SC - com a entrega ao tráfego Florianópolis.Lajes.Joaçaba. capacidade, e velocidade Suiça brasileira, com suas pituba, é de Cr$ 470.000,00. (Cont. na 5.a pág.)
A sígla ,BR·59.SC se rere, do trêcho TUbarão.Laguna, Xanxerê-Bâo Miguel d'Oes; maiores. nevadas regulares e varia.

re à ligação rodoviária Cu. foi eliminado um dos pon, te .Itapiranga e pode.se arír; Têcho Ltiies-Joaçaba da e grande produção de

ritiba-;FlorianópoliL!•• P o r t o tos de estrangulamento dos mar,' sem -recéiô de êrro, Está com a terraplenágem f'rutaa tlpicamente européías,
Alegre, pela parte do litoral. mais prejudiciais do sistêma constítuír..se a espinha dor. terminada em 120 quílôme- que· poderão abastecer o

É enorme a importância do rodoviário do Eatado. con, sal do sistêma rodoviário ca•. tros havendo sido concluí. mercado interno e fixar o

trêcho catarínense entre sequentemente, a ligação tarinense. Concluída, ínte, das' oito pontes com a ex.

['
município como novo centro

Garuva e Mampituba porque, entre as duas localidades, gralmente, ensejará a liga. tensão totaí de 505 metros turístico. Dessa rodovia es.:
além de proporcionar a li. através de Jaguaruna, foi I ção direta do pujante oeste Dentre elas, destaca-se a do 'tão em andamento os servi.

gação de Florianópolis com superada e relegado, tam, catarinense com os portos, Rio Canôas, com o comprí, ços de estudos, já estando Dia 23 - As 19,30 horas - Recepção ao resteíro Sr.
as capitais dos Estados vi- bérn, o uso da balsa na che, do Atlântico, carreando o mento de 224,15 metros, que concluídos 67 quilômetros de Otavio GaIvão.
sínhos do Paraná' e do Rio gada de Laguna. escoamento da extraordíná- eliminou a travessia de bal- exploração e projeto.
Grande do Sul, ensejará o Ponte Sôbre o Rio Itaiai: ria produção agrícola, pas, sa e possíbíjítou também, a NÚMEROS QUE INDICAM
intercâmbio das localidades Açu toríl e manufatureira de redução do tempo de per. PROGRESSO
da orla litorânea de Santa Com 472 metros de exten., uma das regiões mais ricas curso em cê�ea de uma ho, Estritamente dentro do

Catarina, e da capital cata. são, figura entre as mais e dadivosas 'do Estado e do ra. programa traçado, o 16° Di9.
rinense com as regíõee mais importantes do Estado e, país. Os servíçoa de estudos da tríto Rodoviário Federal
densamente povoadas - o uJbre ser a maior ponte de O trêcho Lajes.Xanxerê, BR.36.SC, trêcho Xanxerê- construiu, de 1956 a esta
norte do Estado com seu concreto armado, eliminou a de 290 quílômetroa de exten, São Miguel d'Oeste,' encon, parte, em Santa Catarina,
parque industrial e o con, demorada e antiquada tra, são está com a conclusão; trá-se em andamento, no - Senhor Presidente' e Se.

junto de munícípíos que vessia por balsa, possíbílítan, prevista para dezembro do momento: "
' nhores Deputados .�, 471

formam a bacia carbonífera do, ao mesmo tempo, o es, corrente ano, conforme as. Posição Atual da BR.36-SC quilômetros que exigiram a

do sul. coamento da produção vul, segura o Plano Quinquenal síntetísanão Senhor excavação de 17.356.000 me.

Esta rodovia, atualmente tosa do Vale do Itajaí em de Rodovias do Presidente Presidente, e' Senhores Depu. tros cúbicos, ao custo total
em fase de construção, virá lapso de tempo mmimo, e Juscelino Kubitscheck. tados - estão concluídos, da de Cr$ 1.128.888.850,00, além
substituir a antiga eetrada redução no frete. Obra de Sub-Trêcho J�aba_ BR.36-SC, a�� esta data, 239 de 1930,65 metros lineares

estadual, com a vantagem inquestionável significação Xanxerê quilômetros;
-

foram

ex�ava·1
de

pon.tes que importaram
de proporcionar um encur·1 para a economia do Estado, Com a extensão de 119 dos um volume de 8.400.000 em Cr$ 175.423.124,00. Está
tamento de 130 quilômetros, desembaraça o tráfego em quilômetros já inteiramente de metroD 'c'Úbicos� com o fora de dúvidas que ê9se vo.

isto sem falar, no conjunto ,zona oll,de êle é dos maio in. I concluídos, o sub�trêcho Joa. custo total de Cr$ , .... , , .. ,1lume' de obras já ,teve sens

CAPELA DE SÃO JOÃO
Bairro da Penitenciária

Festa·de São João -1960 - Junho

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

J'C�O percorrendo o intinerário de- costume acompanha;
da pelos fiéis.

'

Dia 25, 26, 27 e 28 - Às 19,30 horas -,- LADAINHA.
Dia 29 - ÀlJ 8,00 horas - SANTA 'MISSA.
Dia 29 -- As 8,00 horas - SANTA MISSA e As 17,30

horas - LADAINHA.
--------000,--------

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

NOTA - Pede-se aos fiéio virem provídos de velas
1ara a procissão.

VISTO:
Pe. JUSTINO CORSTIENS - 8.S.C.C.

.. ;;'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AMANHÃ, À' TA,RDE:

Pa u I a A tlét
•

I (Oamos x
Pelo Campeonato da Cidade

G. E. "0 iESTADO X FORD F. c.

ELEIÇãO

Jogam amanhã no Abrigo de Menores campo da 4.a

série as equipes do G. E. "O ESTADO" X FORD F. C.

Haverá preliminar .entre as equipes de "O Estado" X

Cine Ritz, com início às 8 horas.

Garrincha, Chinezinho, Vavá, Pelé e Zagalo, o
ataque brasileiro

. para enfrentar os chilenos
RIO, 24 (v. A.) - "VAVA' se contundidos. Quanto a ] teontem, na séde da CBD, tar também com Zagalo, que nha dianteira do Brasil se

está à disposição da CBD pa- joel, não há qualquer íntor- o técnico Vicente Feola mos- será convidado -espeeialmente
I
ria formado com Garrincha,

ra o jôgo com o Chile" - foi mação. trou-se satisfeito com a vin- para o jôgo com os chilenos. Chinesinho, Vavá, Pelé e Za-
o comunicado recebido on- da de Vavá. Acre$centou qus Não vindo Jael e Did], a ue

'
galo.

tem. pela Confederação Bra , CONVIDADO' ZAGALO o antigo centro-avante cruz-

sílelra, do Atlético d,e, Ma- maltíno comandará o ataque
drtd. Esta foi a primeira res- Falando a reportagem an, brasileíre, que deverá con

posta recebida pela' nossa

entidade, aos pedidas que fêz,
por interm'édio da Federacão
Espanhola de Futebol, de
cessão dos jogadores Didi
(Real Madrid), Vavá (Atlé
tico) e Joel (Valência) Uma

técnicos apreciáveis, laureou
se campeão catarinense de
remo pelo Riachuelo, sendo
mais tarde um dos grandes
esteios da diretoria do Clube

TEM NOVO PRESIDENTE na manhã do dia 3 de julho
O PAULA RAMOS próximo, dependendo é claro'

da! reunião que será efetua-

Em reunião realizada na da na noite da próxima se

noite de terça-feira, foi eleí- gunda-fsãra, na séde da
to por aclamação, para pre- F,C,F.
sidents do Paula Ramos Es- I
porte Clube, o dr. José de' RECURSO NO CASO DA

Lerner . Rodrigues, de quem I
a família paulaina muito es:..1
pera na árdua jornada de

f O sr. Walter Amaral da
60-61. I Silva e o dr. Fernando de

. ; Oliveira assinaram um re

NOVA REUNIãO SEGTJNDA_ curso que deu entrada na

FEIRA
'

Federacão Catarinense de
I

•

Futebol na tarde de terca;

Na noite de segunda feira
I
feira, devidamente ampara

esteve reunido na séde da do em lei. o recurso viza a

Federação Catarinense de anulação da eleição de pre

Futebol, o Conselho Arbitral; ;;idente e vice presidente da

o qual juntamente com os Federação Catarinense de

presidentes e representantes Futebol, realizada na noite

dos clubes amadores, decidi- je sábado, da qual saíram

ria detalhes com respeito a vencedores c sr. Osní Melo

realização do compeonato de e Julio Cesarino da Rosa.
amadores, Todavia. a reu-

nião foi suspensa pelo dr. AMANHA O GRANDE DIA

Abel CapePa, tendo na opor- Na manhã de domingo
tunidade, marcado outra pa, será realizada finallmente a
ra a noite de segunda feira. Se·gunda Volta ao ,Morro, que
quando deverá ficar -tUdo es� contará com a participação
clarecido. de ciclistas flortanépolítanos

joinvilensesl lajeanos, crâeiu,

--------

HOJE A MISSA POR ALMA DE
ALBERTO· MO'RITZ

-

Realiza-se hoje, ás 7 he

ras, na Catedral Metropoli
agência informou, há dias, tana mandada rezar por seus
que Didi e Vavá achavam- parentes e amigos, a missa

CArA AMP-L-A
em intenção á alma de Al_

J berto Moritz, falecido do- da Rita Maria, Foi chefe da

mingo último, vítima de in- delegação Catartneríse que
sidiosa moléstia. em São Salvador, em 1936,
O extinto membro ide tra- trouxe para Santa Catarina

,

dicional família desta Capi, seus dois primeiros titulas de

tal, foi. nos primeiros anos I c�mpeão bras�leiro e� out

do nosso desporto, figura rrggcr a 4 e síngle-skíff.
das mais destacadas e queri
das. Integrou como solteiro,
as duas prímeíras seleções
que Santa Catarina enviou
a São Pa u18 e Bahia para a

disputa do Campeonato Bra
sileiro de Futebol. Defendia'
ele as cores do Clube Atlé-

(ESPECIAL PARA

REPARTIÇãO)

ALUGA-SE
No centro com. salas, luz

direta, grande sub-solo para
depósito ou arquivo, pátio
para veiculo etc.
Tratar telef. �536 com Sra.

!..Jaide .G.' Noceti Rua' 7
de Setembro 21.

"Continuuarei lutando",
disse o ex-campeão. "Quan_
to a uma peleja de desem_
pate, acredito que o cantrato
da peleja estipulada algo,
sôôôbre uma nova peleja
dentro de 120 dia::!. Estou
disposto a enfrentar Patter-

Balido finalmente
o recorde dos 100

metros

Co dr, José de Lerner'Rodrigues foi eleito, por acla,
mação, presidente do Paula Ramos Esporte Clube. Aasím

sendo, o polltícocdesporttsta terá que se esforçar para
corresponder à confiança que lhe depositaram os associa
dos do tradicional clube da Praia de Fóra. Terá, na verda,

de, uma árdua míesâo: Continuar o trabalho eficiente e

prático do seu ex.presidrnte Ciro Marques Nunes. Man
tendo o titulo de Campsâo do E,�ado: o Paula Ramos en

trará, na batalha final do campeonato estadual, conrían,
te na conquista elo título ele Ei Campeão. Mas, para que
isso aconteça, sómente o trabalho que. desenvolverá o dr.

José de Lerner-Rodriju ' i frente QOs destinos da agre

miação é.. que poderá dar ao clube da estrêla solitária, ésta

confiança, Incutindo na li,' n: alidade dos atlétas, as suas

possibilídadec de ating ír. do :'"der alcançar mais um de

gráu máximo da escada I d:.> certame estadual. Os paulai,
:lOS confiam no dr. 'José de L -rnsr Rodrigues e os des�r
tístas locais, no seu trabalho ;'; undo, em pról dos espor

tes metropolitanos.

A DATA DO TORNEIO
INíCIO

menses, paranaenses, e pau_
listas, numa competição el
clistica de grande repereus
são e dp. grande vulto, quan
do estarão reunidos os' me
lhores azes do pedal do sul
do Brasil, lutando por um

triunfo eonsagrador. A Gua,
rujá detalhará o transcurso
da prova em lutando plft' um
triunfo consagrador. A Gua
rujá detalhará 9 transcurso
da prova informando de eín,

Seu falecimento, ocorrido
domingo, consternou bas
tante OS meios sociais e eS

portívos, onde gozava de
grande estima e eoneeíto.:
A' sua família, ainda aba

lada com a perda de seu che-
tico Catarinense no periodo tê, embora com atrazo en

aureo do tricolor praiano. dereçamos as nossas sínce,
Como remador de recursos ras condolências.

xxx

É o Penharol o primeiro campeão euíamerícano de

futebol. Depois de empatar nos últimos minutos da parti
da com o Olímpia do Paraguai (1 x 1), o conjunto

.

uru,

guaíe auri negro, adquiriu condições para lutar contra o

campeão da Europa, ou seja o Real Madrid. Embora, o cio do campeonato de ama-

, té ..:tores na tarde do dia 2 ou
conjunto uruguaio não ostente grande forma ecnica, es-

peramos que nos combates decisivos que apontará o prí-
�leiro campeão mundial inter r-lube, os nossos vizinhos se

G A F E Z I N H O, NÃO!agigantem. façam valer sua garra � consigam o pomposo I.ítulo. Será, acima de tudo um choque entre clubes, sula, G A F E Z I TO!. co postos, movimentando a
mericano-europeu. O conjunto orien/tal jo��rá dia ,2 de

I maior e melhor equipe es-
ulho na Europa e no dia 12, teremos a decístva em

Mon_1 'pórtiva de Santa Catarina,::evidéu. Estaremos torcendo pelo Penarol, qua insusive

defenderá o Brasil, como r;�e�ntante da América do Sul. .

O INTERIOR EM REVISTA
Na tarde de domingo, na cidade de Blumenau, eerá

.

. . 1" o local Palmeiras Esporte Clube BRUSQUE I tos no passivo. Se vencer, o
realizado maIS um c aSSlC·

, .

.

t . ,

.. ti OI'
, era' a atração do público do DISpu a que por certo

I
clube esmeraldmo estara

e GremlO Espor IVO impico, s', . 1
'

t íd
.

Iassí
.

. ,

O PI' ue venceu no primeiro tur', empo gara a orei a brus- : C assírícado para o Estadual
Vale do !taJaI. a meiras, q

• I ' . I '

.

• .

d t
. lutando pela classificaçao, quense sera o campeonato por zona. Por seu turno o

no por 2 x 1 estará es a vez

I d C t
.. , . I OI'

.

t bé
.,

I
.'

om uma vitória terá as- o en enario que�sera pa·, impico, am em tera nes_
Para o ce"tame zona, Ja que c 't '. ., ..

...

d
.•

bem como a consequente rocrnado pela LIga Despor- te coteJo a sua ultima espe
'egurado a prevIlegla a pomçao .

t· " ,�

.,
• d er árIo será o Olímpico que Ilva

Brusquense e que con- rança pOIS se perder. fIcara.
;lasslflcaçao. Mas, o seu a � s

brilhantemente com o tará com a participação -elos mais uma vêz fóra do certaainda segunda feira, empado� d daI' que sera' dI'ficil um· clubes Carlos Renaux, Pai-
d G 1 x 1 a vm o t me zonal. Se vencer, o Olim_

,ifa�co � am� por
" R' a·o se conhece vencedor sandú e Guarani.

prognóstIco, pOIS em choque el, n
.'

'pico terá chanCe de classi_

t
.

do seJ'am quail1 forem as circunstânCIas. ASSIm ficação. No outro embate o
an eClpa ,

b t d
. ITAJAI'

sendo, Palmeiras e Olímpico, deve:á ser., o em a e e gI. Vasto Verde, enfrentará ao

o.'antes. Se o Olímpico 'vencer, entao tera chance, d� con-
O de

Tupy; oportunida;de em que
deixando Cam.peonato itajaiense"'_.-e 'uI'r a classific,ação para o Estadual.por zon,as, ,

poderá sagrar-Se campeão
- g d lo de futebol após pequena inter-
. clube palmeI're'nse em dificil situaçao. Sera o ue

.
por antecipação case deixé

-d R rupção que sofreu 'com a vi-OVJI'da. ou 11101'te .'.,ara o clube alvi rubro da Alame a 10
o gramado vitorioso.

sita do Vasco da Gama, de-
verá ter sequencia na tarde
de domingo, oportunidade

VA"VA' -CEDIDO .PELO Al�ÉlICO DE ��oq��a:e:e�!�v��tar Mar-
Prosseguiu na tarde de do-

mingo o campeonato desta

MADRID' PA'RA, A SELEIÇA-O S. FRANCISCO DO
liga com a efetuação de tres

SUL combates que apresentaram.
os seguintes resultados:

BRASILEIRA
Deverá se exibir nesta ci- Mrnerasil 2 x Estrêla do

dade, na tarde do próximo Sul O' Henrique Laje 4 x

RIO 24 (V, A,) _ Vavá: a Taça "Jules Rimet", o ano
I d.omingo, a �quipe futebolis-

I Atléti�O. Mineiro O; e Urus

integr�rá a seleção do Bra- passado, na Suécia, viu seu, tIca do.AlmIrante Barroso, Ila'n:ga 4 x Guatá 2.
. empenho satisfeito em rela- opo.r,:tumdade em que dara

silo que enfrentará, no próxI-
ção a pelo men.os um, I combate a representação do

mo [lia vinte e nove a do ,

Vavá, até o momento, não: Atlético, local, num prélio
Chile, no Maracanã, em be-

comunI'cou a da.ta de sua que se prenuncia como' dos M' tncfício das vitimas dos re- aIS uma vez o cen 1'0 a-

vI'agem m"s sabe-se que se· dos mais movimentados {'

I t I I'
,

ltcentes térremotos (! mare- ,u. van e (eSIO vo a a ocupar
r'a' recebido no -GaliCão pelos atraentes.

t·
."

d
.

mo'tos, que s·� abateram so- o no IClano i a Imprensa,
dirigentes da C:aD e da Fe- BLUMENAU

t·tbre o país andino. A comu- ,agora por es ar. nas COgI a-
deração Carioca_ ide Futebol, I c- d R' B d Pnicação' do clube, a quem' -

" ,oes o 10 ranco, e a-

está vinculado, atualmente, além de por proceres vas- R,oda�a das mais. Impor- ranaguá, que dizem ter re-

o centro-avante campeão do cainos e botafoguenses. tantes e a que esta marca. metido para a cidade do to_
da para a tarde de domingo, teriol' catarl'nen,se um emI's-mundo Atlético de Madri, t•.

.
.

campos a ide doi-s jôg<lS, nes- sano com a fina'lI'dade dechegou ontem à Confedera- A T E N C Ã O t f' 1 d '
, e. ma e campeonato re- contratar o estupen'do avan·-ção Brasileira de Desportos. 1glOna. t d' d M 'I'O 'd t d nt'd de e ra Ica; o no arCllOpresl en e a e 1 a, VENDE-SE UM TERRE- Em Blumenau teremos o Dias.senhor João Havellange, NO COM 2 CASAS DE MA- clássico Palmeiras e Olim.

.

mostrava-se satisfeitissimo, DEIRA COM LUZ E A'GUA pico, agora em circuntancias
------------

')ois, tendo solicitado aos ENCANADA, 'A TRAV, 1,0

I
especiais. O Palmeiras que

LEIA EM NOSSA NOVA
I b

. EMBALASEM COMOcu es, por �u�m JogaI_U os DE JANEIRO, 113 NO' ES- é vice lider com 4 pontos
quatro braSIleiros desllgados TREITO. TRATAR NA MES- perida enfrentará '10 Olim-

'SE. P����AZIUTMCBOMdo escrete., que conquistou IMA.' ,Ipico que conta COiIl1 6 pon- ..

A reportagem em conversa

com o dr, Abel Capella, foi
informada que é Si!'U pensa
mento realizar o Torneio Iní-

t INGEMAR QUER A REVANCHE
NOVA YORK, 23 (De Jack' prêsa Feature Sports, In ,

Ouddy, da UPl) - Ingemar I corporated, promotora do
Johansson saiu da reclusão

I
encontro havia .díto que

que voluntàriamente se im-, Johanson o informara de
pôs- depois da derrota de 23 I

que estava '''pronto para lu
feira à noite ante Floyde tal' outra vez (com Patter.,
Patterson e anunciou D2U ,;;onY em qualquer momen

proposito de voltar a medir, to".
se com o -norte.amerícano Apesar de seu ôlho incha,
em um "match" de desem, do e de um ferimento sôbre
pate. o ôlho eequerdo, o ex..cam,

peão mostrou hoje sua Il,
nha habitual: trajava um

terno azul com gravata azul
marinho, Não havia espa,
radrapos nem gases sôbre a

face.

Esta declaração do pugi
lista suéco, assim como a de
Patterson de que estava diD_

posto a conceder-lhe revan

che, ser.1 dúvida preparam
o terreno para outro ençon_
t'ro entre os dois pesos pesa_
dos.

. Johanson disse a Fugazy:
"Estarei pronto quando vo_

::ê e Patter::!:>n também esti
verem prontos".
Por sua vez, Carl Eaton,

prometor de boxe de Los An

geles ofereceu hoje a Johans
son 250.000 dólares por uma

peleja com o campeão mun_

dial dos meios pesados. Ar_

chie Moore, que seria efe
tuada em setembro próximo,
como preparativos ou pre
liminar do terceiro encontro
Patten!:Jn-Johansson,
Eaton disse haver feito a

mesma oferta a Moore, e

que o campeão pêso meio_
pesado se mostrou aisposto a

aceitar a proposta.

ZURIQUE, 23 (U.P.I.)
O a tléta alemão Armin Har

l',y realizou anteontem à
tarde uma proeza única' nos
anais :do esporte:' correu,
duas vêzes os 100 metros ra,

sos, no tempo sensacional de
10 segundos redondos, que
são o novo recorde my.n<!ial.
A primeira vez foi conse

quência de uma saída falsa.
Na segunda, o atléta repetiu
a façanha.

O ex-campeão, que depois
de sua derrota se recusou a

falar com os jornalistas e

que as primeiras horas do
dia de hoje ficou deDcansan
do em seu hotel, mais tarde
recebeu os jornalistas e sem

-

,

perda de tempo procurou
desvanecer toda dela de que
seu nocaute no quinto
"round", . significa seu pos
sível abandono das luvas.

Ma ria . Ester,
.

Gran
de Favorita

Os comentaristas ingieses
ccnsideram a tenista brasi
leira Maria Ester Bueno,
cOqlo a grande favorita do
Torneio Internacional de

Winbledon, que, como se

sabe, foi por ela vencido no

ano pasasdo anteontem, na

partida. inaugural do' tor

neio, Maria Ester triunfou
fácil sobre a campeã da
Belgica, Cristiane Marcelis,
por 6 a 3 e 6 a 2. Consegui
rá M. Ester o bi-campeona
to?

soa em qualquer momento e

em qualquer parte".
Floras antes, Bill Fugazy,

o principal acionista da Em.

-S'SS

Artigos E�porte em Geralpara
Rua Tenente Silveira, 25

BOX - REMO - NATAÇÃO - BASKET
GINÁSTICA - ATLETISMO - FUTEBOL

VOLEIBOL - TENIS

Variado Sortimento de Artigos para
Homens e Crianças

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

- CUtCAS - SUSPENSORIOS _ ETC.'

S&SSS%%M1#"{",",$SSSSS1SS::C S, \?'ia "i5fb' ... 'itiltJoSSSSi

MULLER
Branco.

·LAURO

-ITAJAí

Se Johansson aceitar a

oferta, disse Eaton; tratará
de organizar imediatamente
o encontro para �atembro
em Los Angeles, onde 105 mil

pessoas poderão assisti_lo no

Coliseo da cidade.-
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LIRA T. C. SABADO 25 BailE DE SIO· JOiO
DANÇA DA QUADRILHA, CASAMENTO NA ROÇA, BANDINHA, 'QUENTÃO, LARANJA, PUXA-PUXA, PINHÃO, TRAJE À !ARÁTER COM UM
GRANDE "SHOW" A CAIPIRA POR MAR�O ZAN E PELO DUO liRM,ÃS, CELESTE, ARTI�TAS DO RÁDIOI E DA T'ELEVISAO PAULISTA.

RESERVAS' DE MESAS NA RELOJOAR'IA MULLER (R$ 30�. 00.

r.=======��======�==�============�=====�

) �-B-E--R-E-C--R-E-A-T-I-V-O--�,
6 DE ',J A N E I R o

ESTRErTO

PROGRAMA DO M:t!:S DE JUNHO

DIA 25 Sábádo _ Noitada Junina dedi
cada aos casados
Início às 22 horasI

! NOTA: E' nece9Sária a apresentação da cal'.
teira social e o talão referente ao

,nês de junho.

,I,

APRENDA
Com o prof. Mr. Edward Green numa turma pequena.

Assim v. gosará melhor dos [) benefícios que a literatura, o
cinema 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 Tiradenteo, 36.

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

casamento da roça, laranja, quentão, pinhão, amendoim,
bandinha, traje à caráter. Com um grande "shaw" à cai.

pira pelo Duo Irmãs Celeste e Mario Zan. Res. de mêsas

na Relojoaria Muller - Cr$ 300,00.
Dia 26'_ Disco Dance.

o PARANA' EXPORTARA' CAFE'
PARA A ALEMANHA

Segundo se informa nes
ta capítal ,o Instituto de
Fomento Econômico do Pa
namá está promovendo ges
tões no sentido de exnortar
café do país para a Âlema.
nha Ocidental.
A imprensa panamenha,

comentando o assunto, sa.,

lienta que o Panamá pode.
rá melhorar baetante a

qualidade de seus cafés e

que firmas alemãs estabe,
lecidas em Costa Rica estão
dispostas a introduzir me

todos modernos de benetí-

Inlerêsses de Cam.pos Novos em Foco .--
__ ..__ ,. ..�- ..L..a-_'----------;

Deputado Augusto Brezola Propõe - DE PERSONALIDADE AO SEU LA'R DEC'ORANDO-O
I

�

Auxílio a· Ginásio : COM MÓVEIS, TAPETES FORRAÇÕES E PASSADEIRAS:o deputado Augusto Bre, Novos, desde o ano de 1969 lIIl I11III
sola, qu� vem se desta- p. p., vem sendo construi- ... DE LOJAS C I MO ...
cando na Assembléia Le- dJoOa-oo. P,ll.érdl'giOI'dodOpeGIOI·nsáSrieOveS., • •gis\a,tiva pelo' permanente \�

���sê�::���:�:r::�iiená�J� �ea��1a:::::é�:a °i:ds:�:: - exposição e vendas Rua Jeronimo Coelho, 5 :
zona q_Ue representa, ha tuição, vem contando com I11III I11IIIsessão Ide 21 do corrente a- o apoio integral da popu- III' ...
presentou projeto que au- lação camponovense e dos I11III / ._ ,,_ lIIl
toriza o Govêrno Estadual Poderes Públicos. A Prefei- ...

6.a I
...

a conceder a ímportâncía tura Municipal de Campos I11III aberto para visitação de 2.a à •de quinhentos mil cruzei- Noves. dosde o ano de 1959 ...

Iros para o Ginásio São Jo·· grandiosa obra com cerca • feira até às 21,30 horas •sé de Campos Novos. Para de cr$ 800.000,00. O Go-
_�__ ,oferecer melhor idéia da vêrno Federal a seu turno ,

'

lIiII;execelente p r o posição. vai também auxiliar para ...

���ns�r������iV�aj�m�f;:� ��d�i�oC�n;ç:�:�;o cg�s�� �

M O V E I S C IMO'çâo: níão. O Estado que sgmsn- • •iu��jr�;� �eco��iede�' ���úio tro��s,m������oo�e e�a���� • '.Art. 1.0. _ Fica o Poder cerca de trinta e dois mi- •

d FI
,. ,

'I· S I
E:lG€cutivo Estadual autorí- lhões. de cruzeiros. justo é

e ,OrlanOpO'. IS • •

II
zado a conceder um auxi- qUe também auxilie um � ;lio de cr$ 500.000,00 (qui- empreendimento desta na. Ir. ...nhentos mil cruzeíros) , ao tu reza QUe tem um fim al- ...

I11IIIGinásio São João da cída, truístíco, qual seja o de. ...de de Campos Novos, des· proporcionar meios para a

•
I11IIItinado a conclusão de suas educação- da juventude nr ...

obl�t 2.0) __: Para acorrer b�����s��;o��n������; # Conjuntos completos, ou peças isoladas �

as despesas desta lei. fica sinalar que êsse é o único , p
•

o Poder Executivo autori- ��statbelecimento ginasial I11III ara escrito'rios e resl1denCl1as •zado a abrir, em época o· existente no município de ...
...

portuna, 0. crédito especial Campos Novos. já funcio-
• A

I

I I h •
neX�t�á��; _ Esta lei en, ��n��� e;:éJi�raJ:r r!a��i�� I11III

- . maIs comp eJa in a de móveis' do Brasil ,trará em vigor na data de e se não ultimar a cons-·... (I M O I

d I11III

��a d1:�!f;g:so, e�e�����:: ���Ç��ssaed!a�á licse���to d� • ,,- moveis mo ernos por preços antigos ...

rio. seu funcionamento. • ' •
Palácio da Assembléia Acrsdítamos, pelas ra- •Legislativa, 21 de Junho zões expostas que esta As- •

de 1960. semhléia Legíslativa,' nao --=--=---- "', -. .. W\ ..........-__ ..... 11 .. •.

Augusto Bresola negará apoio a esta pro-

tDeputado posição, dada a alta e im-

·Estl·val t p,"res· me aJUSTIFICAÇÃO portante finalidade que en- e
.

,

Na cidade de Campos cerra.
, •

i •••

A dotação do exercício de integral em nosso Estado do

1958 totalizou Cr$ Plano Quinquenal de �b�a�
d

.. ,
. om o Minís

1.038.206,00, havendo .sido, Ro QVlal'l�S, c
, .-

dispendidos Cr$ 1.038.206,00;
. tro Ernam do Amaral Pel.

8) Convênio PJ .49/58, I xoto, clarividente e �pe�'oso
jnedlants indenização de ser. titular da Paata da Víaçào €'

viços para a construção da

Estrada Dona Francisca. A

dotação do exercício de

� 957 totalizou Cr$ .

1.038.206,00 já havendo sido

dispendidos Cr$ 1.038.206,00.
PALAVRAS FINAIS

.cíamento no paia
O jornal "'Estrela de Pa

namá", recentemente, alu
diu mesmo às posstbíltda;
des de expansão da cateí;
cultura nacional, para o

que se contaria com regiões
proprias para o cultivo da
.rubíácea e que nunca ro,
ram exploradas. A abertura
do mercado alemão é con
siderado pelo referido jor
nal como uma perspectiva
a mais no eentído de au

mentar as fontes de divisas
do país.

PRIMEIRA PASCOA DA IMPRENSA
FALADA E ESfRITA

CONVITE
O Sindicato dos Jornalistas Prof'issíonaia de Santa

Catarina e o Sindicato dos Gráficos de Florianópolis, con
vidam a direção e demais componentes para part.cípa,
rem da MISSA DE COMUNHÃO PASCOAL da Classe a

realízarvse às 9,15 hora". 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,

DIA 28 _ Palestra pelo Revmo. S�. Pe. De Sales Bianchini

Clube 15 de Novembro às 20,30 hs,

DIA 29 _ Missa de Comunhão Pascal, àe 9,15 hs.

_ às 14,00 hs. Recreação no Parque "Paraíso das

Diversões".

NOTA: As confissões, na Catedral, podem ser rettao desde

a tarde do dia 28 e pela manhã do dia 29.

A COMISSÃO

da estrada !lhota.Baú.Alto
Baú-Luiz 'Alves. As 'dotações

(Cont; da 3.a pág.) 1.500.000,09, já comprova, dos exercícios de 1957 e 1958
"e]{,e�cicio as _, verbas do Ol'ÇR. dOS'; -.' �.

'

totalízarám crl 1.100.000,06
'mente da União e do Fundo 2) Obras de acesso da já havendo sido díspendidos
Rodoviário ;Nacional vota. BR.59 à Ponte Hercilío Luz Cr$ 600.000,00;
das e consignadas ao Estado i em execução pela Prefeitu. 5) Convênio PJ .48/59,
de Santa Catarina montam I

ra Municipal de Florianópo. aprovado pelo CRN em 13.5.
conforme a seguinte dístri, lis mediante o convênio PJ 58, mediante indenização de
buição: _' 151/57, assinado em 13.9. serviçal: para a construção

da estrada Corupá.São Ben.
IMPORTÂNCIA to do Sul. A dotação do exer.

330.274.118,30 cício de 1957 totalizou ....

404.388.677,90 Çr$ 1.000.000,00 já havendo Senhor Presidente,
286.854.700,00 sid') dispendidos Cr$ .... ,. Senhol'ea Deputados:
636.418.896,90 1.000.000,00; Trazendo ao conhecimento

. 6) Convênio PJ-47/58, desta Casa, em rápida sínte_TOTAL Cr$ 1657'92739310
,

. . . , aprovado pelo CRN em 7.5.58, se, o volume de trabalhosOBRAS EM CONVÊNIOS 57. A dotação do exercício de
mediante indenização de que vem prestando a SantaCOM MUNICíPIOS E O GO. ��57 totalizou.Cr$ �.OOO.OO.O,OO serviços para a construção I Catarina e ao país o Depar_VÊRNO DO ESTADO Ja ,havendo' SIdo dlspendld�s da estrada Joinville.Fóz do tamento Nacional de Estra-Senhor Pre[�ldente, Cr$ 5.89:.��3,70. A dotaç�o Rio CUbatão, com a dotação das de Rodagem, através doNobres Senhores Deputa. �o exerclclo de 1958 .t.otall·1 de Cr$ 5.400.000,00; 160 Distrito Rodoviario Fe.dos: llzou Cr$ 4.500.000,00 Ja ha.
7) Convênio PJ.57/58 deral sediado em Florianó-

Ale'm d d' vendo sido dispendidos Cr(, ,

os empreen lmen_ "oi' mediante indenização de ser. polis, desejamou regozijar-tos já mencionados, que por 2.351.526,50; viços para a construção da. nos, mais uma vez, com o
si só consagTariam a acão do 3) ComJtrução do acesso à estrada Lajes.Florianópolifl, I Presidente Juscelino Kubi.
Presidente Juscelino 'Kubi_ Fortaleza pos Naufragados, trêcho Bocaina-Bom Retiro. tschek, pelo cumprimentotscheck através do D.�parta. em execução pela Prefeitura ' ,

menta Nacional de Estrada:.' Municipal de Florianópolis, - yI:NDE-SE URGENTEde ROdagem em Santa Ca- mediante o Convênio nO PJ �
tarina, existem outros, rea. _ 11/58 assinado em 29.1.58. Para desocupar lugar vende_se urgente, em avu�so,
Hzados pelos municípios por A dotaç'ão do exercício de partes das instalaçõe,s de restaurantes:
intermédio das prefeituras 1958, totalizou Cr$ Diversos balcões de madeira mesas, cadeiras, frigo.
e pelo Estado, através do 2.000.000,00, já havendo sido ríficos Bacelli, louçaa, cristais $e�viço de aço inoxidavel,
Departamento Estadual de dispendido Cr$ 1.685.343,80. talheres, material de casinha, piano Essenfelder, ampli
Estradas de ROdagem. São CONVÊNIOS ASSINADOS ficador de som Sedan c/toca_discos de tres rotações, fo.
as chamadau "obras delega_ COM O DEPARTAMENTO llão a lenha grande, fogão a gáD comercial, coifas para
das", e feitas por meio de ESTADUAL DE' ESTRADAS fogões, chaminés de folha, cilindro p/agua quente, ser.

con�ênios. Do relatório dos DE RODAGEM DE SANTA uent!na ,em tubo de cobre, churrasqueira eletro-mecânica,
serviços executados no 10 CATARINA espetos de aço inoxidavel, armários e diversos outros aces·
Trimestre dêste ano, na ju. 1) Trabalhos de recons. :;jrios.
risdição do 16° Distrito Ro. trução de, revestimento as. Ver e tratar no local, à Rua Trajano n. 26, com An. l

doviál'io Federal, colhemos fáltico do estrado da Ponte 1 tônio Souza.
os elementos que passamos Hercílio Luz" a ser executado,
a enunciar, e que dão bem I pelo Depart�mento Estadual ---M-I-N-IS-T-E-J-R-�"-'O--D-A--M-A-R-I=-N-H::-::-:Auma idéia exata da posição de Estradas de Rodagem I
dos serviços e das verbas I mediante o Convênio PJ.141/
concedidas pelo Departa_ 57, assinado em 3.9.57. A do. Comando do 5.0. Distrito Navalmenta Nacional de Estradas tação do exercício de 1957 é
de Rodag'em em nosso Esta. de Cr$ 7.09,8.000,00; I EDITAL DE CONCORR$NCIA
do: . De oráem do Exmo. Sr. contra.Almir�nte -: Com�n. i
CONVÉNIOS EM VIGOR 2) Convênio PJ.56, apro. dante comunico aos interessados que serao aceltaú ate o I

1) Serviços de reconDtru., vado pelo Conselho Rodo. dia 10 de julho do corrente ano propostas para constru·1I .

N' I 13 5 58 cão de uma embarcação com as seguintes características:
ção e pavimentação do tre- vian.o aClO�a :m _

-.
, _

cho municipal da Rodovia medIante mdemzaçao de Comprimento 18,35 m

Base Aérea_Florianópolis, em serviços para a estrada Pas- Bôca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,40 m

execução pela Prefeitura sarinhos.Palmitos.Cunha Po� Pontal 1,80 m

Municipal de Florianópolis, rã-Maravilha, com a dota. Calado , . . . . . 1,30 m

mediante Convênio NO PJ ção de Cr$ 2.500.000,00; Número de Beliches 16 u.

18-58 assinado em 10.2.58. 3) Convênio PJ_55/58, Ou planos da embarcação acima referida poderão ser
,

d I CRN 13 5 Vl'stos e axaminados na Divisão (io Material dêste Comando.
As dotacões orçamentárias aprova o pe o em ..

de 1956 � 1957 totalizavam 58, mediante indenização de Comando do 5° Di�trito Naval, Florianópolis-SC, em

Cr$ 13.000.000,00, já havendo serviços para a construção 17 de junhO de 1.960.

5ido dispendidos Cr$ da estrada Rio do Sul.Areal. Haroldlo Castello Branco de Oliveira

'7.723.837,90, sendo Cr$ Trombudo Central-PoufJo Re- Capitão-de.Corveta (IM) - Encarregado da Divisão de

4.723.873,90 relativo à medi. dondo.Rio do Oeste, com a Intendência.

ção realizada em 21.3.58 e o dotação de ,C:-$ 3.000.000,00;
restante proveniente de 4) Conve�lO PJ .96/58,
adiantamentbEJ concedidos

.

aprovado pelo. CRN em 9.7.58,

nos valores de Cr$ 500.000;00, mediante indenização �e
Cr$ 1.000,000,00 e Cr$ ., ... ' serviços para 'a construçao

��------------------------------------

- ----�-----�---- ---_ ----

rJA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

ANO
1957 Cr$
1958
1959
1960

A t U G A-S E
Uma pequena casa de madeirá, com duas peças

(Fundos') Vêr e tratar a Rua' Padre Roma, 62.

Obras Públicas; com o en,

genheiro Edmundo Regís
Bittencourt engenheiro-dí
retor cio DNER, e com o dr.

Elpídio Costa de Souza, que

tão sàbiamente vem che

fiando o 16° Distrito Rodo.

viário Federal em Sallta

Catarina. Homens e �bras

dêsse porte, engrandecem
Santa Catarina, criam o seu

progresso e fazem nOSDO Es

tado maior e ma,is rico no

concêrto das demais unida.

des da Federação. Tenho

Dito."

1���MI��ll
OONG'RATULA!ÇÕES "A Ó
SR. ROBERTO MARINHO,
DIRETOR DE "O GWBO"
O sr: Volney Colaço de

Oliveira, após historiar a

função do jornal Q GLOBO
da capital federal, e sua

grande importância n o

país congra:tula-se com o

dr. 'Roberto- Mari�ho, Idi
retor-l'ed,rutor-chef.e. daque_
le vespertino, pelo recente
ato do presidente Juscelino
Kubitschek, designando-o
presidente da Comissão' do
Livro do Mérito e chance
ler da Ofldem Nacional do
Mérito. Disse, ainda, que
mais realçava o ato, pelo
fato sabidO' de ser O GLO
BO orgão de oposição ao

governo do Chefe da Na
ção, porém essa opo�i?ao
era serena ''! construtIva'.
Após afirmar quê a refe
rida fôllha tem a mais am

pIa· a,ceitação em Santa
Catarina c O' n gratula-se
também 'com O' correspon
dente ida mesma no Esta
do j ol'nalista !lmar Carva-'
lh�, e requer a expedição
do seguinte despacho tele
gráfico ao dr. Roberto M�·
rinho. aprovado por una.

nimidade no plenáriO':
"Assembléia Legislativa

Estado Santa Catarina
aquies�eu voto congratula
tório prqposto deputado
Volney Collaço- Oliveira vg
motivo acertada nomeaçafl
vossência para, presidir
comissão livro m'dem Mérito
Nacional pt AO' ensejo pre
sen.te comunicação apraz
m� manifestar regosljo le
gisladores catarinenses pe
la 'alta distinção e mereci
da honraria conferida vos

sência que vg frente gran
de vespertino O Globo. vg
tão relevantes servIços
presta ao Brasil - Saud�L

çóes _ Braz Joaquim Alves
presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITORA "O ISTADO" LmA.

O·�.Jú:ti14
a,

4;;-. .

Rua Conselheiro lnl&fra, 160
Telefone 3022 - Cxa. Postal 139

Enderêço Teleeráfico ESTADO

DIRETOR
I{IJbeD8 de Arruda Ramos

G E R E-N T.I!l
UlJmiollos. Fernandes de Aquino

RE1>A'rORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machano - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

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

?rof. Othon rí'Eça - Major Ildefonso Juvena; - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Mmon Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive.
Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borge::; - Lâzaro Bartolomeu.

P{JBLICIDAO.
Osmar A. Schlindwelm - Aldo Fernandes - Vlrglllo Dias
- Ivo Frutuoso.

K • PR. B • N,T .4. N T •

Uepreaentaç6e� A. S. Lara L�a
H10:-- Rua Sena4ior Da.,.. " - ,.. &•..,

,TeL lli'U
,"" Paul" nu" Vitória 167 _ .. e... j &J _.

Tel. 34-89.'

""ervtço TeJecrát'co da t;TNITJ:lJ PRJ:SS lU· P)

AGENTES • CORRIi:SPOL'lD.NT.�
,_ T&do. _ .unJciplOll r �ANTA CA'JAKINA

ANUNC . .J8
lh4'ut. contrato. de acordo l"U'"' I taMJa •• vlr.r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabiliza pe IOf
í"I)l,r�.,ttos emitidos nos IirtilÕ!os assinado-

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

João Moritz s. ,6.

"A SOBERANA" rRAç� li DE NOVEMBRO - tSQtJL�A
Itt.:A FELIPE SCHMIDT

FILI"\L "A SA8IRAl\A" D.ISTRlTO 00 &tW·...EITO - CANTO

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AG ICOlA B UNO
REGISTRO: N,Q 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIAO _ S.C.

Rua 14: de Julho (Saco d:à I11ma) - 00QUEIROS

"O JlJTADO" O MAIS AN1'IOO DlABlO DB S. CATABlNj
--_._...---� ..._�

�iõiii�ãiõiprÕiiSSÍÕÕãii· D�!��!��;�:::�::;����:A_
.

,' .. ""� 'Çi .... ....__. 'A �: I
DR. HENRIQUE PRISCO DR HUBI GOMES Das 16,00 às 18,00, diaria-.

Angustia - Comp exos - Ataques - Manias --

• mente exceto aos sábados .• Problemático Afetiva e sexual

i
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

DR
Insulinaterapia - Cardiozolorapia - sonoterapta e

• GUARACY A. ,. pSi��.��ioi�os Psíquíátras _
SANTOS DR. PERCY JOÃO DE BORBA

: DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
• DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

: CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

I Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286

: (Praça Etelv.ina Luz)
.

.

� e ..

PARAISO

I DlplQmal10
pela FaCUII1�. NaCio-

nal de Medicina C1a Univ�.ldade

I'
co Bra.U

I Ex.lnterno por concurso da .a'lr_

; nldade_EscQla, (serviço 110 prof.

'Octávio Rodrlgue. Lima). Ex

I Interno do Serviço de Cirurgia do
! Hospital I.A.P E.T.C. C10 Rio d.

'janelrQ. Médrc� C10 Ho.pltal C1.

Caridade e da Maternidade Dr ..

! CarlQs Corrêa.

'DOENÇAS DE SENHORAS-

I PARTOS - OPERAÇOES -

Casa Laudares Ltda PARTO 'SEM DOR pelo método
,.

I
psíco.prQtllatlco

Rua Deodoro, 15 - tel. 3820 Consultório: Rua JQãQ plntQ n. 10.

.......................................,...••, das 16.00 à. 11>.00 bora•. Atende
. com hor.. marcad... Telefone Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

3035 - Residência: Rua General
a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró

Blttencour' D. 101. .
.
" xímo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

ME'DICO MENDONÇA
MeDICO

Operaçõ'" - DQenç.. C1e SenJlo_

ra. - Cljnlca C1e AdultQ.
Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
R(!l�idênci. :

Cirurgião Dentista
Especiallsta . eDI dentaduras an1\_

tõmícas. Horário: Das 8 às 12 1 s

CursQ de EspeCialização no �OIpi
tal dOI ServldQre. 110 ilata4o.

(Serviço do prof. Mariano dI An
drade). Consult.. : pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde da.

15.30 �Qras em diante no consut

tórlQ, à Rua Nune. Machado, 17,

esquina da Tlradente. _:_ TIlet.

2766. Re'}1dêncla - Rua Marl
cha1 Gama D'Eça n.o lU - Tel.

3120.
. •

.

Rua Gal. Bittencorrrt n. 121. !\tende CQm hora marcada

Telefone: 2661. Avisa lua dlst'nta clientela oue

Con8u�t6rio: mudou seu cQnsultóriQ' para a ;ua
Rua Felipe 8chmldt a.

37., Fellpe Schmidt 39 A •

Esq. Álvaro de Carvalho. ,n. - - Em

Horário: frente a Padaria Carioca.

Jt!
DR. AYRTON DE OLI-

VEIRA
- DOENÇAS DO PUUi,A.O -

- TUBERCULOSlI -

CQnsultbrlQ - Rua FeUpI

SchmiC1t. 3M - Tel. 1801.

Horário: das 14 ii' 16 boral.

Realdêncla _. Fellpe SChmld',
n.o 127.

<,

DRA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

CooluJtór16 I K..s.,a... Con.,"1U

Secunda ii I.a-rltr.

.u 15 li 17 bor..

TIl. - IIUn.ORlANOPOLlS

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHlER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstia8 de anua e recto

Tratamento de hemorroidas, fiaiulaa. etc.

Ctruraia &nal
CONSULTóRIO: - P.ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA

ORTOPEDIA
ConsultóriO: João plnro 14 -

CQnsulta: dai 11i à. 1':' ho;a•. C1lá

rtamente, MenQ. aQS sábadQ.. Re

sidêncla: BQcai\lva, 135, FQne 2714

1553 -

DENTADURAS INFERIORESDR. WALMOR ZQMER
GARCIA MSTODO PRóPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORPIS �{HWEIDSON
CIRURr.' I\U UENTISTA

DIPLOMAf'O PELA (l'\TVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X .. , PONTES - PIVOS
TRATAl\lE:'\'TOS DE CANAL

HORARIO _:__ das R il�: : 2 t> das 18 às 20 horas

HORAS MARCADAS - ria� 14 às 18 horas

RUA TRAJANO. 2fl -- 1 co, andar

L O i E S

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

casa, "imediatamente.
Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426.
'\DR. LAURO DAURA

CLINICA GIilJ1AL

Especialista em molé.tlu di S"
nheras e via. urlnárl... C�a ra_

dical C1aa Int�cçõel agUdai'I oró'

nicas, do aparêlho genlto_urlnirlo
em ambc-s OI aexOl. DQel;lOU do

�parélhQ Digestivo I do matem.

nerVQSO, Horário: 10� li 11 •

� '� às fi hQru -' COlllult6r10:
Rua Tlradente•. 12 - 1.0 Ud&r

:_ Fone 8246. R8I1dêDOla:.WI

t.acerde Coutinho, 11 (ChiOU. do
�:5panba - FolW 1141.

DR. HAMILTON SANFORD DE
VASC'ONCELLOS

gtárro do Instituto Nacional

do Cancero
OüJ<:NÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - UROLOGIA _;

CmURGIA

At.eIlde, pela manhã, na

Maternidade Carlos Correia.

Diplomado pela Escola de

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno da

Clínica Urológic do ;Hospital
Pedro Ernesto (Serviço do

Prof. RuPP) e da Maternidalde

Fernando de Magalhães.

DR. NEWTON D'AVILA
Residência: Rua Demétrio

Ex-Interno e Médico Esta- Ribeiro, n.Q 26 - Fone: 2305

CIRURGIA GERAL

ATENDENDO DIARIàMENTE NA
Doenças de St'nhoral - proe'ó-
lQgla - Eletricidade Médica

I
ConsultórlQ: Rua Victor Mel
relles n,o 28 - Telefone 8307

,onsultas: Das 15 hQral em diante.

�esld�ncla: Fone. 8.421. Rua Blu-
.

meDIlU, D. '71·

MATERNIDADE CARMElA DUTRA.
SERViÇO DE RAIOS X

Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA

EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do I';l>tômago - Vef'iCllla Biliar -- Rins
Torax - Ossos - Intestino, etc.

. Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica

(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.
DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

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

ta (Almte. LamêgQ).

DE MANHA - das 10 as 12 horas

DE TARDE - das 4 as 6 horas

Consultas Rua Nunes Machado, i fone 3738.

Dr. Relio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 àa 19 horas (ao la�

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

- Estreito - Fones 2322 e

6367.

RAUL PEREIRA· CALDAS
ADVOGADO

.'

"Questões Trabalhislaf'Dr. Rélio Peixol@
ADVOGADO Escritórto: Rua Joio Pinto n, 1. lObO

ttlefone ll. �.'87 - Cma P!)ilWJ n. U

I:10R-ARIO: Du 10 U 17 hOr...
xxx

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

Sala 4.

Residência Alameda

Ad.olfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.

Telefone' - 2422.

DR. ARMANDO VAlERIO DE ASSIS
Comunica aos seus cl1entes o novo horário de consul

tas.

VENDE-S'E
Duas Bicicletas Monark.

pr'eço' de ocasião. Tratar à

1'ua Duarte Schutel. 42.

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 5°

Andar
.

Tels. 2198 e

2681

o s U L
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�
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IIOSSA.
NOVA.

UMA REVISTA REALMENTE MODERNA

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmidt, 14 - 2,0 andar _:_ Florianópolis
Dr. Acácio Garibaldi S, Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas crveis, comerciais, crmu

nais e fiscais - Admínístração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

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

:ampanha Pró Construção da Matriz
de Nossa Senhora da Boa Viagem
em Saco- dos Limões - Florianópolis

1 saco de cimento .

1 saco de cal .

1 carrada de areia ' .

1 carrada de pedra britada .

1.000 ti�olos ' .,
' .

1.000 telhas .

Cr$ 365))0
8,00

900,00

1.500,00
1.200,00
5.000,00

150.00

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

A união faz a força! Com a sua colaboração, por pe
quena que seja, estará acabada em breve a igreja! Todo

e qualquer auxílio, será recebido com suma i"atidão!
DEUS LHE PAGUE!

Remt.: Pe. F. de S. Bianchini

Florianópolis S.C.

Catedral -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



::-"0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARINA

MOTOCICLETA - V:ENDE-SE
Vende-se uma Motocicleta B. S. A. "

em forma. Tratar na Prainha, nrl 153
CASA NO CENTRO

VENDE-SE
Prédios nOs. 13, à rija Deodoro, 63, à rua Tenente Sil

veira, e 36, à rua João Pinto, além de dois lotes de ter
reno no Morro do Geraldo. NEGóCIO URGENTE. Tratar
com Manoel Ferreira de Melo, no Rio de Janeiro, à rua

Santa Luzia nO 685 ,- 120 andar, ou nessa capital, com

o capitão Manoel Gomee, rua Joaquim Margarida - Cai
xa Postal 536.

NABUCO DUARTE SILVA

(MISSA' DE 30.01)'IAS)
A família 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
ou parentes e amigos para a missa que por sua boni�sima
alma á Irmandade do Senhor Jesus dos PasSDs: fa:a =:
lebrar no dlu 27 de junho ás oito horas na refenda igreja.

A todos que a distinguirem com a sua presença ante

cipadamente agradece.

V E N D E-S E

I

o (ary'ão é- Nosso
Realmente louvável a atitude dos deputadas das

diversas bancadas, com' assento na Assemb.léia Legis
!ativa do Estado, representantes da região sul d-e San
ta Catarina. Explodiram um l1w1?imento em defesa da
economia catarinense, ou seja, do carvão, com a efe
tiva reivindicação ao gopêrno da Repúblz'ca, para

GI!instalação da Siderúrgica de ,Santa, Catarina.
E têm razão os 'parlamentares. A promessa do Pl:e

.sidente Juscelino .[{ubitschek; fói traída pelo oportu
nismo do governarJor do Rio Gran'de do Sul, que agora,
trabalha com "fórça total total", para instalar a Si
rLc1'lírgica no Estado vizinho. Há algo errado nisto, pois
a nossa comunidade pleiteou antes a medida, e o pró
P1'io govêrno federal reconheceu, possuirmos um pro
duto superior em quantidadJe e qualidade, ao dos gaú
chos. Nisto, não fica o menosprêzo, ou resquíciQ de in-:
,Veja dos nossos irmãos· sulinos. De nossa parte, esta
mos pleiteando o que nos é de direito, conforme o re- .

Conhecimento dos altos poderes da Naç,ão.
'

,

O movimento dos senhores deputados,- meritório e

elevado, merece o apóio ,de todos os catarinenses, dos
que desejam o engrandecimento de nossa terra, pois
!Im mais alto interesse levantou-se. E é em tômo dês
te interêsse, que os parlamentares da zona sul, largam
as paixões político-partidárias, e unem às mãos, for-
mando a corrente de defesa do carvão catarinense. '

A Siderúrgica cabe a Santa 'catarina. JK pr'a' lá.
JI( pr'a cá, não vaZe. Lutemos que o carvão é nosso!

assssssssssA'SSSSS$SSSSsSSSSi"i

FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 25 DE JUNHO DE 1960
_____________N -��_�� d

Rádio 6uanrjá
PROGRAMAÇÃO PARA O
mA 25 DE JUNHO DE 1960

(SA'BADO)
As 6,35-
Alvorecer em nossa terra
As 7,05-

Convite à música
As 14.05 -

A música do ouvinte
As 15,05 -
Telefone pedindo' música
As 16.00 -

ALUGA-SE
2 amplos Salões prõprios_

para reparülções ou escri
tórios à rua Victor leM'll'el
leso Tratar à- rua Major Cos
ta, 105. Fone 2894.

ALUGA-SE
I Pequena casa de.madeira

apata pessas sem cnar.ça
: Duarte Schutel 82.

Te at.ar na mesma.

ALUGA..5f
Aluga-se uma casa com

.três (3) peç�,s, à rua
Cons. Mafra n.O 188 (fun-

I
dos). Ver e tratar no

local�

���'J�
"
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.
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t.l.. _ �.;,' � '" '';: , • ,-;,.

EMPREGADA
Precisa�se de uma em

pregada. Tr.atar nesta Re
dação com o Sr. Lázaro
Bartolomeu, das 8 às, 9 hs.

Gráfica Continenle
lida.

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

Associação Mead Johnson
Endochimica

Foi anunciada hoje a as, nios.
sociacão da Indústria Far , Mead Johnson & Compa,
macê�tica Endochimica S.A. ny mantém seus principais
com a Mead Johnson & Com- laboratórios e. instalações
pany do Brasil, doi� grandes para pesquisas em Evans
fabrican

..

tes de produtos far_, v.ille, Indian�, U.�.A. Ou�raElmacêutíêos, rírmas com mteresse Iíga,
A combinação dessas duas do a esta emprêsa estão si

companhias significa a as- tuadas em Toronto (Cana
sociacão de mais de trinta dá) cidade do México (Mé ,

anoe

.

de pesquisas e desen , xícoj , Bogotá, (Colombia) e

volvimento da Mead John_ Buenos Aires (Argentina).
son & Company e de vinte Mead Johnson/Bndochi;
anos de experíêncía no Bra- mica - Indústria Farma.,
sil da Endochimica S.A. Am, cêutica S.A., ocupará a mo,

bas as companhias são pio- derna fábrica- da Endochí
neiras em muitos campos de mica S. A., localizada na

medicamentos - a Mead Avenida Santo Amaro, São
Johnson, partículazmente, Paulo. O atual laboratório e
na fabricação de produtos os meíoe de produção serão
nutricionais e tarmacêutí, ampliados para fazer face
coe e a Endochimica, desde aos numerosos produtos no,
a fundação da companhia vos da Mead Johnson y Com
em 1939, tem recebido amplo pany e também tendo em
reconhecimento pelo seu tra, vista os que estão sendo
balho no setor de hormô- atualmente' desenvolvidos

pela própria Endochímica.
Mead Johneorr/Bndochímíca

Indús�r�a Farmacêutica, s.A'1recebera e empregara, na

medida do possível, os re,

sultados obtidos pela Mead
Johnson & Company em

suas contínuas pesquisas e

experímentaçõea no campo
cada vez maior da medicina
atual, bem como nos novos

setores criados pela era atô-
mica e espacial.

. 1

,-'

..

C AMP A N H A: - A partir de hoje, lanço uma

campanha. em pról de cinco menores orfãos de pai, que
estão passando fome num'a casinha no bairro de Co
queiros próximo ao Estaleiro Naval. Duas destas_ crian
ças, precisam ser internades com urgência nla Colônia
de Santana, uma para o Asilo das Orfãs e dois meninos
.para o Abr�go d� Menores. Faço um apêlo para que as

nossas autorfda'des tomem providências imediatas no

caso. Façam uma visita, que vocês verão a. miséria destas
cinco pobres inocentes. Convido a tôdos os companhei
ros de imprensa a me incentivar nesta justa campanha'.

Qualquer informação a respeito, telefonem para. a

sra, MARIA Berna.dina de Oliveira, 2 5 8 6 - IAPC. Ho ,

je, das 9 às 12 horas.
A SRTA. NANCY Macha.

do noivou com o jovem
M�noel Oerdeíro, -estudan,
te universitário, da Facul
dade de Direito e jornalista
<lo Diário da Tarde. Pau-
bens ..

DESCOBRI ALGO!
Verdade? Aguardem
terça-feira.

Será

para

ra Curitiba, onde será g.e
rente da Sucursal da mos

ma CIA, O sr. Salgado se

guirá hoje, para. a capital
paranaense. As nossis re.,

llcítaçôes.

A PA'SCOA dos Jorna-

HOJE, será realizado o

tão falado baile de São
.João do Lira T. C. A festa
vai ser grande. Mario Zan
e Duo Irmãs Celeste, es;

t 1: ão a.brilhantando a noi
tada junina no magmfieo
('Idi!' da Colina.
E·tarei presente.

CIRCULAM nesta Capi�
tal, os srs. Alberto Bberlng
da Silveira - chefe Regio
nal do Trafego Aéreo ctt'.
HefNl e Aristides Badin,
Inspetor da mesma CIA.
Ambos são pessoas desta.
cacas na sociedade paulis
ta

APROVADO O PROJETO
DE RECLASSIFICAÇÃO D0
FUNCIONALISMO FE':I1.i,
RAL. Quanta :gente feliz

AS VITRINES DA

DADE, estão disputando as

medalhas HONRA AO ME
RITO. O colunista possui
uma relação das vitrines
mais destacadas das se

manas que passaram .

Caprichem ...

O SR. AIRTON Salgado,
ex-gerente da Real nesta

Capital, foi designado pa.

listas, para ímpi-ansa escri
ta e falada, será realiza 'la
no próximo dia 29. Promo
ç ã o d o Sindicato dos
Jornalistas Profissionais e

Sindicato dos Gráficos. '

,

O SR. CLAUDIO Farias,
assumiu as funções de Ge
rente <la Real nesta Capi
tal. O colunista deseja uma

feliz permanência entre
nós.

ZENI Buezoski, Jester
Artman, Teresinha Sta.
Rita, Iloma Man.teufel e

Noemia -Silva, são candi
datas ao título de Badnha
dos :";sfudantes da Cidade
de Joinville.

SONIA MARIA de Frei·

tas, e Diva Borges, sao

candidatas ao desfile "Miss
Continente" que será Tea
Jízado no dia 16 do I"'<}'{i
IT.;O mês de julho.
As duas candidatas colo

cadas, tomarão parte no

Concurso MISS FLORJA

NO'POLIS, no dia 27 de
agosto do Lira T. C

ELIZABETH I1rdem, vai
inaugurar uma nová Fa
brica dos seus famosos pro
dutos, no próxima dia 4 de
julho. na Rua CUI'I)'l, 1 t, TIO

•

Rio de Janeiro.

.JOÃO Carlos Veiga e

Revista Matinal
As 7,55 -Vende-se ótima caca com 3 quartos, 2 salas, cosi-
A VE.l\fAG informanha etc., sita a Avenida Hercílío Luz nO 185, próximo a
As 8,35-Maternidade Carlos Correia. Tratar com Valter no Esta-
Um amigo a seu lado '

leiro Naval ou pelo telefone 22-03, com a mesma pessôa, As 8,55-
Repórter ALFRED
Às 9,05-
Telefone pedindo música
As 10,30 -

Antarctica nos Êsportes
Às 11.05 -

.l\'Iusical Copacabana
Às 11,35 --

Parada musical Chantecler
As 11,55 -

Rejlúr1eJ ALFRED
Às 12,25 -

A VEMAG Informa
Às 12,30 -

Carnet Social
As 12,35 -
Enquanto você almoça
As 12,40 -
Por que CELSO RAMOS
As 13,35 -

A VEMAG informaUma ótima casa resídenclal, sita à Rua Almirante
As 16.05 _

Lamego, fundos para o mar, com 3 saIa.s, �ardim de in-
Telefone Pedindo Música-

vemo, 3 quartos. copa e demais dependêncíaa As 16 35 _

Tratar no Edifício "Sul América" - 5.° andar - sala .Programa da' U. C. E.
501. Fones: 2198 e 2681.

__
As 16,55 _

·

Federal de RepÓ11eJ ALFRED

Caixa Econôm,,:a As 17,30 --

Encontro com sua' familia

Santa' Catarina AVISO !��:��;-J-7
DE ORDEM DA PRESIDÊNCIA, COMUNICO AOS S�- As 18,55 _

NHORES DEPOSITANTES, CONSIGNANTES, MUTUA.'
A VEMAG informa

RIOS E A QUEM MArS INTERESSAR POSSA, QUE, A As 19,00 _

CAIXA ECONôMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA, Momento Esportivo Brahma
CERRARÁ SUAS PORTAS NO PROXIMO DIA 28, TERÇA-1!iS 20,05 _

FEIRA AS 11 HORAS, Só VOLTANDO A. FUNCIONAR
DUO IRMÃS CELESTE ENORM�LMENTE NO DIA 4 DE JULHO P. VINDOURO, MARIO ZAN (audltório)

j�S 8 HORAS DA MANHÃ. As 21,00 _

03 DIAS EM QUE A CEF PERMANECERÁ FECHADA, Reporter ALFRED
'SERÃO DEDICADOS A BALANÇO E CONTAGEM DE JU_ As 21,05 _

ROS SEMESTRAIS_ .RADIO TEATRO
SECRETARIA GERAL DA CEF DE SANTA CATARI- As 21,30 _

NA EM FLORIANÓPOLIS, 23 DE JUNHO DE 1960. A VEMAG informa,

MARIA LAURA CALLÃDO, }I,); 21,35 _
pelo Secretário Geral Substituto. TELEFONE PARA OUVIR

----.�----------- As 22,05 -

;i····S·
..

··y····
..

N-TE'K
....

··O···
..·�

ii �:���3e5 Informativo Guarujá

Os sucessos do dia
----

Ipara O assoalho i
Ido seu Escritório ou Lar!
: Beleza - I• e

r D i s t i n ç ã o I MADEIRAS PARA

Informações e o�ç��e:l� i I i d a d e I �;�2.r::�:,�:��hR��: . -

I Osvaldo Meira II
•

(---AI--Av. Mauro Ramos 206 -. Fone 2758 .asa ug�·se• Aluaa-se uma casa a Rua........f�,.H••••o••e.a•••••••••t)•••�o•••e.. • "'.
,Melo AlvIm 9 (Chacam D

Espanha) Tratar na Samari
tana de Henrique Stefar" ()U

pelo telefone 3692

Do dia 26 de Junho a 4 de Julho, àe 19,00 horas, no,
venas solenes patrõcínadas 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.

19,00 horas: Novena Solene. Barraquínhas na Praça
Nosea Senhora de Fátima, em frente da
Matriz.'

O COMANDANTE Luiz
DOMINGO - DIA 3, DE' JULHO: Mario Corrêa F.!�y_�eb.�n,9,00 horas: Partida do préstito da 'Restdêneia lrupe_" foi convidado para assistir

"ríal à Matriz, onde será cantada a Mls;
. o casamento da- srta. Nelía

sa na qual se fará a coroação do Impe- com tl ;:1'. Heitor Carlos.
rador,

Ambos são dois. esquiadores19,00 horas: Missa vespertina e Bênção com o 8S.0 Sa.
que estiveram nesta C.t_l)i.cramento,
tal, quando deram um

22,30 horas: Queima de fógos. grande SHOW na baía sul,Haverá churrasco ao meio dia e barraqulnhas duran-
no dia 13 de dezembro p.p,te o Ma todo e à noite.
A ce rímêrria religiosa scra

SEGUNDA-FEIRA - DIA 4 DE JULHO
realizada na Igreja �ão

8,00 horas: Missa em Ação de graças ao Divino Espi- José, às 17 hs., no dia 2
rito Santo.

de julho próximo, DO Riu
18,30 horas: Cortejo da Casa Imperial à Matriz. de Janeiro.
19,00 horas: Novena Solene.

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

As solenidades serão abrilhantadas com

a -Banda do 14.° B.C ..

Com o resultado financeiro das solenidades esperamos
poder pintar a ÍgreJa Matriz do Estreito.

XiNSlNOfIIII""
A VENDA' NAS

BlNCAS DE JORNAl!
E REVISlTAS

Ely são os nOTl03 cerres
pondentes da "UL � ;\í1\
HORA" de São Paulo, Edi
ção Regíonaí do Paraná,
n[,sta Capital.

CI-

CUIDAijO! Na Bahia ex-
. plodiu um garrafão de gás,
matando quatro pessoas.
Cumprindo as determina
ções técnicas no uso des
tes, não haverá perigo.

�,
A VITRINE Hoepcke Fa

zendas, está prestando uma

homenagem as festas ju_
ninas. Boa idéia.

testa do Sagrado (oração�de -JesusI

Pró Na Sra. da Bôa Viagem de
,

SACO DOS LIMÕES
Dia 25 de junho - Sábado - A� 19,30 hs., traslada_

'ção da Imagem do Sagrado Coração de Jesús, do Canto
até a Capela.

Às 16,30 hs" Procissão com a Imagem, saindo da Ca_
pela até a. Vila Operária. Logo apó�, _Missa Vespertina.

Haverá, durante o dia 26 e nas n9iteu dos dias 25 a

30 de junho, barraquinhas de brindes, porquinhos, cava

linhos, bIngo, ,e um bem organizado serviço de bar com

quentão, ponche, cachorro quente, doces, salgados, pi _
nhão, amendoim, laranjas, etc ..

Dia 30 - Festa Junina, e encerramento do mês do

:Joração de Jeí.lús.
As F'estivldades serão abrilhantadas por uma Banda

Ije Música.
�

"iS �
Divirta_se e colabore l

VENDE- S E
Cafla. em ótimo estado de conservação, si'ta na Chá_

cara do Espanha, com saleta de visita, sala de jantar, do;s
auartos e demais dependências..

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

(asa - llUGA..Sf
Com 2 quartos, sala e casinha a casal sem filhôs me

nores. Rua José Boiteux 13-A fundoD.' Tratar em frente.

T960i -- Dias 2, 3 e 4 de julho - 1960
GRANDIOSA lESTA DO ESPIRITO SANTO

na Matriz do Estreito

Imperador:'
Juizes: -

José Elias
Anastácio Linhares
Jonas Gerber
Sírio Patrício Lima
Paulo Koerich
Eloy Struve
João Soares Filho
Carlos Gevaerd
Manuel Claudino

Joaquim Motter
Estanislau Rubck

pe. Quinto Da'vide Baldessal'

(Reitor da Igreja Matriz)

('ASA I EM ÓTIMO LUGAR
Vende_se a casa n.o 67 (2 pavimentoú) da rua Bulcão

Viana, esquina com a Avenida Mauro Ramos, não estan
.

do sujeita à desapropriação pelo Govêrno do Estado. Infor
macóes com o proprietário, à rua Jerônimo Coelho, 1
).0 �ndar .-_ sala 10, "Edifício João Alfredo", das 16 às 18
hóraD.
-------

MANOEL BARTONCI·Nf
Coletor Federal-

MISSA DE 7° DIA
O DELEGADO FISCAL DO TESOURO NACIONAL EM

SANTÁ CATARINA, convida. aos parentes, colegas e ami_

gos do seu e�!timado auxiliar MANOEL BERTONCINI, pa
ra a Missa de 7° dia que mandará rezar em SUfrágio dr
sua alma, no altar Mór da Catedral Metrópolitana, sá
bado dia 25, às 8 horas.

i>esde já, agradece o comparecimento a êsse ato de

fé cristã.

P-Rf� ( I S A - S E
Escritório de representações, precisa de uma mmho

rita de bôa aparência com instrução secundária ou equi_
valente, para trãbalhar junto a repartições públicas, con_

sultórioa, escritórws, etc..
,

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

horafJ) (Não atendemo� .por telefone) .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"GENTE IMPORTANTE" SENSACIONAL!

1��T��f1�nO�� Milm 8i�T�� � rl�. BIl��UI�1
Domingo às 13 horas, será transmitida. a gravação do programa

que prende as atenções de tôda a cidade
. "

'.
Conforme Unha sido am,

pIamente anunciado, foi
levado ao ar, na. última'

quarta-feira às 20,05 hs.,
na Rádio Guarujá a quarta
a u d i ç ã o do Programa

GENTE IMPORTANTE, que
entrevistou as figuras do

dr, Mário Bastos e do Rev
mo. Pe. Francisco de Sales
Bianchini.

'As perguntas. que foram
formuladas de um para
outro, e lidas pelo produtor
do programa, Paulo C, Ra
mos, seguiram-se respostas
que patentearam a cultu-

ra e o vasto conhecimento
daquelas duas personali
dades, E, não obstante a

diferenca de crencas c de

Iideologias, o desenrolar do
programa deu-se num aru,

biente da mais perfeita
cordialidade

Esta audição será re-

transmitida amanhã, às 13
horas na Rádio Guarujá,
que vem apresentando o

Na foto, Paulo C. Ramos
quando fazia a apresenta
ção dos entrevistados.

já vitorioso GENTE IM
PORTANTE, todas as quar ,

ta-feiras.

o dr, Mário Bastos e o Pe. Francisco de saues durante
a última audição de GENTE IMPORTANTE.

Agrad�cimenlo e Missa
ZllDA CAtLADO FLÕRES

A Família da falecida e sempre lembrada ZILDA CAL.
LADO FLõRES quer públicamente manifestar sua pro.
funda gratidão:

- ao Senhor Governador Heriberto Hulse, por se ha ,

ver feito representar nos funerais;
- ao grande clínico Doutor Artur Pereira Oliveira

pelo muito que fêz, usando de todoa os recursos da Medi
cina moderna, na tentativa de salvar a extinta;

,

- ao Doutor Narbal Alves de Souza, ao farmacêutico
"-Balduino Westphal ·e ao enfermeiro 'Adir, pelo desvêlo ,

com que tão dediéadamente a trataram;
- aos reverendos Padres Edgar e Ernesto e às tão píe,

ciosas Senhoras e Senhoritas da "Associação das Damas de
Caridade", da "Congregação Mariana" e da "Legião da
Eoa Vontade", pelas repetidas e confortadoras visitas que
à mesma fizeram, no curso da sua enfermidade;

- - às Senhoras Itália Demaría, Irinéia Luz, Anicetina
P!Cnedo e demaía pessoas que, no instante supremo lhe

• estaram a mais tocante assistência;
,

- finalmente ,a todos quantos enviaram coroas era.

malhetes para o esquife e o acompanharam até a sepul
tura, e expreilsaram seu pesar pessoalmente ou por meio

de telegramas e cartões.
Nesta oportunidàde, são convidados todos os parentes

e conhecidos para a missa de sétimo dia, que, na próxima
segunda_feira, às oito horaD, será l'ezada na Capela do
Asilo de Orfãs São Vicente de Paula, por alma daquela
que, em vida, abriu o seu coração em tor.rentes de cari.
dade e filantropia sôbre as dôres e necessidades de tantos

infelizes.

Lo�eria . do Estado de Sanla Catarina
Florianópo!i9, 24 de Junho de 1960

6,223 - CR$
2,310 - CR$
8,703 - CR$
1,077 - CR$
3.063 - CR$

1. 000 , 000,00 - Rio Negrinho
100 ,000,00 - Florianópolis
50.000,00 - Florianópolis
30.000,00 - Pôrto União

20,000,00 - Criciuma

Florianópolis, 20 de Junho de 1960

EXTRAÇÕES DO MÊS DE JULHO DE 1.960

DIA 1 CR$ 500.000,00
DIA 8 CR$ 500,000,00
DIA 15 CR$ 500.000,00
DIA 22 CR$ 500.000,,00 ' j

DIA 29 CR$ 500.000,00

João Ribeiro (
Em todo o Brasil as íns.

tituicões de cultura estão
comémoraIlldo, neste mês
de junho, o 1,° Centenário
de nascimento de Jpâ,o Ri·
beiro, crítico, prosador,
poeta e grande figma da

literatura brasileira.
Nascido em Laranjei

ras, Estado de Sergipe, em

[unho de 1860, o ilustre
brasileiro legou a cultura
'do seu país uma série de
obras de alto valor inte
lectual e qUe o colocaram
entre os maiores polígrafos
nacionais.

Conferências Religiosas
Florianópolis Hospeda Ilustre Orador Sacro No Templo da Rua

João Pinto as Conferências

Transferiu-se para Curitiba o sr. Ayrlon
Salgado: Novo Gerente da Sucursal

da 'REAL nesta (apitai

Em nossa próxima edição'
publicaremos uma página
referente a essas solenida
des comemorativas l)�l::\
Academia Catarinens'.).

Será de Cultura
Justificando a oportuní

dade da medida, o' Prefei
to Osvaldo Machado pro
porá à Câmara que o

Departamento Municipal
de Educação passe a de,
nomínar-ss Departamento
Municipal de �ducaçao e

Cultura, com todos os be
nefícios que a provídên-.
cia propiciará.

-

Ato da alta direção da
REAL AEROVIAS, transfe
riu para :a cidade "sorriso",
o nosso estimado amigo
Ayrton Salgado, que duran,
te algum tempo esteve à
frente da Sucursal daquela
companhia aérea nesta
Capital.
O ar. Ayrton Salgado, du,

rante o tempo que esteve
entre nós, conseguiu, mer,
cê de sua bondade de cora.

cão e caráter ilibado for
mar em tôrno de si enorme
círculo de amizades.
Na Capital paranaense, o

sr. Ayrton Salgado dirigirá
a Sucursal da REAL, onde,
temos certeza, . saberá ím,

Solidários Com
De Braco do Norte - 145

- 19,
-

"Em nome Diretório res,
sedistas de Grão Pará e no

meu próprio venho hípo,
tecar ao ilustre chefe F)

amigo nossa irrestrita so

lidariedade na certeza de

O Prefeito Osyaldo Machado Toma
Providências P a r a Construção de
Casas Populares Para Operários

Municipais
O sr. Osvaldo Machado

enviou projeto de lei à Ca
rnara de vereadores. dis

pondo sôbre a construção
de 150 casas para operá
rios da Prefeitura de Flo
rianópolis, a ser financi
da pela Fundação da Casa

Popular, coroando, assim,
os entendImentos aqui

mantidos com o majcr
engenheiro Luiz Aronso
oosta.
Trata-se de medida GO

alto alcance social, que svi.,
dencia os prcpósitos do
chefe do executivo de a

tender o problema de l1�O'

radia dos operários da Mu,

nícípalídade.

-----------

NA ASSfMBLÉIA LEGISLATIVA

�stivaiet Pires: Meta ro�o,iária �e J K realiza�a no Esta
�o - números 'e valores es�el�am intenso la�or �o liO.8.F.

trução das estradaa fede. Números, dados, valores do Chefe da Nação, soma. tívos ao volume dos contra-
rais - denominadas BR-59, e outros informes serão das as unidades de per si, tos em vigôr, ao vulto dos
BR.36 e BR.90.SC, e que citados, de agora em dían, bem como elementos rela. (Cont, na 3.<t pág.)
vem sendo atacada desde te, na descrição de cada
1956. uma das rodovias citadas,

-

/'

De transcendental impor
tância foi o discurso do

deputado João Estivalet

Pires líder da oposição,
quando na sessão de 21 do

corrente da Asaembléía Le

gislativa fez uma síntese

magnífica da operosidade
do 160 Distrito Rodoviário
Federal de Santa Catarina,
no cumprimento do Plano

Quinquenal de Obras Ro

doviárias do Presidente

JusceHÍÍ.o Kubitschek. Não

nos alongaremos em deta,

Ihee sôbre o importante
pronunciamento, e que tan,

ta repercussão causou no

plenário do Poder Legisla
tivo. Ei-Io, na íntegra:

.

"Senhor Presidente,
Senhores Deputados:
Assomamos à tribuna,

nêste ensêjo, para situar,
em breves palavraí_', os

'empreendimentos do De

partamento Nacional de

Estl'}ldas de Rodagem,
através do 16° Distrito
Rodoviário Federal de

Santa Catarina,
está subordinada

ao qual
a cons.

COlunicavão
IRMÃOS GlAVAMr comunica a todos os seus con

sumidoras Q�e, a partir desta data o abastecimento
de gás será feito pela entrega automática da HÉLlO-'
GAS S/Ar" sendo que quaisquer solicitações ou escla
recimentos serão prestados por esta firma, com escri
tório à Rua Francisco Tmentino n.O 1: Telefone 3691

Empreendimento de ex

traordinária significação
para o' desenvolvimento e

o progresso de tôdas as

regiões catarínenses, está
previsto no Plano Quin
quenal de Rodovias do
Excelentíssimo S e, n h o r

Presidente Juscelino Kubi_

tschek, sendo dirigido e

supervísíonado nêste Es.
tado pelo engenheiro dr.'

Elpídio coeta de Souza,
profissional experiente e

de larga fôlha de servi

ços, há pouco designado
para chefiar o setôr ca

t'arinense do Departamen
to Nacional de Estradas
de Rodagem, pelo diretor
dessa Repartição no país,
,eng.eilheiro Edmundo Re

gis Bittencourt, cujo nome

dispenDa comentários no

plano da engenharia ro.

doviária ..

JRMÃOS
�-c.---l-_

primlr, com a sua expe,
riência e espírito empreen,
dedor, o mesmo dínamíemo
que imprimiu na agência
des ta Capital.
Para ocupar O seu lugar,

foi designado o sr, Cláudio
Faria, que exercia a função
de Chefe da Sucursal de
Curitiba, que, agora, o nos,

so eminente amigo Salgado
irá ocupar.

Ao Salgado que nos dei
xa, nossas {élicidades nas

Duas novas atividades, Ao
novo chefe da agência des,
ta Capital, sr. Cláudio Fa.

ria, nossos votos de bôas
vindas.

CELSO Ramos
Que vg apesar propalada
dissidência teremos a hon
ra de levá-lo a mais alta
magíesratura de nosso Es;
tado. Saudações João Ba
tista Alberton Prefeito Mu
nicipal e Presidente Díretó,
rio PSD Grão Pará."

De Braco do Norte - 368
- 21.

-

"Momento em que com

panheiros eleitos legenda
nosso partido vg afastam
se por interêsses pessoaís
renovamos V. Excia. 'bos
so irrestrito apôio às deci
sões partidárias vg eauda
cões pessedistas Oswaldo
wcstphal Presidente José
E- tevão de Arruda Secretá
rio."

De Braço do Norte - 144
- 19.
"Ao ter notícia apareci

mento dísaídêncía que pre
tende dividir nosso partido
venho vg em nome pesse,
distas Rio Fortuna renovar

ao prezado chefe amigo
»osso apôío e solidariedade
8auds Pessedistafl - TeQ�
+oro Rodolfo Hanemann
Presidente Diretório Rio
Fortuna,''-

de maneira a que se possa
ter, dessa forma, uma vi
são de conjunto da dinâ
mica da política estradeíra

Pediu Exoneracão'
•

O Delegado
Ao dIretor desta fôlha

foi enviado, ontem o se·

guit:"''l�omunicado :

Comunico a V.S., que em

data de ontem solicitei ao

Exmo. Sr. Governador do
Estado, exoneração do car

go de Delegado Regional
go este qu� vinha exercen

de Polícia da Capital, car

do desde o dia 15 de feve·
reiro de 1952,

.Agradeço a V,S., as a

tenções que me foram dis
pensadas por este jornal.
Reitero a V.S" os protes

tos de minha estima e dis
tinta consideração.

Trojilio Melo

GLAVAM

F I o ríanópobís hospeda
desde quarta feira última,
dia 22, o Rev Prof JONAS
MARTINS, ilustre Ministro
do Evangelismo Brasileiro.
uma das mais destacadas
figuras. do Magístérío Pa
ranaense e consagrado
Orador Sacro.
O ilustre visitante é Pas ,

tor Ida Igreja Prebisteriana
Independente de Londrina,
no Paraná, onde também
exerce o Ma.gistério como

více-presídente do Colégio
Londrinense.

Membro ativo da Igleja
Presbiteriana Independen
te, foi ordenado Mini,tro
do Evangelho ha 25 anos,
estando no Norte do Para
hã e em Londrina há 18
anos, sendo um dos lli'\!S
consagrados pioneiros (10

Evangel'ismo Nlacional da.
quela região paranaenss.
O Rev JONAS MAR'rINS

é aínda vice-presidente do
Sinodo Meridional da Igre;
ja Presbiteriana Indepen
dente do Brasil, gozando, áe
mereeído conceito por suas
apreciaveis qualidades de
carater e formação' espíri,
tual.
A convite da Igreja lo

cai o Rev JONAS MAR
TINS está proferindo uma
sérle de conferências. de
vendo discorrer hol e, às 20
horas. sobre o tema "0'3
CRENTES EM, CRISro E
SEU LUGAR". Amanhã
Domingo, encerrará a sé'.
rit: de conferências como
coroamen:to das signifi
c a t i vas mensagens " A
IGREJA DE CRISTO NA

• QUARTA VIGI'LIA".

FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 45 DE JUNHO DE 1960

Festa de São João: Rio Vermelho
Inícíam.ua hoje, na localidade de Rio Vermelho, as

tradicionais festas de São João Batista, que todos os anos

atraem centenas de pessoas ('I': adjacências e desta Ca;
pítal"

.

Os festejos deste ': " foram organizados pelo sr. João
Gualberto soaree, figura de projeção no lugar, e terão por
local a praça fronteira à Capela.

O sr. Osvaldo Machado" Prefeito da Capital, estará
presente aos festejos.

Várias outras pessoas de destaque, na política e no

Clero, estarão presentes.
i Na ocasião haverá queima de fogos de artificio, bar.
raquinhas, venda de pinhão, amendoim, quentão e outras
coisas próprias da data.

Faleceu(om_ 131 anos, Nesta (apitai
Fato digno de registro ocorreu, nesta Capital, quando

ue registrou o falecimento da, sra. Philipa da, Silva. Con
tava a anciã à data de sua morte, recentemente, com a

avançada idade de 137 anos, 1 mês e 22 dias.
A extinta residia no Morro do Mocotó.
Por tratar-se de pessoa reconhecídarnente pobre, a

Prefeitura Municipal auxiliou nos funerais. Dona Philipa
da Silva, nasceu a 1.0 de maio de 1823, vários meses apóa
a Independência do país,

Há coisas que consolam, até mesmo quando
atestam créditos em ser.

Ao Correio da Manhã, de 23 do corrente, co

lhemos um desses exemplos.
À' última página dessa _grande fôlha carioca,

em relêvor está a reprodução de um volante de

propaganda de Jânio. Em cima, a caricatul'a do

candidato, na sua vassoura, que aqui varre para
dentro, e lá fora varre para fora os candidatos da

UDN; em baixo, um favo de mel, na forma geográ-
fica do Estado de São Paulo e uma abelha ao lado
- numa ale,goria ao trabalho.

o jornal explica êsse volante, na parte infe·

rior, como uma alusão à futura candidatura do sr.
,

Carvalho Pinto e dá à abelha o papel da mosca

azul do soneto machadeano! !!
Ainda bem que êsse Qrgão da imprensa não é

provinciano nem do PSD!!!
'

Se vel'SOS coubessem, na interpretação dessa

propaganda, seriam os de Bilac:

"Operário modesto, abe'IJta pobre,
ISó 'do labor .geral me glorifico ... "

O soneto de Machado de Assis foi citado por

que nem o jornal janista compreendeu a alusão,

Onde estava abelha viu mosca! Em ,vez do inseto

representativo do labor, do quanto e�cele o traba

lho em equipe o que lembra a sujeira, a répugnân
da, a ambiçã� política, em sendo azul ...

O nome disso é ato falhado ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


