
Através de decisão tomada domingo
último, do seu mais alto órgão de direção, em
reunião presidida pelo seu presidente, Gene
ral Paulo Vieira da Rosa, presentes delega
dos de 18 municípios, o Partido Libertador,
secção de Santa. Catarina, decidiu apoiar a

candidatura do sr. Celso Ramos ao governo
do Estado, no pleito de 3 de outubro.

As reuniões do Diretório
Estadual toram efetivadas
na sédc partídárra, à Pra.

ça Quinze I�e Novembro,
pela manhã e à tarde de
domingo, quando foi desíg,
nada uma comissão com

posta dos srs. drs. Cleones
Velho Carneiro Bastos,
Narbal Alves e Orly Furta
do pa1':1 .evar ar represen,
tante do Partido Social
Democrátíco, que era nosso

,diretor,. dr. Rubens de Ar.
.'
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CATANIA (Sicilia), 18 (A.P.) - O Etna entrou subi

tamente em atividade hoje, pouco depois do meio-dia.

Uma violenta erupção, acompanhada de ruidos surdos,
provocou em alguns minutos a formação de um gigantes
co "cogumelo", comparavel ao de uma exposição nu

clear. Grandes mascas de vapores e fumaça invadiram ra

pidamente a região, eclipsando o sol. Uma grande quan

tidade de lava desce pelas ladeiras em direção do litoral

jonico. O alarme foi dado em todas as localidades proxí,
maa ao vulcão.

A erupção semeou o paníco entre os camponeses que

fugiram de suas aldeias e vinhedos nas faldas do norte.

O proreesor Domenico Abruzzes, diretor do Instituto de

Vulcanologia da Universidade de Catania, declarou que
era a pior erupção do Etna desde 1928. O Etna tem 3.276

metros de altura. Durante 2.400 anos em 500 erupções
causou a morte de um milhão de pessoas.

!
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Partido Libertador
Sutessão Es·ladual ......; Nola jOfitial

1
_
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A seccão Catarinense do PARTIDO LI·

BERTADO-R, por seu Diretório Regional, na
conformidmle dos artigos 29.0 e 30.0 dos es-

e-

tatutos partidários, em reunião de 1,7 do cor

rente, decidiu apoiar o nome do senhor CEL-
.

SO RAMOS, candidato do Partido Social De

mocrático, para o governo do Estado, e to

mou outras decisões de relevância para a vi-

da de nossa agremiação.
.

As decisões nasceram de debates acalo

rados mas conservaram-se no clima de com-
,

preensão, de respeito mútuo e de elevação
que só póde existir em reunião de homens

ciosos de sua liberdade e da de seus pares.
O detido exame das proposições, e con

sequentes decisões, foram aferidas a doisúni

cos objetivos: a consecução 00 bem comum

eatarinense pelo exercício'honesto e �ficiente
do govêrno e o bom nome do Partido Liber

tador.
Examinadas e recusadas as proposiçõe�

de concorrer com candidato próprio ou dei

xar a questão sucessória à escôlha dos liber

tadores, decidiu o Diretório apresentar exi

�ências de ordem política ao 'cand�dato do

Partido Social Democrático, não sendo con

'liderada a União Democrática Nacional na

mesma igualda.de, em virt{.de de ter essa

'.lgremiação deixado de manter .qualquer
contato político com a secção libertadora. ca-

tarinense.
Aceitos pelo Partido Social Democrático

os termos das exigências apresentadas, foi o

apôio ao senhor CELSO RAMOS decidido

'por maioria absoluta do Diretório Regional.
Partido de homens livres, demanietados

de interêsses pessoais pu de grupos, portanto
intransigentemente ciosos de sua liberdade e

rigidamente avêssos às incondicionabilidades
die qualquer natureza, o PARTIDO LIBER

TADOR, preserva sua inteira liberdade de

crítica, usando-à com lealdade, severidade e

objetividade, embora sempre dentro do pa'

drão elevado que caracteriza a nossa agre

miação política.
FlorianópoJis, 17 de julho de 1960

Gal. Paulo Goncalves Weber Vieira da Rosa.

Presidente
.

do Diretório

A erupção de hoje come.

çou pouco antes do meio.
dia com ensurdeoedora ex.

plosão. Minutou depois sur

giu de sua cratera urna co.
luna de fumo, de forma
parecida com a das expio.
sões atomicas, que chegou
à altura de varios milha
res de metros e ocultou o

sol do meío.día. A lava e o _

calor derreteram a neve

que durante todo o ano
cobre 'o cimo do Etna, em

cujas encostas, aesím ne.

vadas, pessoas esquiam até
começos do verão.
Mais de mil camponeses

das aldeíae nas faldas do
monte fugiram espavoridos
de suas casas, enquanto o

vulcão lançava enorme

quantidade de lava ígnea,
que lentamente descia pe ,

los lados da cratera. A la.
'Ia começou a descer pelo
sudeste do vulcão .a 5 ou 6

.

km-por hore;. Gl;al%lea' deS-
trocos de lava ou rocha ex,

pelídos pelo vulcão estão
nas proximidades da era ,

tera, alguns incendiaram
bosques e vinhedos. Um

ruda Ramos. o pensamento
<10 P� ..rude Libertador, con
densado em bases e prin
cípios os mais elevados. li
l:epreseDltante pessedista,
reunido com seus compa,
nheiros de direção, deputa.
dos Est.ivalet Pires e Anto
oío Gomes de Almeida, for ...

.I

bosque de pinheiros de uns
400 metros quadrados foi
envolto pelas chamas.
Um terremoto foi regis

trado às 5,20 horas IGMT)
de hoje pelo Obsarvatorío
Sismológico de Moscou, a.
nunciou a Agencia TASS.
Seu epicentro está situado
a uns 3.200 km ao sudoea,
te da União Soviética, na

região sovíétícacargã.
Dois abalos teluricos ro;

ram registrados sabado à
noite nesta localídade, a 60
quilometros de Tetuan. Os
síemos causaram um gran
de p.anico entre a popula
ção, tendo-se muitos habi
tantes refugiado nas colí;
nas circundantes. Não hou
ve vítimas nem danos.

Um violento movimento
sismico foi registrado, sex ..

ta-feira paasada, nas três
ilhas princi.j}ais ga� Corne·
lfeS: M-a,yom1i, .'.\J'IJoJ,);tn e
Moheli, entre Mocambi,
que e Madagascar. uin cer
to numero de casas sofreu
consideraveís danos, não se
aselnalando vítimas.

NA ASSf,MB1EIA,'1��J�lATIVl,

DeputadOS do Partido So_

cial Democrático vão à

tribuna contestar o apêlo
e a� críticas formuladas
pelo Deputado Romeu Se

bastião Neves, líder do

Govêrno, segurtdo as quais
o Govêrno Federal permi.
te que a firma empreiteira
do trecho Biguaçu - Tiju
cas retire máquinas do ci.

tado trecho a fim de enviá
las ao estado do Mato

Grosso.
O deputado Antônio Go.

mes de Almeida afirma qUe

Santa Catarina não pode
ter queixas da admini9t�a
cão do Presidente Juscehno

kubit�chek de Oliveira. que

em. menàs de 5 anos reali
zou mais que os govêrnos
da UDN em 10.
Após manter contacto

telefônico com o Chefe do
DNER, neste E-stado, o u,
der oposícíoníata, 'deputado
João Estivalet Pires· vai à
tribuna e afirma que das
13 máqUinas para escava

ção que se encontravam
nas margens do Rio !ta.
jaí·Açu, 4 deverão seguir
par� r,eforma a ser levada
a efeito no Rio de Janeiro
e posteriormente' seguirão
para o euiado do Mato
Grosso,

Esclarece também que a

maquinaria em aprêço per.
tence a firma Triângulo,
empreiteira

.

da- obra, ca.

bendo a ela tôda.e qual
quer decisão concernente a

locomoção de máquinas.
Igualmente esclarece que
não cabe ao Govêrno Fede.
ral nenhuma atitude e por
isso julga desaconselhável
o envio de apêlo ao Senb.or
Presidente da República e

demais autoridades "Compe_
tentefl como deseja o líder
governista.

Em aparte, o deputado
Walter Gomes afirma que
dentro em breve deverão
chegar máquinas para o

trecho Biguaçu - Tijucas,
em número superior ao que
está sendo retirado ago.
ra.
O deputadO Osni de Me

deiros Regis aparteando
seu líder afirma que seria
um absurdo a intromifl.3ão
do Govêrno Federttl na ad
ministração da f i r m a

Triângulo. Tendo em vista
a falta de quorum para
votacã0 ficou a mesma

adiadA. para a próxima ses

são.

qUE: lhe acabara de empres,
k r o Partido rio' eminente
dr. Raul Pilla, mensagem
essa divulgada pelo radio.
Nesta Capital, hoje, o can

iidato pessedísta levará
pessoalmente o seu penhor
ao presidente do PL, de,
vendo conferenciar com

vários de seus próceres.

mulou resposta que entre,
gou pessoalmente à Comis
são, na séde libertadora,
�xaminado esse documento,
que roí lido pelo General
Paulo Vieira da Rosa, o

PartiJdo Libertador rorma
lizou seu apôio ao nome do
sr Celso Ramos, que se

encontrava em Joinville,n
presidindo o encerramento... l
da Primeira Reunião do
semmartc Sócio-Econôml.·
CQ. De imediato pôsto 'a

par da deeísào libertadora,
o sr Celso Ramos enviou
saudação e agrrudechlnentos
pela valiosa solidariedade

Dragagem dos Portos de' Ilajaí,
Imbiluba e Laguna

AO SR. CELSO RAMOS ENVIOU o
SR. ,MINISTRO ERNANI, DO AMARAL
P E I X o TO o. SEGUINTE TELEGRAMA,
DATADO DE 15 DO CORRENTE:

"LEVO CONHECIMENTO PREZADO
AMIGO QUE ENCAMINHEI AO TRIBU
NAL DE CONTAS, PARA REGISTRO, o
CONTRATO DE DRAGAGEM DOS POR
TOS DE ITAJAI', IMBITUBA E LAGUNA.
SAUDAÇÕES. ERNANI DO AMARAL PEI

XOTO, MINISTRO DA VI1�:ÇÂO.
. ,. ,

VItorIa a
No dia 21, quinta-feira,

às 10 horas, o marechal es;
tará em Bragança e às 17,30
horas em Aracatuba, No
dia 22, chegará "a Bebedou,
ro às 10 horas e partlcí,
pará, às 18 horas, de uma

grande concentração em
Barretoa No dia 22, o can
didato nacionalista, visita.
rá !tu (lO horas), Pirajuí
(15 horas) e Bauru (18 ho ,

ras) , No dia 24, Lott esta
ra e� Lins às 9,30 horas e

�m Sao José do Rio Preto,
as 14,30 horas. Afl 20 horas
desse dia, chegará a est�
capital.
Segundo cálculoa esta.

vista
tísticos, no colegio eleito
ral de São Paulo, onde o

sr. Janio Quadros contava
receber masaa esmaga.
dora de votos, o marechal
Lott 'continua ganhando
terreno. Os políticos janis
tas não escondem, diante
disso, a sua surpresa e ee,

peravam que o candidato
nacionalista aqui tenha
cerca de um milhão de vo .

tos.
.

]
-: MADEIRAS PARA ,c.'

CONSTRUCÃO
.

I R M À O S BITENCOURT
(AIS BAD.\OÓ . rONF IOG?
ANrlGO DfPÓSlro DAMI�!:..'

_.,.., ,. ..�

Guinada
Perigosa.

RENATO BARBOSA

�. Senador Saulo Ramos homem de
esp.ríto lúcido e de fácil a�'gumentacão
passou a comprometer o alto concêit�de que desf'ruta.> com essa bobajada de
.,se metêi:. na superr..da e retr-Ó"'l':ada: 'fai_
xa do mínhoquísmo para cO�bater ao

Dep_utado Doutel de Andrade: Exacer.
b�ç,ao pela terra é coisa de minhóca. No
dílúculo de sua personalidade republica
na! o eeperançoso Carlos Gomes de Olí,
':�ll'a� por exemplo, experimentou bené,
rica Influencia do bahíano Abdon Batis
ta. O Governador Gustavo Richard, na.
tural da Côrte, realizou administração
re�istente ao tempo. O paranaense Pe�
reira e Oliveira nascido na mui leal e
legendária Lapa, foi um dos nossos mais
austéroo valores morais e oolíticos. O
gaúcho Alvaro Trindade Cruz, meu sau,
doso amigo, exerceu, com louvável dig
nidade política e peregrina íntelígêncía
o mandato de constituinte e deputad�
estadual. O nosso Wanderley Junior,
pranteado por gregos e troianos, curítí,
bano da Rua Saldanha Marinho, repre ,

sentou uma das mais vígorosaa e perma,
nentes reservas de idealismo democráti
co. O Dr, Polidoro Santiago nasceu, co
mo Paula .Ramos, em Pernambuco. O Dr.
Joaquim F:_erreira Lima. que teria chega,
do ao governo, Se a morte não abateese
Hercílio Luz, era baiano do Camisão. Não
nos diminuimos em ser governados, em

repetidas internidades, . pelo Dr. BuIcão
Viana, também da Bahia. Jorge Lacerda
era parnanguára. Nem por isso deixa;
ram de prestar inestimáveis servicos ao
Estado.

.

ETNA em alividade

didato nacionalista foi re;' i
cebido no interior da Bahia I

com impressionantes ma ..

nírestações de carinho, sen,
do,' em dezenas de cidades,
carregado nos bracos do
povo.

<

Em São Paulo, o plane
de dinamização de eus,
campanha será reencetada
na próxima quinta-feira,.
quando o candidato popu.
lar voltará a percorrer ter
ras bandeirantes.

Fóra de Santa Catarina, alem do ser_

gipano Albuquerque Lins, o fluminense
Washingon Luiz e o matogrossense Jâ_
nio Quadros, governaram São Paulo. O
cearem.!," Jurací Magalhães governa a

Bahia, com aeêrto. No Paraná, o Presi_
dente Carlos Cavalcanti foi pernambuca.
no Inúmeros, os exemplos, no passado
e no presente.

O advogado e colunista ,político ca

rioca Doutel de Andrade foi escolhido

pela direção nacional do PTB para dis

putar uma c:i',delra de deputado federal.

Alguns elementos da cúpula partidária,
á oportunidade, pretenderam candida
tá-lo pelo Pará. O Senador Saulo RamoD,
porém, o reivindicou, energicamente, de
dedo em riste, para o PTB de seu Estado.
Sem conhecer sequer Santa Catarina,
subordinou-se Doutel á superior delibe

ração partidária. Meteu os peitos. Em 27
dias de campanha, sem tempo material
mesmo para pen;orrer todo o território,
obteve 28.000 votos trabalhiutas, resul.
tad{) jámais constatado aqui, o que bem
define a liderança que, expressa e ini.
cialmente, lhe deferiram os correligioná
rios.

Pouco importa ser seu título eleitoral
do Rio, ou do Acre. A inapelável verda
de é que 28.000 eleitores através de
uma legenda, e no legítimo exercício da
soberania popular, o credenciaram á
repre[�cntação federal. Teria, entretan
to, se conduzido, ou vem se conduzindo,
a contento da maD.3a trabalhista? Evi

dentemente, em face da reafirmação de
chefia, que lhe foi reiterada na séde parr
tidária e em praça pública, pelos termos
de extraordinária consagração. Será cri.
me, ou será demérito, não haver nascido
em Santa Catarina? Mas Brasil é Braflil.
Só minhóca sustentará o contrário.

QUAL SERÁ MELHOR: - NÃO NAS_
CER NESTA TERRA E DAR ÁS SUAS
GLASSES MENOS FAVORECIDAS O EN.
TUS�ASMO, O IDEALISMO E A DEDI_
CAÇA0 DE DOUTEL DE ANDRADE OU
HAyER DEIXADO O UMBIGO EM ITA
JAI, OU TUBARÃO, E RECOLHER O
SUOR DESTE POVO, .ESPOLIADO E
SOFREDOR, PARA CONGELÁ-LO co,
TA A, GÔTA, NOS DEPÓSITOS DÓ IN.
CO? COM A PALAVRA O SENADOR
IRINEU B.Q:J1...:r,mAUSEN E"o GOVER_NÂ.
DO-R HERltl'ERTÓ HULSE, ApOfADOS
HOJE, PELO DR. SAULO.

- ,

. Acontec� que Doutel não engana a
runguem. V1VO como azougue, não usou o

pro�e_:;so de acotovelamento, para a ím;
posiçao da Iiderariça partidária. Esta
nasceu, sem conflitos, de suaa atitudes e
da maneira com que trata os correligio
nários, indistintamente. Santa CatarinJ
no campo .da Prevídêncía Social, já dev�
mUl�o ao Jovem llder, radicado ao nosso

destl_n� pela _vontade de 28.000 eleitores
partídáríos. E uma fôrça. E o Senador
Saulo Ram_os, homem de l!Jem, lajeano
quatrocentao, deve, intimamente estar
satisfeito, eufórico e realizado {nesmo
por haver, em momento de tão feliz ins�
píraçâo, evitado que o PTB do Pará pre
terlSSe o de Santa Catarina atraíndo á
nossa área o brilhante com�ntarista po,
lítico.

Com que autoridade poderá o Sena.
dor Saulo Ramos se apresentar em uma
chapa com o Senador Irineu Bornhau;
sen? É eabído que êste ludibriou os tra.,
balhadores de sua terra, ao evento do
III Congresso Sindical de Santa Catari.,
na, realizado em !tajaí, de 10 a 3 de íu,
nho de 1954, quando -assinou, sob deli
rantes aplausos do plenário, mensagem
ao Legíalatívo aumentando a taxa de
saúde de 1,5 para 2,5. Destinou-a, especí,
ficamente, como de sua essencia jurídi·
ca, á construção, no litoral, de Colônias
de Férias para os trabalhadores e suafl
famílias. E, há mais de seis anos, a taxa
Ilumentada vem sendo cobrada, não pa_
ra favorecer ao nosso atribulado mundo
trabalhista, mas para engordar, ainda
mais, o depositou no INCO. Saiba o emi
nente parlamentar populista que aque.
la parcela, que todos pagamos sem recla.
mar, pelo muito que nos merece o labôr
humano, foi incluída, no fluxo e refluxo
do Crédito, na técnica bancária de le
gítima movimentação de depósitos, ao
montante investido na encampação do
Banco Nacional da Cidade de São Pau.
lo S.A.

. E maiu: - o Senador Saulo Ramos
esteve ao lado do Presidente Vargas, no
Cate te, até a manhã de 24 de agôsto.
DE:rrotado. agora, abandonou os correli
gionários de tantas lutas, para se aliar,
através de umá' dissidência eleitoral.
mente inexpresuiva, . ao candidato Iri_
neu Bornhausen. Éste homem foi quem,
em primeiro lugar, se solidarizou, na

UDN nacional, á intrigalhada de Carlos
Lacerda, para bloquear, como bloqueou,
a candidatura udenista á Presidência da

República do eminente Governador Ju.
rací Magalhães, rútila expressão da polí
tica brasileira. Colocou-se ao lado da
candidatura Jânio Quadrou egresso de
todos os partidos. Sinal' de comovido
'agradecimento, sem dúvida, ao muito

que êste, valendo.se da eventual posi
cão de Governador do Estado de São
-

Paulo fÍzéra pelo INCO, no "affaire" da

encampação do J;3anco Nacional da Ci.

dade de São Paulo S.A. possivelmente, o

Doutor Saulo terá justificativas convin

centes de �cus estranhos- co�P?r.ta�en.
to, mas que escapam !;to ,r!;tcIOCInlO snn

pIes, sem filigranas dmletJcas, dos ho

mens comuns como eu.

DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA AS
SUME CADEIRA NO LEGISLATIVO. CÂ
MARA MUNICIPAL DE LAGOA VERME
LHA, RIO GRANDE DO SUL, CONGRATU
LA-SE COM DEPUTADO BRESOLA. PAR
TIDO LIBERTADOR AO LADO DO -POVO:
CELSO. BANCADA' DO PSD RECHAÇA
CRITICAS DO LIDE R DO GOV,ERNO.
Na sessão de ontem assu,

miu sua cadeira na Assem;
bléia Legislativa o valo
roso líder pessedista de
Lajes, dr.' Antônio Edu
Vieira da bancada pessedís
ta que mais uma vez vem

emprestar sua valorosa co.

laboração às justas aspi
rações do povo catarinense.

O deputado Ausgusto
Bresola recebeu em data
de ontem telegrama' de
congratulações da Câmara
Municipal de Lagôa Ver

melhã. Rio Grande Ido Sul,
em virtude do seu empe
nho ,através proposiçào,
para a aceleração das o

bras Ida BR-50, que ligará
Cam'pos Novos, dêste Esta.

do, àquela valorosa comu

na gaúcha, rasgando assim
nevos horizontes para a

economia e o interc"âmbio
entre os dois estados.
O deputa<do Antônio Go·

,mies de Almeida trouxe ao

conhecimento da Casa a

decisão tomada pelo Parti.
do Libertador, Secção de

Santa Catarina, em apoiar
a candidatura já vitoriosa
,de Celso Ramos ao Govêr
no do Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ENLACE
MARA REGINA BECK - DR. GETULIO JOSÉ UBA
Acontecimento marcante em nossa vida social será

o enlace matrimonial amanhã, da gentil senhorita'Mara
Regina Beck, fino elemento de nossa sociedade e dileta
filha do Sr. Alberto Beck e de sua exma. espôsa d. Vai:
burga Beck, com o sr. Dr. -Getulio José Uba.

O ato que será celebrado às 10% horas durante o

Santo Sacrifício da Missa, na Capela do Divino Espírito
Santo, nesta Capital terá como celebrante o Revdmo.
Padre Francisco de 'SaBes Bianchini, que na o casiao,
proferirá, baseado nos Santos Evangelhos, a sua oração
nupcial.

_

Serão paraninfos por parte da noiva no ato religioso,
o Sr. José Emiliano Uba e exma, Senhora e o Sr. Dr.
Alexandre Queiroz e Exma. \Senhora, e por parte do noi
vo, o S1'. Alberto Beck e exma. Senhora, e o Sr. Antonio
Mery Seleme e exma. Senhora. �

Nossos votos de felicidades ao novel par e seus fa
miliares.

ANIVERSARIOS
"

ISRA MARIA DO CARMO FAZEM ANOS HOJE:
CARDOSO FREITAS

Transcorre na efeméride - srta. Aglay do Costa Lima
de hce, mais um aniversário � srta, Diva Sabina Tavares
natalício da exma. sra. d. - srta. Erondina O. Purifl , S
Maria do Carmo Cardoso de cação �Freitas, mui digna esposa do - sra. Braulína Purificação (
sr. Alvaro Freitas, elementos Alves t,

"

destacados em os nossos � sr. Gilberto Pedro Nahas "

�
>
::

- srta. Alda Mota Espesin
- srta. Bernardete da Costa

Vaz

A família de MARIA LUIZA MULLER GAMA, ain
da consternada com o seu falecimento, vale-se deste meio,
para convidar a todos seus parentes � pessoas de suas

relações, para a missa que em sufrágio de sua boníssima
alma mandará rezar na próximo dla 20, às 7 horas, na

Capela do Asilo de Orfãs.
A todos que 'comparecerem a este ato de fé cristã,

antecipa agradecimentos.

Já no dia 17, domingo, na Capela do Asilo Irmão

Joaquim foi rezada missa no mesmo sentido, às 6 horas,
com grande comparecimento.

OSVALDO . MEL(
UMA ,CARTA QUE MERECE ATENÇÃO - Recebeu
esta coluna, pois que para ela foi dirigiria, a carta' que
abaixo publico, sob a responsabilidade de sua signatária,
pois, até hoje não me abalei a ir ver o caso da transfor
mação da mulher em maca�a, cuja exibição vem sendo
feita no salão do Clube 15 de Novembro.

Falando entretanto, hoje, com pessoa de minha in
teira confiança à qual dei a carta para ler, a referida
pessoa disse expressar a missiva, pura verdade.

Assim, solidário com d. Vera Rute dos Santos, trans
crevo o documento, estranhando o apelido mesmo pejo
rativo, dada à macaca que serve para' sisos e galhofas
coma motivos para Iprotestos Justos e aos quais junto os

meus como o são de todas as pessoas sensatas.
n'mo. Sr. Osvaldo Melo '

"Dirijo-me ao senho!' esperando que com um artigo
brilhante, eleve o sublime nome de Professôra.

'Na Praça 15 de Novembro, há em um prédio divel:
sas pessoas que, por meio de atos sUl'preendentes e inex

plicáveis, transformam uma mo�inha em uma feia e pe
ri�osa macaca.

Para chamar o horrível animal gritam:
- Professôra! Professôra!
Pergunt.as surgem sempre chamando a macaca pelo

nome tão nobre e ali tão desprezível!
Qual � semelhança que êles "acharam entre uma

ProfesGôra jovem e bonita (como há tantas em no:,sa

c:idade) com uma feia macaca?

Qual a semelhança que há entre uma Profe'ssôra jv.
idosa, de cabelos grisalhos, cansada das lutas escolares,.
com uma terrível macaca?

A Professf>ra catm;inense, brasileira ou estrang'eÍl"a
é digna de muito respeito e amizade.

Espero que o senhor escreva na coluna "Nossa Ca

pital" um artigo sôbre êste assunto.

Agradecida subscrevo-me.
Vera Rute dos Santos.

contecimeiJtos Sociais

MAGAZINE HOEPCKE DESFILOU NO CLUBE 6 DE JANEIRO
-11-//-.-1/-

Na noite de sábado nos salões do Clube 6 de Janeiro realizou-se movimen
tado desfile de modas apresentado por senhoritas daquela Sociedade.

Os modelos foram gentiimente cedidos pelo Magasln e Hoepcke, a casa que
também veste o mundo feminino da cidade.

Entre as nove srtas. que desfilaram"Adneia Gaspar, recebeu o título de
Miss' Elegante Continente - Pela elega�te noitada cumprimentamos a Dire
toria do clube em foco e também ao jovem Sr. Carlinhos, organizador da festa.

,

_'11-//.--1/-
Viajará pelo velho mundo Europa, o Sr. Chaffk E. Saade, Diretor Gerente

da firma Coutek Eugenharla Ltda., no Rio Estado da Guanabara.
-11-//:-1/-

.

Encontra-se em viagem de nupcias em nossa cidade o Sr. e Sra. Dr. Ge
raldo de Menezes - Desejamos ao casal uma feliz estada.

-II-//-I/...=--
Dauphine deu show e movimentou a cidade na manhã de domingo.

-11-//-1/-
Conforme foi programado, realizou-se às 10 horas de domingo, o Coquetel

de lançamento dos novos 'carros Dauphine. Com a presença de destacadas f'igu
ras do alto comércio, Mundo Social e Político, foi a recepção consagrada de
ôxito - o.exmo, Sr. Osvaldo Machado, Prefeito da Cidade, comparer eu à recep

ção e comprou o primeiro carro Dauphine.
-11-//,-1/-1

Jantavam no Querência Palace na noite de sábado os casais: Dr. Zulmar
Lins e Dr. Renato Costa. - Ós casais, festejavam o 11.0 aniversário de casa-

mento do Sr. e Sra. Renato (Neide) Costa.
.

-II-/I�I/-
O Sr. Charles Edgard Moritz foi homenageado pelos comercrarros da e i

dââe com um movimentado jantar nos salões do Querência na noite de sábado.

-11-//-1/-
A Srta. Ada Vieira, está de parabens pela visita do Sr. Nagib Nassi

meios sociais e culturais.
A aniverariante, que nesta

Capital exerce elevadas run,
ções na Prefeitura Munici
pal, conta com grande nú- - srta. Eudora Schaef ícr <
merc de amizades, que, na - sra. Benedita Medeiros ::oportunidade de tão grata Fernandes 1.
data, lhe levarão as mais - srta. Maria Aparecida �
expressivas homenagens de Meyer >
aljlreço e regozijo. srta. Sílvia Riggeribach �
Os I:'.e O ESTADO, respeí, - srta. Jacy Ely Silveira

�tosamente associam-se às - sr. Arão Stendel Arão
nomonagens que: lhe serão ,_O sr. Wallace J;osé Vaz

I(
tributadas, enviando-lhe vo- ..,.- sr, dr. Aurcltano Toledo ..

tos de felicidades. de Barros

,·····sl·ü·oi·õ·j·ü·ilõi·c·õ········i· í
Mauricio dos Reis - adv ....gado I >
Norbertõ Brand - advogado • �

Advocacia em geral no Estado de � �
Santa Catarina i ,

�
Correspondentes: • �

INGLATERRA \ BRAStIlIA .1
I

ESTADOS UNIDOS � RIO DE JANEIRO
r: • •

ARuENTINA SAO PAULO • ............�_........w-._ •....,........_.1 .,.......,. ............... ............... ,.�...............J'..--;:::::::-:::::::�

Ed,S��n!���!��;�8�ndar. I A f 1 do "Imortcrl".......................e................... Q aM ISS A (ONVITE

Erancisco,
-,II-//�I/-

o Clube Doze de Agosto na noite de domingo, re:epcionou os Brotos para

a festa que já se tornou famosa. O Encontro dos Brotinhos,
-//--//-'-. /f-

Amanhã comentarei o casamento de Sara Doner e Alcides Abreu.

'--11-//-1/-'
Ruth Carneiro, deu "show" de elegância na cic\ade, em \:ompanhia do jovem

Sr. Rudi Bauer.
-II-//�I/-

A cidade vai ganhar um novo Hotel; que será no Edif'icio Cardoso, Avenida
Hercílio Luz.

-//-1/-'1/-
O Clube Doze de Agosto já tem sua nova �jestade para 1960 - Sua co-

roa cão, será em elegante soirêe no dia 7 próximo. ,

.

-II-f/-/f-

curso proferido pelo,
Acadêmico Nerêú Cor

rêa, na Academia Ca

tarinense de Letraso

Proclamo a necessidade
de um reexame da obra de

Virgílio Várzea para novas

avaliações dos seus méritos
de cronista da vílda do

mar, o prímeíro rebento
sul americano de urna estir
pe de escritores que na

Europa, e mesmo na Amé_
rica .do Norte, já haviam

enriquecido a literatura
. universal com obras notá

veis, como Melville, Jack

London, Stevenson, Conrad
Kipling, para citar apenas
alguns dos seus contempo
râneos.

Das novas gerações d0

escritores brasileiros deve tpartir a meu ver, a tarefa
reaferldora Idos nossos artis
tas do passa;.do, principol
Imente daqueles que, ape
sar de egressos .da sua

terra, jamais a esqueceram
nas suas obras. Urna das

características, alás, dos

críticos da linha formalista;
tem sido a redescoberta de

escritores esquec�dos ou a

enfocação, Isob novos cri
térios estéticos, de grandes
fi!1uras do passado, quais
bateatlores de minas esgo
tadas Que descobr.em, de

vez em quando, em meio ao

cascalho revolvido e aban.
donado no garimpo das le

tras, uma água marinha
de peregrina beleza. É ver

dade que essa preferência
tem-se dirig'ido para os es-

critores que enriqueceram
a língua cOrm uma contri
buição original, sobretudo
no campo da e�tilística, ou

que romperam com as al

gemas da gramática. Den.

tI'O dessa nova concepção,
surgida com a crítica de

base filológico_semântica,
já não basta ao escritor ter
um estilo, que é a sua car- -

v�ia - dêsse chão, mos
e na surpresa. "A frase -- nunca destruí-lo, o que se-
afirma o critério norte_ame ria impossível - nem a_
ricano em sua ",Teoria Li_ fastar o homem do contato'
terária" - a frase esterio- penmanente 'com a memó-
tipada ou o clichê não se ria das coisas."
ouve como percepção ime- (continua)
diata: não se ostenta para .., 'I1l)'à 1Q. '"' __ ,. '1& -- ,
as palavras como palavras, • _nem se averte com prcci- • rr ( R O S L E y rr
são qual é a coisa desig_-. ,
nada Nossa reação, ante a • _linguagem trilhada, este-' M A r QUI NAS D E ( O S T U R A •

��:t���d,��s:er����!�a'; u�� • .;
"nos damos conta" das pa_ • Avisamos aos Srs. fabricantes e revendedores que, ·conforme Diál'io Oficial _lavras e do que elas sim_ • Se::cão III _ dos dias 6 e 8 de Julho de 1960. foi concedida a marca
balizam auando se unem de. CROSLEY, definitiva e irrecorrível. à IRKOPP INDU�TRIA DE MÁQUINAS -
um modo novo e surpreen-

.

DE COSTURA S/A. estabelecida à rua Guaianazes n.o 506 - 1.0 andar - II,dente. E' 'mister "defor-,mar" a linguagem, isto é, 1III SOãOtpau.lo··t t 'd d
.

f
'

como aCI'ma fo' J'
II1II

III
u rOSSlm, aprovei amos a opor Ulll a e para ln ormar que, ., "

estilizá_la, quer no senti-
exposto, a marca CROSLEY é de nossa absoluta exclusividade. ,do do arcaico, do velho e do t São Paulo, 9 de Julho de 1960 ..

remoto, auer no sentido da • GUSTAVO KRÚPP •

"barbariz-ação', para Que o II •leitor atente para ela". •
1RKOI' P 1_ INDUSTRIA DE MAQUINAS IfE COSTURA S/A. I11III

Dentro I::essa nova con- , •

cepção, a literatura deixa·· I •__

teira de identidade na re

pública das letras. É preci
so, para que êle seja efe
tivamente tlim autêntico

\criador, inventar a sua
própria linguagem, vale di

zer, criar uma espécie de

dialeto, conferindo às pa
lavras uma nova dimensão,
não só no seu conteúdo
semantológico, mas tam
bém nas suas relações ló
gicas, como morfemas reín,
ventados ao sabor dos ca

prichos I:l.e cada artista.
Procura-se libertar a lin

guagem de tudo que lj'0ssa
constrangê.Ja como con

venção ou disciplina gra
matical .Dircse-Ia uma es

pécie de néo-barroquismo,
no seu duplo aspecto con

ceptista e culteranísta.

rá de ser um diálogo com

o público, como o foram as

literaturas do passado, na

sua dupla missão estética e,

social' ,para se tornar um Imonólogo interior, uma

expressão solipsista das vi
vências do escritor, que se

rá, em última análise, um

exilado dentro de si mes-

0:0. Sim, porque desde que
uma literatura rompe de
maneira tão agressiva com

a tradição, ela automática
meste se aparta rio povo,
passando a existir apenas
para os iniciados... "Nao

nos .devemos esquecer da

impcrtação da memoria na

vida de cada ser humano,
diz Antônio Olinto, um dos

mais lúcidos críticos da a

tualidade. A memória tam,

bérn é um chão.· Não só a

memória Individual," mas

ig�;almente a que herda
m�s rios flue nos antecede
ram. QuandO' surge um

1118vimento revolucionário
nas letras, o que se pre
tende é remover as primei_
ras camadas - gastas, sem

l Para alrnoçar_ e jantar bem, dep�i;d;;:asã
t c�a, QUERENCIA PALACE HOTEL �
%SSSSS%%S%sssssssssssssssssssssssssssssssss

Stc... �
/'

Bancando a ���d�'"aS%%%%.,;:n ...%snss �
A turma empurra Irineu:. :
VAI, QUE É MOLE! Mole heim?
Era. .. mas endureceu! .

O CANOIDATO
Regressou ôntem de Joinville o sr. CELSO RA

MOS que no domingo presidiu a reunião do Seminário
Sócio,-Econômico naquela cidade.

Para Joinville o sr. Celso Ramos seguiu de CI'i
ciuma onde, no sábado, presidiu idêntica reunião.

Comentando a retormu
laçâo estética adotada pelos
formalistas russos d i 2

Wellek, que eu volto' a citar
par ser êle um dos ma.

categorizados teóricos d
"new criticism", que a teo
ria literária Idos slavos tam
bém se funda na nÜ'vLdadc

O VASSOUREIRO FAZ DESOPILAR? ..

O deputado Guilherme de Oliveira ao explicar a

imprensa o porque do seu compaeecimento em um co

mício de Jânío, no interior de Minas Gerais, declarou
textualmente: "Onosso comparecimento aos comícios
do candidato da oposição tem uma finalidade - as

sistir um "show" para desopilar o f'ígado".

FAIXAS, FAIXAS E ... CARTAZES
:s Operários de Florianópolis estão contra Celso"
.... Esta faixinha é engraçadinha. É tão engraçadi
nha, que se os udenistas duvidarem, êles (trabalhado.
:'es) serão capazes de se apresentarem à praça pú-
hlíca, para homenagear o nosso candidato!

•

Já que O� OPERÁRIOS DE
FLORIANóPOLIS ESTÃO
CONTRA CELSO, vão fazê-lo
Vencer_a prõxíma eleição!

qUANDO O VISITANTE NÃO É VASSOUREIRO ...
.. os udenistas não gostam.
"Doutelgo home" - "Jango go home"
Pintaram JAiNiGO GO HOME,
DOUTEL GO HOME também.
MAS as urnas vão pintar:
DOUTEL; GOME HOME! VEM!!!

Mas o Estado de Santa Catarina não é propciedade
.omhaueeana•.

"Brizola, não o queremos aqui. Volte para o Rio
.-::rande".

"Não o queremos aqui.
Volte ao Rio Grande, Brizzola".
Tratam-no com' jÔg� sujo,
Porque vio p.erder- a bola ...

"Brtzzola, esta etrra não é tua. Volte"
Volta Lionel "BRIZZOLA,
ESTA TERRA NÃO É TUA.
VOLTA", a UDN já sabe
Que vai mesmo entrar na pua ...

J. 1\:,. NA BÁHIA
Na Bahia, onde Juscelino recebeu os títulos de

"Cidadão Baiano" e "Cidadão Salvador" respectiva
. mente da Assembléia e da Câmara Municipal, foi ho
f menageado pelo governador Juraci Magalhães que

'j lhe ?feréceu um banquete de gala no Palácio do
Governo.

Int errogado pela reportagem se as manifestações
:�úb1icas dos baianos haviam correspondido à sua

expectativa, o governador Juraci Magalhães, irra':
diaudo satisfação, afirmou que as previsões foram

superadas.

PLACARD ESPORTIVO
PADRE GODINHO X BISPOS DO NOROESTE

Trofeu disputado - Brasísia que o Padre

ataca e os Bispos defendem.
.J i\:NIO X MILTON SANTOS

Jânio continua chutando o ...

outro p'ra fora do gramado.
PADRE NEGROMONTE' X PADRE SOUZA NOBRE

Sensacional duelo que dirá

qual o Juizo de Deus sôbre
se o Marechah Lott é cató-
lico ou comunista.

VASSOURA X U.D.N.
O jogo da vassoura no qual Jânio
continua varrendo a UDN na ostensiva

preferência por Ferrari, na desconsí

deração para com Juarez, no descaso

para o maior partidO' ,que o apMa e

outra coisitas mais.' .

NÃO DESESPERE "seu" JÂNIO!
NÃO DESESPERE IRINEU!
Dois mandatos tão mal dados

�....... ll:ste povo já lhes deu.
SS%SSSSSS%S%S'SSS$

. � 17

'le"Jár, ..,asasss.,ça SSSSSCSSSSi

..

.. .. __ .. _ ... ,. ..._,i ............ .._ 1I\.,__ ..)Ia
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[COLUNA' C,ATO,LICA!
MENEGHETTI NA PIA BA

TISMAL
São Paulo � CRF - Gino

Meneghettí, famoso ex-pre
sidiário, recebeu aos 84 anos

de idade o Batismo, o Cris
ma e a Eucaristia das mãos
do Bispo-Auxiliar, Dom Vi-

, cente de Zioni, na capela do

Hospital Matarazzo. Mene,

ghctti afirmou que se con

verteu em consequência do

bom tratamento que lhe dis

pensaram as religiosas do

Hospital.
EM PORTO ALEGRE O
FUNDADOR DA UNIVER
SIDADE DE TAIPÉ
Pôrto Alegre - CRF -

Visitou Pôrto Alegre em

fins ·,je maio último, um dos

principais realizadores da

Universidade CatóHca de Tai-

A. SCHMIDT.
FILIPINAS REPELEM ATEN
TADO ÀS ESCOLAS MISSI
ONÂRIAS
MacHa - CRF - Recusou

o Senado Federal' das Fili-

pinas aprovar um projeto
'de Lei que visava naciona
lizar tôdas as escolas missi

onárias do país. Pretendia

tistrangeiros, embora natu,

ralízados, da direção das
escolas particulares e paro

quias: bem cmo do ensino de
ciências sociais.
BRASIL TERÀ SEUS TÉC
NICOS
Rio - CRF - Entram na

fase final os trabalhos de

instalação- 'dos novos Insti
tutos Técnológicos criados

pela Pontifícia Univercidade
Católica. - Entre os apare
lhos destaca-se o cérebro

..

pé, .o Pe. Ralph, natural de eletrônico, já em funciona

Mil'wankee, Estados Unidos. menta. - A Universidade
Padre Ralph é Diretor do colabora atiomente nas pes,
Secretariado das Uníversí , quisas do Ano Geofísico.
dades Católica da Congrega- OFERECIDA AO PAPA E"'S

ção do Verbo Divino, cuja TATÍSTICA DO CULTO CA-
sede se acha em Chicago. '1'óLlCO NO BRASIL
CENTENÁRIO DA CONCOR- Rio - CRF - Sr. Rubens
DATA ENTRE SANTA SÉ E I Horta Pôrto, Diretor do Ser-

HAITI viço de Estatística, represen,
Cidade do Vaticano tará o Brasil na Coferêr-cia

,CRF _ L'Osservatore Ro- Iriterrraclonal de Estatística
mano publicou longo artigo, .em Tóquio. De regresso, es

comemorando o Centenário calará em Roma para ofe
da Concordata entre a Re_!recer ao Papa a monografia
pública do Haiti e a Santa da Estatística sôbre o culto
Sé. O hístóríco I,documento catãlico no Brasil. Os daíos
foi assinado a 28 de março revelam a existência de 20
de 1860, pelo Plenipotenciá- Arquídioceses, 80 Dioceses,
rio de Haiti, Piere Faubert e 30 Prelazias, 1 Ordinariato e

pelo Secretário de Pio IX, 3.805 Paróquias.
Cardeal Antonelli. Desde

---------------�----

GOSTA DE CAFÉ1
ENTÃO PE�A CAFÉ ZITO

aquela data as relações do

Vatlcssio com a Repúb'lica
Americana Sempre se man

tiveram em perfeita harmo,
nia.

(asa
Vende_se espaçosa residência, com 4 quartos, salão,

sala de almôço, banheiro completo, toilette, cozinha, e

dep, de empregada. Tem telefone. Cr$ 1.350.000,00 - 50%
financiados em 3 anos. Tab. Price. Rua Joaquim Costa 27,
Agronômica, próxima do Abrigo de Menores. 'I'el.: 2577.
Dias úteis na parte da manhã.

ESTE MÊS)

A Abertura dos

Portos do Brasil
Pinto de Aguiar

O ato da "Abertura dos
Portos" brasileiros ao co
mércio mundial, com a me ,

morável Carta Régia de 28
de janeiro de 1808 represen,
ta um marco na história
econômica e política do Bra,
sil. Com êle terminava o pe
ríodo do monopólio metro
politano de nossa economia
a qual passaria a existir em
função de um .mundo maia
amplo; pode .z-e afirmar, pois,
que êste evento assinala
realmente o comêço de nos,
sa independência.

Díscutevse, entretanto, a
sua autoria e as razões que
o fundamentaram, querendo
uns que tenha êle eldo decor
rência de imposição inglêsa,

I outros que tenha sido inspí ,
rado pelo Visconde de Cairá
outros ainda que teriam si.
do ministros e conselheiros
portuguêi1es aquêles qUe ín,
duziram o Princípe a decra,

I tá-lo.
Muito se debate, também,

vantagens e desvantag.ens da
sua decretação, para uns de
efeitos benéficos para ou
tros cheia de prejuízos rutu,
ros.

O ensaio do Prof. Pinto de
Aguiar, que ora se publica,
víea esclarecer êstes pontos
controvertidos e polemíza,
dos. Mercê de acurada ínves,
tigação e análise perfeita
mente satisfatorias. É de rés,
saltar que o trabalho situa
aquêle acontecimento hístó,
rico dentro da conjuntura e
da estrutura econômica da
época, o que torna muito
maía claras e evidentes co'
tas atitudes da política lu-'
so-braSileira de então. E a

luz de tais raciocínios, que' a
aparente confusão estabele-,
cída pelas polêmicas trava
das se dearaz, para explicar
a ABERTURA DOS PORTOS
como um fato perfelta.mente
lógico e natural,

Momentos que a memória guarda para sempr

/
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Ainda Invicto na, ponta o Figueirense: 2 x 2
éb

o AVAl EMBORA LUTANDO MUITO, N,ÃO CONSEGUIU DOBRAR o "ONZE" AlVI-PRETO QUE POR DUAS VEZES ESTE VE EM VANTAGEM
CONTENTOU A TODOS o �EMPATE - WilSON, BETINHO, RONALDO (PENALTY) E MOACiR, OS GOLEADORES - UMA EXPULSÃO E DUAS SUBS·
TITUIÇÕ'ES ACERTADAS - WilSON, NilSON, BETlNHO E DANDA, AS MAIOR'ES FIGURAS - EX('ElENTE DES,EMPENHO DO NOVATO ÁRBITRO
BENEDiTO' DE OLlVEIR A QUE P'EtA PRIMEIRA VEZ FUNCIONOU EM PARTIDAS D'E PROFISSIONAIS - VENCIDA PELO AVAl A PARTIDA PRE-
po�����a l;l�:����:'o l��!�t:: I LIMiNAR - RENDA DE APROXIMADA I MENTE 30 Mil CRUZEIROSE

'

��'�:d:í�S��ese e�:e���� �:
te d�, novo empate, d�s:a �ei, I Nelron Garcia. Tampouco o que influiu bastante na pau-I eivada de lances empolgan- r das de urna infantilidade tre- linha de. frente �vaiana que
ta diante de seu maior rival

adversário que embóra mais ca produção do quadro bem tes a peleja deixou muito a
I
menda. Salvou-se em parte o foram Nllson, Betínho e Moa,

de t�:os. �s tempos, a �qui.pe I lutador, perde�-se num ema;
I merecend� sair de' �ampo de;ejar técnicamente. OD [o ,

I
encontro graças às atuações 'I cír. Como. conjuntos, nos pa,

do F igueirense n:archa invic.,
ranhado de falhas deplorá, pura d>'cr vez a' Érico que me, gadores pareciam dominados individuais de alguns ele_ receu maia bem entrosado o

ta_ e c�� .0" Iiderança nas! veis, a começar pela nulída, lhor se saiu, fazendo o con , pelo nervosismo, chegando' mentos como os zagueiros
I Figueirense q�e, além disso

maos. Não Jogou .tudo o que de completa do meia Cláudio junto render mais, Embóra por vezes a apresentar joga- 'Danda e Laudares, os dían- atuou com mais calma e de
sabe o quadro orientado por sembaraço, sem, no entretan-

to, chegar a ser aquele time

homogeneõ que estamos aC08

tumados a observar e aplau,
dir. O quadro avaiano teve
uma virtude: foi ardoroso o

lutador ao extremo. SeUf.! ra
pazes souberam fazer das trí,

terceptar a pelota endereça
da a Wílson que se encontra
va vigiado por Mirinho. E que
faz o zagueiro "colored"?
Nada' mais- .nada menos do

que uma sensacional defesa
com as mãos. O apito do ár
bitro trila: penalty, do qual
Ronaldo se encarrega de co.

brá.Io, tranerormando no se.

gundo tento alví.negro.
MOACIR EMPATA

O gol em apreço desanima
bastante a turma dirigida por
Nizeta que luta como póde
para tentar' alguma coisa.
Vai ao ataque várias vezes o

Fígueírense e Ronaldo arre

mesea forte, tendo Tatú rea

lizado boa intervenção. Aos
14 minutos, Moacir' chuta e

Domí agarra bem o balão de
couro. Logo depois, Ronaldo,
depôíe de passar por três
contrários (o crack louro do
Figueirense é mesmo dos drí ,

blings eensaclonats) chuta e

Tatú defende. Aos 20 mínu,
A nosso observar, o empate tos investe firme o Avaí. oon,

caiu como uma luva ,e veio fusão na área aIvi-negra. A
contentar a todos, ate rnes, bola vai à meia altura e Be,
mo �o pa�la Ramos que, de, tinha que, de costas para o

t�rcel:'o colocado, pastou a
I arco, executa uma "bicicleta"

více.Iíderar o certame ao la, '

pe feita d d b I,
r ,man an o - a o a

do do Aval, ficando um pon_1 com violencia ao braco de
to apenas do .Fi�ueirense com Osni. A multidão grita' "Pe
) qual pelejara na pugna nalty! Penalty!". O árbitro
derradeura do certame.

na confusão que se originou
estando longe da jogada, não
viu bem o lance e faz o que
faria qualquer juiz compene ,

trado
-

de suas runçõea na can

cha: consul ta o "bandeírl ,
do, enquanto seu adversário nha" que erroneamente nega
estava custando a acertar". ter havido o alegado toque do
NOD primeiros minutos não zagueiro. E o jogo prossegue.
'houve perigo algum para as Empenhamcss Avaí e Figuei_
duas cidadelas. Porém, aos 15 ranse que visam novo tento.
e 17 minutos, Wilson e Ro- Aos 26 minutos, Ronaldo re,
naldo quase conseguem o t�n cebe uma entrada violenta
to inicial, atirando ambos, de Mirinho e revida com um

pela linha de fundos, sendo I pontapé, sendo 'expulso de
que o segundo após paesar I campo o plaYer do '"Decano".

p�r três c?ntrários. Aos �5 i A partida caminha para o seu

mmutos, amda atuando ma:s i final. São parcaD as esperan

des�mbaraçadamente, o
.

FI.
I ças dos avaianos de alcança_

gueu'ense consegue abnr o rem o empate. Mas prosse_
escore. Sérgio serviu a Wilson I guem lutando. Aos 37 minu.
na direita. C> ponteiro, bem tos, Wilson, recebendo de
colocad::>, avançou obrigando Sérgio, passou por Enísio e
Tatú a deixar o arco pal.'[1 I arremesu.:m no ângulo direito
intervir' na J·ogadà. Ma<.< o

I

do travessão, perdendo boa
extrema foi mais rápido e

I
oportunidade para consolidar

tocou primeiro a pelota qu� iitória. Dois minutos depois,
foi de encontro' às redes des-: numa ffllta cobrada por Mi_
gU2.rnecidas. Figueirense 1 )( rinho, a bola vai a Moacir
Avaí O. , que, depois de hesitar um
BETINHO SENSACIONAL I pouco, meteu o pé na bola
O Av;:;,j l'e:.ge :, aos 33 mio, con: �iolencia, fazendo, em

l1utos conse",ue Igualar o es-, melO a forte confusão diante
core, por intermédio de Beti-

I
da meta de Domi, ir rasteira

nho, com um pelotaço tre-! às redes. E.'1tava empatada a

mendo, verdadeira "folha se-
I
luta. E nada mais de interes.

c:a" que enganou DomL Um: sante se'verificou nos restan
'5'01 dos mais e<.<petaculares tes minutos. Final, 2 a 2.
do campeonato. Aos 37 minu_1 OS MELHORES
tos :u:imado co:n

•.

o empate,; No Avaí: Nilson (O melhor
') Aval ütaca. Becmho serve do conjunto), Betinho, Moa_
"t-'ilson que enga"1U a d ::1":;3:1 e i cir e Tatú. No Figueir,ense:
serve jVIoacir, o qual, livre, Wilson (o melhor do quadro,
perde boa oportunidade, 8.ti, quiçá dOL' 22), Danda Domí
rando fÓl'a. O jogo agóra está" Laudares e Ronaldo.

' ,

equi�ibc8.do. Aos 38 minutos, ITelmo entra em substituição, ARBITRAGEM

1 Manéca que não e<.<�á dano O sr. Benedito de Oliveira,
do conta do recado. Um mi. iuiz de segunda categoria,
nuto deoois, o Avaí também pela primeira vez funcionan_

l110dific� seu time. fazendc' do num jogo de profissionais
entrar Érico em substituicão I e portanto lançado na fo_

a Cláudio que não está c�r.. gueira, como se costuma di

respondendo. Acertadas as zer, saiu-se muito bem, me
duas substituições. Aos 44 mi_ l'ecendo sua atuação gráu
nutm', verifica-se sensacio- dez.

nal intervenção de Tatú de
um chute violento d.e Wilson.
É encerrado o primeiro pe
ríodo: 1 a 1.
PENALTY-RONALDO

riNsINo
.,.,...

A VENDA MAS

BANGAS DE JORNAI1

E REVISTAS

- 2 x 1

OS QUADROS
FIGUEIRENSE - Domí;

Osni, Danda, Laudares ,e

Walmor; MaiDo e Marcia;
Wilson, Sérgio, Ronaldo e

Manéca (Telmo).
AVAl - Tatú; Binha, EnÍ

sio e Mirinho; Culica e Abe

lardo; Moacir, Cláudio (Éri.
co), Nilson, Vadinho e Beti
nho.

pas coração. Perseguiram o

_
empate e o obtiveram, atra,

Golea�a �o TamBD�aré sô�re um 1� �e Maio �ece�ciODante I [!gf;l�::;;!;�{�:f
JOGOU COMO JUIZ O CAMPEÃO DO TORNEIO "INITIUM" NO PRfllO INA UGURAL DO CER-I �:: �,::'��,����:a:":. q::�

resa aíví.negra.

TAME AMADORISTA DE 60 - 5 X O, O ESCOfRE.·

(BotETIM DO SELECIONADO CATARI
NENSE BANC'ÁRIO DE FUTEBOL (1)

I
para impedir a vitória de seu' se c-�f01 �'[i.).' para conseguir pa, ofuscou-se completamen, duzir mais do que aprcsen-

Na tarde d,e sábado, foi adversário, que' diga-se de uma contagem de 3 x O, que te, com a eauipe do Daré, taram. Compléta decepção
iniciado o campeonato ama- passagem, não precisou de poderia ser de cinco ou sei,',

I
ensaiando verdadeiro baile fui Q onze do -'Preze de Maio

:::orista de futebol, com a se empregar a fundo para al- uma vez que seus atacantes." em sou antagonista que nao
I
r a ta r- ..ir de sábado Outr JS

realização do coteja que reu, eançar um triunfo fácil, pela perderam várias oportuní-
I
suportou o maior ritmo de

I
detalhes: 1.0 tempo: Taman.,

níu as equipes do Tamanda- contagem de 5 x O. Na i dades para dílatar o marca,
I

jôgo de seu adversário, ca-' daré 3 x O. Final. Tamandare
ré, campeão do ,initium e primeira etapa ainda o T,\ I dor. Na segunda etapa,::> : ind« sc.n esboçar qualquer 115 r Treze de Maio O. Tento.')
Treze de Maio. Sabia-se de mand�ré teve qu: lutar l" panorama técnico que quase

I
reação. O Treze de Maio te- de Wilmar, Afonso, Borges

antemão que o onze do Ta- seus Integrantes tívaram que não existiu na primeira cta-

','l'á
que n.clhorar totalmente

I
Borges e Borges, pela, ordem.mandaré levava vantagens

,

---

. o seu conjunto pois suas Quadros: Tamandaré. Mel!'
de sobra diante do conjunto N O T I C I A R I O D A A ( E S ( peç.as são fraquís.simas, ja-I c�s, Ne�S?n, Enio, e conceí-
trezista, esperava-se também ! mais podendo aspirar qual , Iça0; Heho e Jose; Warnel
que a direção 'do Treze de QUARTO ANIVERSÁRIO dros da ACESC, foi aprovado! ::)uer COH1,QCação de destaque; Edson, Wilmar, Borges e A-
Maio, mandasse para cam- Estará comemorando o seu em sessão de diretoria o se-·I no c(;; tame. Apenas o centro I fonso. Treze de Maío: Pereí,
po uma equipe melhorada quarto aníversário de tunda, guínts programa: ! mé.ílo Zéquinha satisfaz PIe-I ra; Aldoci e André; Nilton,
daquela que se apresentou ção no próximo dia 24, a As- ÀS" 7,30 horas - Míesa em

I
namente. Os 10 jogadores Zéquinha e Hamilton; Erna,

no Torneio Início. Todavia, sociação doe Cronistas Espor, ação de graças na Catedral Iestantes não possuem qual-
I
ní, Wilson, Fernando, Alde

isto não aconteceu, O Treze tivos de Santa Catarina. Pa- Metropolitana. : quer qualidade e condições .nír e Gette. O árbitro foi o

de Maio na tarde de sábado ra essa data tão grata para Às 9,00 horas _ Romaria para fo-rmarem num conjunto senhor Iolando Rodrigues
,foi decepcionante. Nada fez aqueles que militam nos qua, ao túmulo do saudoso lorna..' amadorista, apesar de seus com atuação correta. Anor

list� Nelson Maia Machado,' esforços. pão eleme�os tra- malídades : O atacanse Wil
decano da crônica esportiva cos que não possue1ll senti- .-on foi expulso na segunda
ílhôa, onde será depositada do .de jogada, e consequén, etapa por reclamação. A ren,

un�a corôa de flôres. I temente, incapazes de pro- "rIa somou Cr$ 350,00.
AL' 10,00 horas - Coquetel

no �lube Doze de Agosto, ofe_ ! OA reportagem sempre aten· mentos, mas somente 22 se. reCldo aos associados e con_!
ta aos acontecimentos espor_ guirão formando a emóaixa- vidados.
tivcs de maior realce, passar� da, o que vale dizer que :

-- 000 __

a apresentar diáriaménte ,iogadores serão "cortados". ENVIADO ESPECIAl! A
um Boletim de notícias, �Ô� Eis a relação: Goleiros: Bo.. BELO HORIZONTE O Olaria, que em 1947 e 1948 radeira peleja ao "onze" do

bre os preparativos do sele. "1atelli, Romero e Clímaco. Com destino 'a Belo HOl'i-: chegoil à final do Torneio Fluminense, pelo escore de

cionadrJ catarinense bancário Zagueiros: Merelão, Simas, zonte seguiu na manhã do
I "initium". não logrando seu ;lXO, o que Jhe valeu o título

de futebol, contando com a Jael e Dias. �ábado, junto a Delegacão
de 60. Brilhou o quadro ola

colaboração eficiente do Sr. Médios: Papico, Boas, San- Cat"rinense de Basquete 'Ju_ intento de conquistar os ti- i riense na "ouverture" do

Wa:m:)l' Pires vice-presLlente tiago, Irineu, Edson, Aliata1 venil, o cronista Fernando tulos que ficou com Bota�ogo I c�mpeonato �e 60 �u� do

elo Centro catarinense de e Rafael. Linhares da Silva, enviado
e Vasco d8, Gama respec.tlva- mmgo, no mal?r estadlO �o

Desportos ,dos Bar.cál'ics. Atacantes: Jóquinha, Hé- eDpecial da ACESC q f� .' mente, anteontem, nl) Mata- mundo, proporclOnou as malO
, ue ala -

d
-

f" dVamos então, as notícias lia, Oláidio, Norivaldo, Vim- completa cobertura do Certa_ !
cana, viu coroa os seus eS- res emoçoes aos a IClOna os

elo dia. cio, Meirelles, Itamar, Ivan, me Brasileiro de Basquete! forço[! ao suplantar na der- guanabarinos.

Santa cat���p�:, pela se- ���t�o��l;;:r Iv����í1��c�:�:� , ::���i�m�Ob::l��:;�� ed��:� -SI"·tuaC'a4IWO dO-ogunda vez, estará presente e Amadeu. no êxito na missão que lhe
"

ao 13.0 campeonato brasi'eiru 00000 foi confiada. ,

bancário de futebol, desta fei Além de Santa Cat,arina O C tta a se realizar em São Pau- que tem sua presença asse-
--o 0--

I ampeona Olo, nos dias 14, 15, 16, 17 e gilrada, inscreveram_se "'tam- FRANQr.':A TELEGRAF�CA . ".
'

18 ele setembro. bém para participar do O PresIdente em exerclcio Nos aSpIrantes, pelo Tor-
00000 certame bancário nacional de da ACESC, cronista Cláudio Com o emT)ate de domingo, o neio "Tromaz Chaves Cabral"

!\. clelegacão catarinense futebol os seguintes Estados OI' V·
.

. I"
. mger lelra, em palestr2, certame citadino de profis- a situação é a seguinte:

deverá viajar por via. aérea R:o Grande do Sul, Par�ná que manteve com o digno Di. 'sionais, pau30u a ter a se- 1.0 lugar _ Avaí e Paula
no dia 12 O'U 13, fl�ar.:do Sao �aulo, �uanabara, Mmas retor do Departamento Re,' guinte fisionomia: Ramos, 2 p.p.

hosped�d� nas ��pendenClaS I Ger�ls, Para, Pernambuco 8,. gional elos Correios e Telé_
"

1.0 lugar Figueirense, 2.0 lugar _ Atlético, 4
do Est,adlO Mumclpa� do

pa_,
BahIa.

.
grafos, sr. Darcy Linhare�', 2 p. p. 3.0 lugar _ FigueirenDc, 6

caembu, numa gentIleza do
. Perl1a�bucan�s e Balanos conseguiu franquia telegráfL I

2.0 lugar _ Avaí e Paula No próximo domingo joga-
dr. Adernar de Barros, Pre.. amda nao confIrmaram de" ca de Belo Horizonte I 3 ra-o Paula Ramos e Atlético.

t •
...

·t· t'
para I Ramos, p, p.

feito de São Paul'o, e PU,l:)_ :m lvamen e suas ?a. Florianópolis, por ocasião do I 3.0 lugar _ Atlético 6 p.p. ,ó
cinador dO' certame. çoes no certame maXlmo do magno Certame Brasileir d I

f
' -

o e

00000 utebol bancano. Basquete Juvenil.
A direção do Centl:o Cata- 1

__ 000__
dnense d� Desportos Bancá�

ti .

00000
. PAULA RAMOS X

rios, (lepOIS de alguns deba� Em VIrtude dos preparatl- HERCILIO LUZ
tes, apontou o nome de Wal" vos do selecionado catari_

Era pensamento da Direto_
dir Mafra, pessôa altament(; nense dos bancários, resol� ria da ACESC, promover porcreJenciada para 'dirigjir o veu a diretoria do Centro,, ' Jcasião do quarto aniversário
felecicnarlo barriga verde que transferir paro O' dia 1.0 de

da entidade, uma partida,':ntel'virá naquele certame ,outubro o Super Campeo entre as categorizadas equi_nacional. O ato já se tornou nato de Futebol da Cidade,
pes do Paula Ramon desta

oficial com envio de um ter.':o como protagonistas as
Capital e - Hercílio Luz de

. fício ao destacado clespor- equipes do Banco do Brasil
Tubarão.

tista que aceitou o convite. e Banco Inca.

WILSON INAUGURA
A partida foi iniciada com

o Figueirense controlando
melhor as ações. Sua supre
macia técnica foi prosseguín;

OLARiA PELA PRIMEIRA VEZ CAM
PEÃO DO rrINIT�UMrr CARIOCA

Ma�', tendo em vista que os

jogos pelo certame da cidade
serão disputados somente aos

domingos, o cogitado prélio
ficará para ser disputado em

outra oportunidade.
--000-

WALTER SOUZA NA ACESC
Vem de ingreL'sar na Asso_

ciação dos Cronistas Espor
tivos de Santa Catarina o

cronista Walter Souza, com_

ponente do Departamento E!>

portivo da Rádio Jornal
A Verdade.

·A NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO
ATLÉTICA BANCO DO BRASil

00.000 00000'

Após a indicação de Wal- Finalizado este primeiro
c'ir Mafra, para técnico do noticiário, pOdemos informal'

se1.ecionar!o catarinense, o ao público que é desejo do

':::entro Bancário, apontou o Centro catarinense de Des

nome de trinta atlétas que portos Bancários, trazer até

jeverão ser stubmetidos a 1"polis a equip{:) de futebol do

treinamentos, sob a orienta-

!
RiO' Grande do Sul, Bi_

ção técnica daquele rlespor_ Campeã do Brasil, para um

tista, por sinal dos mais

I
match amistoso, a film ide

capacitados em tôdo o Estado. t.estar a nossa representaçao

00000 e saber das suas possibilida-
Nada menos do que trinta des. A data do passiveI co

utlétas foram relacionados e tejo, a princípio, foi marcada
wnvocddos para os treina_ para 27 de agôsto.

Recebemofl: de Esportes - Artur Boas;

Florianópolis (SC), 25 de Diretor Social - JO.'1á Lemos

Junho de 196 O Sobrinho.

Sr. Diretor Esportivo de

I
Sem mais para o momento,

"O ESTADO" na oportunidade, renovo a

Tenho o grato prazer de I V. S. os meus protestos de

comunicar-lhe que foi reali- alta .estima e distinta consi.

zada no dia 15 do corrente, I deração
na sede desta Associação, a I Dilermando, �rito
cerimônia de posse da nova D. Secretano

Diretoria, que regerá os des-

tinos da Sociedade, no perío
do de 15-6-60 a 15-6-61, a

qual ficou assim conutituida:
Presidente - Ned Mund;

Vice_Presidente Carlos

Moritz; Diretor de Secretaria
- Dilermando Brito; Diretor
de Tesouraria - Ari C. dos

Santos; Diretor de Cultura
- Carlos José Gevaerd; Di

retor de Patrimonio - Ger
mano M, de Oliveira; Direto!'

É reiniciada a luta, após os

dez minutos regulamentares
para descanso. Equilibl'io.
Aos seis minutos, ataca o Fi

gueirense. Uma bola surge

da eey_uerda. Enísio, dentro
da área, tenta cabeceá-la com

um salto felino. Sabe que não

conseguirá seu intento de in-
, 1

1-
MAJlEIR,",S P,II..R}\
CONSTHUCAO

! � ::1 ;,���, }il T E �,��,r:I,t,:�T
A.' r!·

T, � I � • r �,

"---_._-----' --

PRELIMINAR
Na preliminar, entre os

quadros secundários, o A.vaí
.lanteve a liderança do tor
l1eio "Thomaz Chaves Ca
bral" que divide com o Paula

Ramos, ao abater seu anta

gonista pelo escore de 3 a 2.
RENDA

CR$ 25.230,00 a renda apu.
rada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..o .laTADO" O l4AlS ANTIGO DLA1UO DB 8. CATAlUNA

Compre agora os brinquedos que V. deseja oferecer no NATAL

E DESFRUTE DESTAS VANTAGENS:
- Y. pode receber os brinquedos agora ou quan

do desejar, até o NATAL.
- Divide o palamento em 5 mensalidades. poden

do assim tornar realidade o sonho
do seu ente querido. sem afetar o

�eu orçamento.

- Paga o prêeo atual em S mênsalidades sem

juros e sem aumentos.

- Evitará possiveis aumentos no prêço de brinque
dos.

,

- Estará livre dos atropelos de última hora.
- Escolherá os brinquedos preferidos pelo seu

ente querido.

,

FAÇA UMA VISITA AO

MAGAZINC HOEPCKE
...D

e balconistas especializados terão .�
o máximo prazer em mostrar-lhe i
o variado sortimento de ,_ i

-

...

brinquedos para todas as idades �
sem qualquer compromissso de sua parte

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O .aTADO" O lü.I8 ANTI(JO OlARIO O. B. CATABINj
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JUIZO DE DIREITO DA 4.a
VARA DA COMARCA DE

FLORIANÓPOLIS
EDITAL DE CITAÇÃO COM

O PRAZO DE TRINTA
/30) DIAS

O Doutor MANOEL BAR.
BOSA DE LACERDA, Juiz de
Direito da 4."' Vara dos Fei
tos da Fazenda Pública da
Comarca de Florianópolis
Capital do Estado de Sant�
Catcrina, na forma da lei,
etc.
FAZ SABER acs que o pre

sente edital de citacão com o
prazc de trinta (30-) dias vi;
rem ou dele conhecimento
tiverem que por parte de
MARTINHO FELIX DOS
SANTOS, na ação de usuca

pião, em que requereu pe
rante este Juizo, lhe foi diri
gida a petição do teór, se.
guín te: Excelentiu.imo
Senhor Doutor Juiz de Dírei,

/ to da 4.a Vara desta Comar,
ca, MARTINHO FELIX DOS
SANTOS, brasileiro, casado,
militar reformado domici
liado e residente em Coquei
ros, nesta Capital, por seu

procurador no fim assinado,
vem dizer e requerer a Vossa
Excelencia o seguinte: - 1.0
- que é noesuidor de um ter.
rena de" forma retangular,
situado no lugar "Coqueiros"
no sub-distrito do Estreito,
nesta Capital, devidamente
caracterizado no croquis ane ..

xo medindo 8,00 metros de
terras de frente ao sul, à Es ..

trada Fett, a mesma largura
nos rundco, onde extrema
com quem direito for, por ..

30,00 metros de extensão da
frente ao sul, em ambos os

lados, extremando a leste
com Maria de Souza e ao

oeste com Valeríano Betten ,

court Lopes; 2.0) que a posse
eleste terreno data de maia
de 37 anos, onde em 1923 o

Requerente colocou uma ve

lha casa ele madeira e pas
sou a residir ininterrupta
mente a pacificamente, com

"animus domini" e sem qual
quer oposição de outrem; 3.0)
- que desejando o Suplican
te letitimar sua posse noe

termos do artigo 550... do
Código Civil e da lei numero.
2.437 de 7 ele março de 1955,
REQUER a Vossa Excelencia
se digne determinar sejam
tomados os depoimentos das
testemunhas abaixo arrola
das a fim de que seja justi
ficada a posse do requerente
c, de acordo com o artigo 455
do Código de Processo Civil,
citados os confinantes co,
nhecídos, o Ministério Públi
co e o Domínío da União e,
por edital o confinante de�
conhecido e outros interessa_
dos incertos nos termos da
presente ação e afinal

jUI-1gada procedente e ex.pedido
o mandado e transcricão.
Protesta-se provar o alegado
com os depoimentos do inte
l'e�':;ado e ,testemunhas, ris
:oria e por todos os m�jos
permitidos em Direito. Valor
da causa: Cr$ 2.100,00. Nes_
tes t€rmos Pede Deferimento.
Florianópolis, 30 de Maio de
lS�J. (assinado) Este·':u11
f<'regapani. Estavam e['tam
pilhRs estaduais no valor de
Cr$ 4,00 inclusive a respecti
va taxa de sande pública es

tadual. Em a dita petição foi
proferido o seguinte despa
cho: - A. à conclusão Floria
nópolis, 31 de maio de 1960.
\as�,jnado) Manoel Barbosa
de Lacerda. Subindo os autos
à conclusão foi proferido o

:,eguin te despacho: Bisigne
o senhor Escrivão dia e hora
para a justificação, ciêntes
os interesé'ados e o doutor 4.0
Promotor Público. Florianó
polis, 22 de junho de 1950.
(assinado) Manoel Barbosa
de Lacerda. SENTENCA:
Vistos etc. Julgo por senfen
ça a justificação constante
de folhas e folhas, em gue foi
requerente o ['2nhor MARTI_
NHO FELIX DOS SANTOS, a

fim de que produza os seus

devidós e legais efeitos. Ex

peça-se o competente man

dado de citacã-o aos confinan
tes do imóvel em questão,
bem C01110 ao representante
da Fazenda do Estado e do
Orgão do Ministério 'Público
na pe['3Ôa do doutor 4.0 Pro
motor Público e do Diretor do
S.ervico de Patrimônio da
Uniãó, para todos contesta
rem o pedido, querendo, no

prazo da lei. Outrossim, ci-
tem-se por edital com o pra
zo de trinta (30) dias, os in
teressados incertos, citação
essa que deverá �er feita de
conformidade com o artigo
455 paragrafo 1.0 do Código
de Processo Civil. Custas a

final. P .R.I. Florianópolis, 8
de julho de 1960. (assinado)
Manoel Barbosa de Lacerda
Juiz ele Direito da 4.a Vara.
E, para que chegue ao conhe
cimento de todos mandou
expedir o presente edital que
será fixado no lugar de COD-
------_.

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

tume e publicado na forma
da lei. Dado e passado nesta
cidade de Florianópolis, aos
onze dias do mês de [ulho do

. ano de mil novecentos e ses,
senta. Eu, Vinicius Gonzaga.,
Ei.!�riváo, o subscrevi. (assí-

nado) Manoel Barbosa de
Lacerda - Juiz de Direito da
4.a Vara.

Confere com o original.
O Escrivão
Vinicius Gonzaga

Centros de Formacão no
•

de Saúde Pública
Setor'

O Plano de ação,
imaginado por CEL
SO prevê no setor
relativo a Saúde PÚ
blica como medida
imprescindível e ime-

diata a criacão e a

ampliação dos cen

tros de formação do
pessoal de grau mé
dio para os serviços
de saúde pública.

CAMiONEIE D'KW 1960 equi,pada
VENDE-SE - Tratar na firma Machado & Cia.
S/A. Comércio e Agências.

V' E N D E - S E
VENDE-SE DUAS CASAS DE MATERIAL, sitas

A rua Prof. lVIaria Júlia Frar.co, n.? 25, nesta Capi
tal. Tratar com ENCANADOR TRILHA, no Edifício
SIPASK

AP'RE-NDA INGLÊS
com o Prol.- Mr. Edward Green

à rua Tenenfe-Silveira, 42
PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
Direiório Municipal de Florianópolis

Na forma dos estatutos, ficam convocados os mem

bros do Partido Democrata Cristão de Florianópolis,'
para a Convenção Municipal a ser realizada no dia 22
do corrente, às 20 horas, à Rua Felipe Sehmidt, na 46.
com a seguinte ordem do dia:

1 ° - Escolha dos candidatos ao Governo Estadual
a ser apresentados na Convenção Regional;
Escolha dos delegados à Convenção Regional;
Outros assuntos.

Dr. Biase Faraco
Presidente

A l U G A-S E
.

liJM mEPÓSITO NA RUA CONSELHEIRO MAFRA.
35 ___: COM A ESTRADA PELO CAES PORTO DO MER
CADO _;__ TRATAR RUA TENENTE SILVEIRA, 5'Ü.

UNIÃO DiEMOCRJrTICA NACIONAL
Seccão de Sanla Catarina

. '

Convenção Regicnal Extraordinária
CONVOCAÇÃO

nadar do E;.'�ado, às mesmas eleições;
3) - Assuntos de interêsse partidário.
Florianópolis, 14 de julho de 1960

PAULO FONTES - Presidente em exercicio
ABELARDO RUPP - Secretário Geral

PARTICIPAÇAO
Yva. Maria da Silva

Rua Machado de Assis, 33
ESTREITO

Leodegard ·W. Ramos
Rua Gallois, 53
CAPOEIRAS

e

e Senhora

Participam aos parentes e amigos o contrato de
ca�amento, no dia 9 elo corrente ele seus iilhos

ÉLIO MARCOS e ISAURA MARIA

ALUGA-SE
Aluga-se uma ótima casa residencial, na rua Alvaro

de Carvalho, 64. Tratar com o sr. Schappo, no Bar Alvo

l'ada, na rua Felipe Schmidt.

facam seu pedido na Empresa Gráfica Grajaú Ltdu.

Rua Tiradentes, 53 - Florianópolh

------------------------------------------------'------------

Conselhos
de Beleza

TRATAMENTO DAS RUGAS luido em água distilada e

PELA ESFOLIAÇÃO adicionado de dez dor cento

Dr. Pires de glicerina.
Para o tratamento das ru, As diversas fases de aplí,

gas existem varres proces; cação do método eão as se,

sos e que vão desde o uso de guintes-
NOTAS para dois", "Dominó" e um símplee creme de beleza 1.0) Limpar a pele com al-

Sebastião Bastos, gerente "Rouxinol da Broadway" até o emprego recente de uma cool. 2.0) Por meio de um

geral da Audio Fidelity do até sucessos atualíseímos, das mais interessantes ques, bastão de vidro ou de ma

Brasil, eL'têve em Flortanópo , como é o caso de "A noite é tões que é a cirurgia estétí, deíra no qual se prende um

liso Da palestra mantida' nossa' e "Tunel do amôr' ca. pedaço de algodão, passar a

com o autor destas notas, tôdas as músicas ganharam Se consideramos a aplíca , solução esfoliadora durante

resultaram bôas novidades interpretação personaliasíms ção de um produto de beleza, um minuto e meio na testa

para os discófilos, direta- de uma das maiores estrêlas mesmo os que contenham (primeiro dia) na face di

mente relacionadas com �' ..Ia do rádio, cinema e TV dos horrnoníoa e vitaminas na reíta .(segundo' día), na race

gravadora. Soubemos, por Estados Unidos. Apesar de sua composição verificare- esquerda (terceiro dia). Após
exemplo, qUe o famoso acor- veterana, artisticamente ra, mos que os resultados se o tempo fixado antertormen ,

deonista Jo Basile gravará Iando. Doris Day vem con., apresentam nulos, assim co- te enxugar o resto do líquido
um Lp. corístítuído de músi, quistando nOVOD êxitos em mo também são eficazes ou, com um algodão. 3.0) Apli-
ca genuinamente brasileira, sua brilhante carreira. troa métodos posteriores co; car talco nos lugares em que
Intitulado "Rio com amôr", mo o embrião de galinha, se passou o preparado e 10-

Entre outras, figurarão nês, Bookor Pittman, consíde. geléia real de abelhas, etc. go depois qUe os mesmos es-

se disco as .n1elodia[! "Madu- rado um dos maiores saxo, A cirurgia plástica tem tiverem sêcos.

reira chorou", '''A felicidade", fonistas do mundo, e Raul seus adeptos mas a questão Com a aplicação da rór,

"Delicado", "Cidade maraví, de Barros, famoso trombo, da cicatriz apavora os índí , mula esfoliadora a péle fica

lhosa", "Nabaixa do sapatei, nísta da Rádio Nacional, as, víduos, mesmo os mais dese- grosea, marron. Em �eguida
1'0", "'Aquarela do Brasil", ..ínaram contrato com a' jOD.)S de fazê-la. Os resulta. começa a fender, para des

"Não tenho lágrímas' e Chantecler. O primeiro per , dos com os enxêrtos de pla; camar, finalmente, no oíta.,

"Apanhei-te cavaquinho", tencía à Mualdísc, enquanto centa, se bem que animado, vo dia. Nessa ocasião untar

autênticos sucessos de nossa que o segundo' tinha. seus res merecem, ainda uma todo o- rosto com óleo de pa.,
música popular. O lança, discos editados pela Odeon. certa reserva. rafina a fim de facilitar a

menta de "Rio com amôr" O tratamento esfoliativo, descamação.
-ríarcse-á até o fim do cor- A RCA Victor lançará bre, embora não produza míla- São essas, em linhas ge,

rente ano. ve mais dois Lps. de música gres tem, contudo, grande I raís, as díretrizea do trata
brasileira, gravados em alta aceitação entre os médícoc menta das rugas pela esto ,

Ainda em etiquêta Audio fidelidade, "Salve Manguei- especialistas de eetétíca plc lliação. E' um método relatí;

Fidelity, teremos para bre ,
ra" é um dêles com a ramo, fato de que proporciona, vamente simples mas que re,

ve um excelente Lp. com ea Escola de Samba Estação realmente, bons resultados rquer a supervisão de um mé
Louis Arrnstrong e os All Primeira da Mangueira, uma nos casos de rugas não mui, dica. Embora há mais de Um

Stars. Título: "Louie Arms, das grandes atrações do car, to acentuadas. século que os preparados
trong Plays King Oliver". naval carioca. O outro, Além elisso promove a mu, destínads a fazer cair a pe ,

Para gravar o _ disco em "Aquarela do Brasil", reuni- dança total ·da pele, fato ê�. le fôssem conhecidos dos mé ,

aprêço o famoso astro "co- rá execuções da Banda do Le que, por si só, dá um as- dlcos, o fato é que só moder ,

lored" 'recebeu 15.000 dóla- Corpo de Bombeiros do Dís, pecto rejuvenescedor a03 namente é que os autores
res. Louis Armstrong, ressal- trito Federal. que dele se utilizam. Ainda norte-americanos publica-
te-se, não tem contrato de -� :: -rr-r-r- há a acrescentar que é um ram trabalhou preconizando
exclusividade com 'qualquer O Samba de Luiz Antonio, processo que pode ser aplí., o emprêgo da solução de ácí,

gravadora, podendo figurar' "Menina moça", foi também cada em mulheres e homens, do f'ênico para o tratamento
nos aêlos os mais diversos, gravado pela Orquestra e ao contrráio da cirurgia quo esfoliativo das rugas.

desde, é lógico, que as pro- córo de Guerra Peixe em eó beneficia ao sexo fraco. NOTA: - OS iÍ.Q�SP·S leito

postas sejam compensadoras. disco Chantecler. No acoplo. Para orientação dos ínteres, res poderão diri'glf a cor-

a marcha de André Filho, sados diremos que a esroíía, respondêncía desta secção
"Cidade Maravilhosa" que ção é feita com uma solução diretamente para o Dr. Pi
será oficializada como hino de ácido fenico concentra- res, á Rua México, 31 - Rio
do Estado da Guan�bara, do a noventa por cento di- de Janeiro.

"As 14 Mais" é um Lp, da

Columbia no qual tíguram
autênticos suceesos musicais
da atualid�de, interpretados
por: elementos 40 sef! "casj;,".. O mais recente 'êxito de

Ei-Ios: Tito Iy.tadi _; (Menh';'a "Paul Anka para a Polydor é

,moça), Doris Day ·(Conversa a melodia: de J1ua autoria.
ao telefone), Billy Cafaro

(Clasito de luna), Sérgio Mu

rilo (Marcianita, E' hora de

I chorar, Olhos côr do céu e

I Trem do amôrl, Trio Avileno outras capitais brasileiras.

(Total e Alguien me dice)
\ Alcides Gerardi --- (Serenata Quantia superior a trezen-

\ suburbana), Lana Bitten.. tos mil cruzeiros, somentel:. \)-
()

I court (A noite é n023a)., Carl em "cachéé" de músicos, fo:

Perkins (Bata baby) Cauby �asta pela RGE na confec-

O Diretório Regional, c!e acôrdo com seus Estatutos, I P,ei�oto (M�rina) e Lilian de ção do Lp. "Samba 707", com
C lls (Ln vloletel'a) orquest-ra, arranJ'os e dire-

ccavaca os seus membros, os seu� representantes no Con- e L' .

gresso Nacional e na Assembléia Legislativa, os DelegadoS
. . ção do maestro Henrique Si-

MnnicipaiL! e os representantes dos Departamentos Espe-
O 45 rotações. ·de Elvis monetti. Os mais curiosos

cializados do Partido, para a Convenção Regional Ext1'c:.- p:-esley, e�cluslVO da, �CA efeitos soronos foram utili

ordinária a realizar-se nesta cidade de Florianópolis, na VIctor, reunmdo as musIcas zados nês[!e longa-duraçã-o,

sede p:ntidária, nos dias trinta (30) e trinta e um (31) '''S�UCk �n .�ou" e "Fame. and meticuloiiamente trabalha_

de julho do corrente ano, com a seguinte I fort�ne_ ' Ja ve�deu ma,ls ..

de do por Simonetti. Centena�

•
.

I ORDEM DO DIA 1 111llhao e melO de copIas. de cópias serão enviadas ao

1) _ Escolha do candidato' ao cargo de Governador
-� ::

�.- exterior, como propaganda

do Estado às eleições de 3 do outubro próximo vindouro' Merece ser OUVIdo o longa não só de nossa música po-

2) _' Escolha do candidato ao cargo dé Vice-Gover� duração' "Os Grande[l Suces- pular, mas também do pro

sas de Doris Day", lançaàv gres�'J experimentado pela
pela Columbia. Desele alguns indúst:'la fonográfica nacio-

êxitos de ontem, como "Chá na!. _

I.� � � G\�
•

••
•: '-, .

,ID'E PERSO��AUDADE AO SEU LA'R DECORANDO-O i
iCOM MóVEIS, TAPETES FORRAÇÕES E PASSADEIRAS I
i DE LOJAS C I MO !
• •

I - 18XP9Sicão e vendas Rua Jeronimo Coelho, 5 i
• '. e
5> •
· -

• •
• •
• ii
• •

: aberto para msitação de 2.a à 6.a :
• •

: feira até às 21,30 horas :
---------

. .

Instilulll Brasil-Estados Unidos I M O V E I S C I M O i
A d;",ão ����t�t�!a!'���a��, Un'd" comu- ! de· Florianópolis S. aJ

��ll·:o;U�e Etn����a:l:�:�:i:S in�:iOm:�rísc:���d�a;:���;l��� II(onJ�unlos comfilelos, ou peças isoladas i
em 1.0 de Agosto. JI

AULAS DIURNAS E NOTURNAS.'
•

Pata ·e..,,,s,critório� e rerid�fi"rias
.

i.A secretaría acha-se aperta diàriamente, das 9 às ,.. ...,. _ - � .l.l Jl "iII"-

11 horas e das 14 às 18 horas. Aos sábados das 9 às 12 •

A" I t I" h d
,.

d B' "I :
horas. I - mais comp e·. a Ul iA e moveis o rasl :
Rua Fel1pe Schmidt - Edifício ZliAYA - 6.0 andar

ic I M O moveis modernos por preços anlígos i
CLICHÊS E CARIMBOS DE BORRACHA • •

. :
: !
'! �•••••••••••••c••••��.�'8••�•••••O••••� .

S U'Lo

"Adão e Eva". Já está rrgu,

UM A REVISTA REALMENTE MODERNA

rando nas principais "'para
das" do Rio e São Paulo, fa
to que deverá se extender 8.

o

A N Á

5 U L

.A
NOVA.

I; (1 P iII') ri S O 2u .\ .•j V .1. U •

só CAFE ZI TO

�\SSSSSSSSSSSSSiSS
S õ B R E OS EFEITOS· 1DAS RADIAÇÕES
As radiações repre-
sentam para o grande
TõDA A VERDADE
-público em grande par
te um verdadeiro mis
tério. A ameaça que
elas encerram a muitos
parecem qualquer coisa
de tenebrosamente ine
vitável. Êsse mistério
deve ser dissipado e

isto só se consegue pe
lo conhecimento claro
dos problemas d,e mo

do que cada um possa
julgar os informes, tan
tas vezes tendenciosos,
que recebe das mais va

riadas fontes. "0 PE
RIGO DAS RADIA
ç Õ E S", lançamento da
Editôra IBRASA, escri
to por dois cienJtistas
norte-americanos d e

indiscutível reputação
- Schubert e Lapp -

abre a porta à compre
ensão 'e, portanto ao re

médio para uma situa-
ção ang'ustiante. Se não
encontrar em sua li
vraria peça pela reem

bollsO postal a D.P.J.R.

�- Caixa Postal 4827 -

São Paulo. '

Prêço: Cr$ 180,00. - ,
�%u:çS$,S%jLSSS"'S:%%S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Que .Ie» por nós ê
st« GO'lJêrno?

Que garantias nos oferecem candidatos
apartados dos nossos problemas?
Desta vez, vamos, com um Govêrno
nosso.

r
..... �-- .... ,.,..---- .............. - ..... � .......----,

I
as CIFRas PROIBIDas .DE UM GOVUNO paDRASTO i

�
producào bruta de alimentos' essenciais: 10 milhões tons. / ano

quantidade que loca a' cada brasileiro: , .. 433 gramas por dia,

quantidade minima necessâria: ' , , � , , • 1 600 gramas dió rics.

Doentes endêmicos:, cêrco d� 43 ";ilhões; 67% do populoçõ o.ôdos o.u· a

sub-nutridos: 42 mi
asileiros alimentam - se

r dia, Além de se ele
uzimos cada vez menos

fi campos abandonados,

�s estradas' do êxodo
tos e assistência física
da vez mais para baixo, '

com as obras suntuosas

á a solução? Adhemar
os ombros a responsa
e tudo quanto nos falta.

I produto .da nossa ai i
alta de assistência agri
ompramos no exterior
cisamos par,a vi,ver.
aior produção de arroz.

'�e não permite a to

inda mais com o cru

,ue valia em 1948.

s era comida de pobre
o. Baixas de preço de
de altas proibTn",-ª:s que
drama do prato vazio:-

bém é artigo de luxo,
reço da desídia gover
fazem também os or

ovêrno o sepultamento
de comer,

s- melhores pastos do
os carne suficiente. O

�.
-

taxa média anual de
mortalidade:

BRASIL
COLOMBIA

, .ARGENTINA
URSS,
URUGUAI
CUBA

• ..:10.,6./1.000 hab.
13,3/1.000 hob,
8,2/ 1.000 hab,
7,7 /1.000 hob,
7/1.000 hcb.

6,5/1.000 hcb.

analfabetos em algulls
estados:

MARANHÃO
AMAZONAS
PARAíBA
BAHIA
PIAuí
ALAGÔAS

80%
76%
75,5%
74%
72,5%
72Qú

taxa bruta nacional - 54,5%
escravos de processos arcáic!ls de lavrar a terra:

32.640.000 homens do campo.
média dos salârios rurais: ... , .. ' , . Cr$ 2.380,00 a sêco],
valOr do cruzeiro sob a inllaeão: (o têrmos de 1948): c.s 0,15.

produtividade agricola:

que comemos, em alimentos essenciais, não

chega para produzir 1.100 calorias, quando
precisaríamos de 3.200.

Um Govêrno nosso. Além de pão farto, ca
recemos de ÁGUA, CASA, SAÚDE, TERRA,

.

TRABALHO e AÇO. O homem é a medida
de tôdas as coisas. Valorizar o homem é dar
lhe meios condignos de subsistência e de tra
balho. O homem abandonado não pode ser

útil à pátria. Adhemar de Barros é a solução,
É o govêrno que precisamos.
.......nspor'l'e Tôdas as soluções hu
manas exigem um sólido alicerce, que per
mita ao homem o acesso aos bens de que
precisa. Rodovias e ferrovias, portos e navios, :

:

aeroportos e transporte fluvial são a base doj/
�.,

progresso.
.

ecluca�êio Adhemar de Barros
criará um sistema educacional do' Estado para
o povo, inteiramente gratuito. Erradicar o anal
fabetismo é o' primeiro passo. Em seguida, é

preciso abrir os hõrizontes da cultura.
'

energIa Produzimos apenas 54 -watts

por habitante ao ano, Precisamos no mínimo
�QO_ -W.?-tts. Para isso, temos que construir,
usinas de� todos-..os tamanhos que explorem
as fontes de energia "Eílêtt"r-ca ..que possuímos. .

....

--
. �-"-- ...........

,-� ....
,..:-.---'-_..�.,

Adhemar é á solução. ÊI� T�;� pelo B�asil
o que fez ,por São Paulo. Este e o governo
que precisamos. Por isso estamos certos de

que, desta vez, vamos, com um govêrno nesse,
de todos e para todos.

marcha de mil quilômetros' começa por um passo.:

Para Presidente da República vote em

nova, Aproveitem",
José dos Reis Mattos,

Narbal Vilela, Cassio Mazoll
e Dalti Cordeiro, estiveramsrta

DE

apre_
do-

acha.
!is de
Elias

lomeu.
pático
stá de
nte na

idente
, taro":
Salum

rei os
s que
o dia
às 11

BOSSA,

!NbAS'e des_
de Ja_

Café:
Brasil: 345 quilos pI hectare
COlOMBIA: 419 quil-os p/ hectare
MÉXICO: 470 quilos pi hectare
SAN SALVADOR: 660 k. p/ hectare

Algodão:
Brasil: 180 quilos pI hectare
EGITO: 440 quilos p/ hectare
EEUU: 470 quilos p/ hectare
PERU: SOO quilos p/ hectare

gastos com Brullia:
300 bilhões de cruzeiros.

gastos com o pseudo· desen·
volvimento: . , • , , 600 bilhões

Se não tiuéssemos Brasília agora,
poderíamos ter mecanizado e mo

dernizado a agricultura, empre
gando máqvinas.fertilimntes, rêdei
de si/os, matadouros e transportes.

COMO É GOSTOSO,
O CAFÉ ZITO

Vole

em
•

LOTt

JANGO

('ELSO

DOUTEL

�s "�repara�os �e me�i�a" vêm �e· Franclort
F R A N C F O R T - (Por dicamentos Salvarsan e Nso, nand Blum de Investigação justamente os japonêses mio Nobel Paul Ehrlich já

'!;duard Bauer i -' Algumas Salvarsan, conhecidos em de Vlrus iniciou. se a luta acompanhem com o maior deram muítoe frutos, Os no

.entsnas de médicos, químí., todo o mundo constitui de contra a paralisia infantil. jnterêsse os trabalhos dos mes dos numerosos químicos,
�os estudantes e jornalistas fato um' êxito triunfal. No Já se realizaram trabalhos' três ínstítutoe em Francfort. médicos e farmacólogos que

le 'quase todo o mundo vísí, entanto, referido aos nume, Je projeção internacional na Desde o falecintento de continuaram a obra de Paul
.

I "Instituto Ih d' t·
-

d n I El li h I Ehrlich esta-o inscritos rios.am cac a ano o rosos traba 09 e mves 1_ elaboraçao das normas e < au .11' IC qUe ançou as
Paul Ehrlich" em Francfort. gação realizados no Instituto análise/das vacinas recente; bases da quimio-terapia mo. anais da medicina e da qui,"

neíro", no sábado que pas- Como alguns dos 37 ínstítu, -Iurants um período de mais .mente descobertas, Entre as derna já se realizaram pro. mica, O grande público não
sou, ;ou e centros de ínvestígação �:e cinquenta anos, só repre., tareras dos institutos figura gressos decisivos no' domínio os conhece por trabalharem
,A Al'faitaria Serratine da "Bocíedade Max Planck", senta uma das muitas vító- também o desenvolvimento da medicina e da química, modestamente sob o nome

está usando o corte bossa êste instituto exerce uma das alcançadas pelo Instítu, de substâncias hormonc.te, Não admira, por ísao, que o do instituto.
atração sôbre investigadores to Paul Ehrlich no domínio' rapêutícae, Estes trabalhos instituto tenha ampliado
�. peritos em todo o mundo. da terapia. O Inetítuto é ho, baseíamvse em parte nos es- consideràvelmente o seu
No entanto, nem todos for- je, em primeiro lugar, o cen, tudos de um cientista japo, campo de ação, Não obstan ,

mam uma idéia exata das j tro da Alemanha Ocidental nês que há .alguns anos cori,

\
te, poder .se.á dizer sem exa,

mas atividades. para o exame de soros (con, seguiu isolar a Adrenalina. gêro que as sementes lança-
Não se trata efetivamente tra a difteria, o tétano, etc: Compreende-se, por íseo, que das pelo possuidor do Prê ,

de um só inetltuto, mas de de vacinas (contra a díf'te., �

três centros de investigação ria o tétano, a raiva, a pa- Montepio dos Funcionários Públicos do Es,fado de Santa Calarinacontíguos e agrupados sob ,a I ralÍsia infantil, a febre exan,

11lesma direção mas com atrí, temática, das tuberculinas EDITAL DE ABERTURA DA CARTEIRA. DE
LUZ? Acho que vai levar 'micôes e objetivos díteren, recentemente desenvolvidas EMPRÉSTIMOS DE PREVIDÊNCíA '

n.aís de dois anos", zes:" o "Instituto Paul Ehrli- para a diagnose da tubercu, Levo ao conhecimento dos' senhores contribuintes.

ESPORTES: O Olaria, eh de Terapia Experimen- lese e dos antíganes utílí , 'lue a Inscrição para obtenção de empréstimos de pre-
vencendo o Fluminense, tal", o "In!1�ituto Georg Spe-' zados como díagnatícos. Tô- vidência (compra de terrenos, casa, construção ou refor-
sagrou-se Campeão- do Tor;

ver de Investigações Quimio- das estas substâncias são ma de prédio estara aberta no expediente do Montepio,
neio Início Rio de Janeiro, terapêutica" e o "Instituto submetidas a exames em \10 periodo de 25 a 30 de julho próximo, obedecendo as

"Como está barato"", Ferdinand Blum de Biologia obediência a prescríções ba., seguintes normas aprovadas pelo Conselho .Diretor :

O Sr, e Bra. Dr, Renato Experimental". [..2adas em investigações de- '1.0 _ O Montepio. no período de 25 a 30 de julho
Costa (NEYDE), comemo- O desenvol�imento dos me- moradas, O I�tituto produz próximo, receberá os requerimentos de empréstimos de
raram mais um aniversá-ussssssssssss* $%*:..!"....-. para tal fim "preparados de previdência, que deverão estar instruidos dos seguintes
rio Ido seu casamento, com APRESENTAREI NO DO-

medida" semelhantes, quan_ documentos:
um jantar no Querência MINGO, a entl'evista com

to às suas funções, ao "me- 1 _ PARA CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE
Palace Hotel' no qual to· a PERSONAGEM "RADAR". tro padrão" guardado em PRÉDIO:
maram part� o Sr. e Sra. DA SEMANA. Paris. Todos os fabricante� a _ Prova de ,propriedade do terreno (certidão ou

Dr. Zulmar Lins (MARIA Walter Linhares publici- do mundo de u5ros e vacinas translado de escritura);
ESMERALDA). Felicida- dades, "está colaborando têm de respeitar as unidades b _ Projeto com especificações;
des", ,'com o desfilé "garotas Bos-

�e medida do Instituto

paUli c _ Certidão negativa do Registro de Imóveis, de
Encontra_se nesta Ca. sa Nova". Ehrlich. não possuir casa prEpria. (lei n.o 2235 de

tal em Gozo de férias e�co_ O Sr, e Sra. Luiz Carlos
31.1�-1959.)

lares, a elegante JUÇARA Pessôa Brasil, regressaram Outro campo de investiga-I II _ PARA COMPRA DE CASA OU TERRENO
TRAVASSOS ALVES, da do Rio de Janeiro, onlde cão dos três, institutos é a

a _: Proposta de venda;
sociedade gaucha, à convi- estiveram tratando de as- tuberculose. Há muitos anos I b _ Planta de situação do imóvel, que permita a
te da Srta. ZILDA MARIA suntos particulares. os médicou e químicos do

perfeita identificação;
D,EUCKER, Ambas, estl've- Dom'l'ngo, �fui homenage.. instituto estudam a possibi- ,

t' dR' t dI'
.

dc - Certidão nega Iva o egls 1.'0 e moveIS e
r'am no O'I'SCO Dance no '''�.o com um almoco no lidade de vacinas preventi- '.

(L' ° 223 dw. -
. não possuir casa propna. el n. 5 e

Lira T, C, .Restaurànte Lira T. C. pelo vas contra o bacilo da tu-
31-12.1959,)

Marl'a Cr'l'stl'na Ko,tzl'as e Sr. GABRIEL V, MATIAS, berculose. A tuberculina pu-
O O ('. . 2.0 - A quota será de Cr$ 60.000,00 ,O sessenta

Elizabeth Crl'stl'na Kotzl'a<, Gerente do "Walter Linha- rincada e a tuberculina ml-
U milhões de cruzeiros) sendo Cr$ 30,000,000,00 (trinta

Procedentes dn Cur'ltl'ba, res Publl·Cl·.da,de'" nistrada ao gado bovino tu-
,

. milhões de cruzeiros) para a Capital e municípios, de
e:stão {le férl'as nesta Cl',:'Ia- A Sra, Teotônia de Oli- berculoso são> os primeiros

- São Jósé, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e Bigua.de. veira viajará hoje, para reé�.lltados promissores no

ç Ú, e Cr$ 30,000,000,00 (trinta milhões de cruzeiros)
A GAROTA RADAR DE Cacador acompanhada de caminho pelo qual a .investi- _

"O
-

"

t 1 gacão enver.edO'u. Na nova para os demais municípiOs do Estado.
ESTADO" já foi escolhi. sua filha Maria Jeane e r e .

3.0 _ Após o d·ia 30 de julho próximo, o Conselho
da, aguardem o nome". OJivr-ira. secção do Instituto Ferdi.

sábado no Querência, num

bate-papa .. alegre, regado L

WHISKY.

Será que
l

vai demorar

muito as obras do asfalta
mento da Ponte HERCÍLIO

O
Z
«
eo

<

Diretor, de acôrdo com os dados constantes das "DECLA ..

RAÇÕES DE FAMILIA" e aditamentos às mesmas, ar

qui vadas neste Montepio, fará a classificação dos pro
cessos, oriundos da Capial e municípios de São José, Pa
lhoça, iSanto Amaro da Imperatriz e Biguaçu, por pon
tos, obedecendo o seguinte critério:

2 (DOIS) pontos por ano de contribuição ao Monte
pio e 1 (UM) ponto por filho ou dependente, desde que
provada a dependência por declaracão asainada pelo re

-querente com duas testemunhas e Íirma reconhecidas.
Comprovada a falsidade da declaração, será o pro

('essa des·classificado.
4.0 - No caso de conjuges 'contribuintes, os pontos

serão somados para aquisição, construção ou reforma de
uma mesma propriedade.

5,° - Em caso de empate de pontos, será classifica�
do, na frente, o contribuinte mais idoso.

6.0 - Os contdbuintes cujos processos entregues
dentro do prazo marcado, se tornarem e�cedentes d�
quota;, contarão seus pontos em dobro na próxima abel'�
tura da carteira.

7,° - Os contribuintes do interior do E,stado, da-das
as dificuldades de tomarem conhecimento do novo siste ..

ma de classificação, deverão remeter seus processos ,pe
lo Correio' ou portadores idôneos até o dia 30 de julho
próximo, qüando serão os mesmos classifkados pela 01'''

dem de chegada.
8.0 - O expediente do Montepio, prestará quaisquer

outros esclarecimentos que o's senhores contribuintes de
sejarem, diáriamente no período de 8 às 11 horas, a rua:

Trajano n.o 1 - 2:0 andar.
FLOR1ANóPOLIS, 16 de Julho de 1960.

RENATO GUTIERRE
Diretor-Presidente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS, Terça-Feira, 19 de JULHO de 1960

De lIuporanga: Elementos Udenistas
de Real Prestígio Político Abraçam

ii Causa Dissidente
O lider do movimento

dissidênte Sr. Melquiades
Fernandes, de pasuag.em
por esta cidade, visitou vá
rios amigos e correligioná
rios pregando-lhes a cau

sa da dissidência.
Satisfeito em saber que

também em !tuporanga
companheir02 da velha

guarda revoltados com o

que estão observando há
mais de nove anos de des

governo, estão Se forman
do em dissidência, encetou
o ilustre visitante contataI:!
de real proveito para a cau_

sa que lidera, partindo em

demanda de Pouso Redo.n
do.

�%%%%$%%%%%%$S%%%SS%%%SSSSSSSSSSSSSS:

AINDA HÁ POUCOS DIAS A IMPRENSA UDENO

PALACIANA, COM ARES DE VITóRIA, INDAGAVA

ONDE ESTAVAM OS ALIADOS DO PSD. A RESPOS-

xX,K

EM 1950, PARA ELEGER-SE GOVERNADOR O SR.

BORNHAUSEN CONTOU COM CINCO PARTIDOS:.:
g.UE NÃO O QUERE.;_M MAIS ... PORQUE ÊLE NO

PODER ... ESQUECEU OS COMPROMISSOS DE-

NUNCIOU OS ACORDOS ... COMO FEZ ... TAMBÊM ...

O SENHOR HERIBERTO HULSE ...

,
./

.
1' CONVAIC< D'AP�O

FLOPIANÓPOUÇ
"�--:..--. Dla�lTD.

6.PAULO�,

,

.

R.\Df.

./

t"::i

t�1�l
I,

'.
'-

./

\\,
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Terceira Reunião da SegundaPase do Semíner
Sócio Econômico, Empolga' e Entusiasma
JOACABA I���t�b:e�i�:�[��:� cr�l�. â�esc���'��,� L:� e���:�sig:I�l�

. canoa algumas das tormu- l'úlSto:. p..ra a formação ·1.::

., !!l;� encontradas pelos Tec-· técnicos rurais; Repr�sen-
J caba município que orgulha Santa Catarina pelo seu progresso e pela �ICOS, mas dizendo ter par- tantes, de Ita, CaPI�zll:J,

. o�_ '., . . . ,. ,. . tido do seu trabalho o me- T'angará, Agua Doce, VldeI-
sua rrquesa, fOI a sede do Terceiro Encontro Regional do Semmano SaCIO Econo- lho! caminho para. o en- ra, Seára, Concórdia, tam-
mico, que vem dando ao nosso Estado .. num debate franco com todas suas elas, contra com a fartura de bém discutem o problema

,

�'2S representativas e num estudo técnico especializado das suas Iegísímas rei- f) ergla de que tanto carece do ensino ,pro!issional pa ,

. . - , . .. -

.

.

'f lt d . bl
o Oeste. Novos debates. ra Q homem 00 campo e

víndícaçôes, uma útil contrtbuíçâo para o mais �eI ei o exame
A

os seus p.r_o e-
partíôos de representantes deixa fixa, então, em de ..

mas. Recepcionados no aeroporto local pelas mais gradas pessoas da regiao e de Joaçaba, !tá, Videira, poimentos os mais bri-
zente do povo os condutores do Seminário, tendo à frente o industrial Celso Ra., Tangará ,Seára e Capín, lhantcs a mentalidade que

mos almocaram na cordial companhia de numeroso grupo de aemínarístas de to- zal, esclareceram .perfeita- se formou no Brasil' de
, -

• • , •
• H " mente o assunto, fícando os que a lavoura precisa de

do o Oeste e, precisamente as 14,30, na, sede do Club RecreatIvo CR�ZE;IRO. '
, Técrücos Ida eonfederação homens fOrmados para o

foi dado inicio aos trabalhos, com a presença de representantes de varios muni, Nacional da Indústria e da S;�l1 mistér, como ponto
cipios, além de autoridades. Federação das

. Indústu�s fundamental da melhor
de �anta Catarma capaci, produção e do melhor ren-

Como sempre, aberta a o dr. Eurico Carvalho fez t:;c:os para aduzir no cha- dimento. A região do Vale
sessão pelo sr. Celso Ramos, as erplícações preliminares madc Grande Documento di) Rio do Peixe, comple ,

e em seguida o dr. Manoel as emendas propostas e os tando o Terceiro Encontro
Pedro da Silveira, dissertou fatos novos. !nfol'lnal do Seminário no
sôbre o problema, em- TRANSPORTES Oeste, deu, como a díseus,
polgando IJ PIe n á r ío: Como nos demais Encon ,

são em torno do tema
Foi o seminarista Eugenio tros do Seminário, êste· te- Agrícola, uma demonstra-
Marchetí, Inspetôr' Esco- n.a tem despertado o mte, çãó de que o' problema ah
lar de Capinzal, quem abriu rvsse da região .príncípai .

e conhecido e discutido em
os debates proprãarnente ��1tnte no louvor aos tec, base', certas e aconselhá-
dito. encarecendo a neces, r.lcos que elaboraram as veis Dado o adiantado na
sídade de dar melhor salá; sentarrte de Joacaba mi- hora, o sr. Presidente pos .

rio ao Professor. O repre- suas .concjusões." O repre- e.n discussão os temas
sentante de Joaçaba, rete- era os debates com o elo- MADEIRA, MATE, SAUDE
rendou essas palavras e a- g10 do trabalho apresenta.;

"

PUBLICA E BANCO E
crescentou mais algumas do para exame, no que e FINANCIAMENTO
considerações. Por mais de acompanhado pelos repre- Com o mesmo entusías;
duas horas, o mesmo tema sent.antes de Itá, Tangara, mo, depois de reclamada :1
prendeu a atenção dos par- Capmzal e outros Ilessal- palavra dos técnicos dr.
G�cipantes, .talemdo e dís- ta-se a necessidade da in- EurIco Carvalho, Professor
cutindo sôbre OS seus mais tllHgação munícípal fi- Sadock, Financista Hans fanla (alafjl E f

. r

p
.

I
'

variados aspectos .os repre , nancíamento ou emprestí, Goldrnar.n, os parttcípan, .J
.

.

Ina sara resen e asentantes de Tangará, !tá, mo acs municípios para tes do Seminário travaram
V�deira, bem como outros acudir a melhoria de suas deabtes e mtorno das con- Reunia-o dos Proles dseminaristas de Joacaba e estradas e com a aprovacao clusôcs técnícas, tendo o t

.

.
sores e

c�#�rzg�ivez o pont� que �(���n��:E'CO�l�IJs��á���n�:;�a ��ir�tl����e�rir����e ��p�!t Odonlo,�III"a em DI"amanll"na (M'G).'11aü. despertou interesse Ipassa-se à discussão no' ÇãO.h tendendo às pergun_ .!il!f
que se refere à Energia. tem�: tas formuladas pelos pre- A exemplo do que ocor sando a melhorI'a das "'on_banas as explicações pelos AGRICULTUR-A t '-'

. sen es daIClo, ao mesmo reu em Pocos de Caldas dI'co-es do ensI'no nas Fa_técnico� presentes que se Foi à" lua'xI'ma' t"
.

-

orientaram pelas conclu_
.' i:l. Impor- ernpo, uma smtese do em 1956 e eu; Natal (RN) culdades de Odontologia dotância para lOs que formãm atm'.l l:anorama, nacional, em. 1958, I:!era levada a Bra"I·I.sões extraidas da Primeira a equipe ,de técnicos do no (ue tang a p d fe t t·

-

Reunião Informal, InICIOU S'.:minário Sócio-EconômI_
1 .

.

e. 1'0 uçao e. 1 o a par Ir do próximo Na qualidade �é1éga
o debate o representante de d' t

do ,u:..ate e da madeira. dI� 26 do corrente, a

ter_�oda , ·-=�·'lt '

F
-

co, o epOlmen o sôbre A_ Cor.,;estau-o algumas vêze3 ceIra reunião da ABENO .

d JU! o, � a_

Joaçaba que fix;ou o seu gricultura colhido 113.0 só p�los presentes que sur- _ Associação Bras'
"

d'
< cu aOe e armaCIa e

ponto de vista em relação aquí CO .. l_) €.m outras !:eJ- ,gIam com acréscimos novos Ensino Od o O'g-I"CO·�uda te Odontologia de Santa Ca_
ao problema, dizendo da· ni;jns do ,.,eminário. Ac{ui para melhor elllcidacao c:J.D_ ,d,Ji�j,l:o. .' .' es .a tarina, estará presente
necessbdade do aproveita_ por exemplo, representan_ (\sl;ünto,y'p-'-_�-:l1"n1>''-''''' ,��-'� " Li;". �a. na CIdade DlamantI_ àquela reunião o Dr. Mi-
n,enlo do Rio Sant� Cruz. ,tes de Joaçaba. ao par (105 to_, .�:"-F!�de, en.tletan- na, MG:.

'"
guel E.M. Orofino, profes.

para :;>. melhor soluça0 no aplausos ao Seminário a__ '- -:;-
v�· Jenano, no !mal .do

. ��aljzando ,expenencIa Sal' interino da cade.i.ra de
que concerne a falta atual .

"';"c .... -exame das conclusoes tec_ medita no campo do ensÍ-· Patologia e Terapêuticas
de e�nel'gia elétrica Com

V
.��9� no superior no Brasil a Aplicadas daquele nosso

isso não conc.ordou o repre- ereatl&';t J �

D I M II d' PSD
ABENO - entidade que estabelecimento de ensino

sentante de !tá, que rlefen- �,,:�,_......� oao urva -ue er o congre�a _os professores de superior.
(l.�u a melhor formula,. cC! I

no r odontOlOgIa das eL'.:!olas Santa Catarina que ago-
me a sendo aw'tte�';�·�JJ- de Blumena V" 1·1 N R d

- brasileiras - se propõe es- ra se prepara para ver ·es-

proyei�amp�'� ...úll.
.

do a-
.

.

. Ui! ISI OU ossa e ata0 tabelecer um contato entre tabelecida a 2ua Universi_
_ �';::..,.,.. .

_!ltO do Rw Uru- . • todos· os delegados daque- dade dentro do plano fe-DJ.;;,J}l.

::;egulUc-se comLaOPTaT� Em Companhia do Depulado Pedro ��s!nOes���:�����e��:a e� f��fàaà�rádeqS:!:da� �Pâ�=
P R P om .

. numero de 35, para que
.

bater naquela reunião da
• • · -ZI"mmermann numa u�mana intensiva de ABENO, os problemas mais
Parece indubitavel que o

,-
;o • .estudos sejan� ab.ordad�s importantes do ensino

Partido de Representação PrestigiOSO politico e pes_ monização política de 'Blu_ temas de real mteresse, VI- odontológico.
Popular homologará, na sedista militante há mui_ menau, a exemplo dos
sua proxima convenç.ão na- tos anos companheiTo de grandes municípios cata.
cional, as candidaturas do Nerêu Rainos e fiel adepto rinem�es, para que a vitó_
marechal Teixeira Lott e· dos princípios renovadores ria da renovação seja com-

do sr. João Goulart. Os in- que Celso e2tá imprimindo pleta.
tegralistas, ainda chefia- / ao Estado de Santa Ca- "O Estado", sentindo-se
dos pela deputada Plínio tarina, entusiasta da cam- feliz pela visita que rece-

Salgada, apoiariam candi- panha eleitoral, sincera_ beu, deseja ao nobre ami_
datou nacionalistas, acu- mente convencido de que go e correligionário distin_
sando o sr. Jânio Quadros os catarinenses de cóns- to, feliz estada nesta Ca-
de ser um candidato estri- ciêneia votarão em Lott_ pital, onde conta com gran-
tamente demagogo. Jango-Celso e Doutel. 'de número de amigos que

Confia também na har_ muito o estimam.

TA, EM MENOS DE 20 DIAS, PODE SER DADA: ES
TÃO Aí!

COM A CANDIDATURA TRIUNFANTE p(\
-

..

CELSO RAMOS ESTÃO O PARTIDO D�,/ -", SR.

TAÇ.AO POPULAR, O PARTIDQ TRY � :ffil:PRESEN

SIi):?lRO, O PARTIDO LIB��' _ABALHISTA BRA

SCj;;IAL DEMbCRA,!,lClBn L,�-4'Xl\1)OR E O PARTIDO

.Códig\AINDA IU.,�ó r.�(;.

'tados os �_I111nf1;,:,'í'ARTIDO POR SE DEFINIR.
n

'" Mi,'-

8arnabélândia
AUM'ENTO' AO FUNCIONALISMO

/

ProL'3eguimos comentando o aumento dado. ao funcio_
nalismo do Estado.

Os fUIlcionários que percebem Cr$ 3.900,00 irão rece

ber: se forem do pessoal fixo, Cr$ 6.250,00; sendo regentes
de ensino primário ou extranumerários, Cr$ 5.500,00; se

soldados, da Polícia Militar, Cr$ 6.000,00 e se fôr aposen_

tado, Cr$ 5.070,00.
Não se pode considerar justo, ponderado e correto

êsse ato do sr. governador, criando discriminação tão bel'.
rante entre as diversas clasaes de funcionários estaduais.

O pessoal fixo foi aumentado em Cr$ 2.350,00; os sol_

dados, em Cr$ 2.100,00; os regentes de ensino e os extra

numerárim', em Cr$ 1.600,00. e os inativos, em· apenas ....

Cr$ 1.170,00.
Por que êsse tratamento parcial, diferente, inconsti

tucional? E o projeto foi remetido à Assembléia Legisla
tiva, com a recomendação de' não admitir emenda de

qualquer espécie.
Enquanto isso aqui acontece, lemos nos jornais que "'o

deputado udenista Adauto Lúcio Cardoao está colhendo

assinaturas, na Câmara dos Deputados, afim de apre
sentar emenda que coloca· os civís e militare:; nas mel:!

mas condições, no proj.eto de majoração de vencimentos,
u.ma vez que o'aumento do custo de vida atinge a todos".

As FôrçaD·Militares da Nação - todos sabemos - são

muito bem remuneradas.

Mas não deixam de ser bem pag�s tôdas as classes de

funcionários civíl:! da União.
Lá fÓl'a são os civís que pretendem ganhar vencimen

tos iguais aos· dos militares.

Aqui o desejo é inverso: os militares querem ganhar
os vencimentos dos civís, porqu� os dos primeiros param

em 26 mil cruzeirós, enquanto êsteD sobem a mais do dô

bro: 55 mil cruzeiros.
Ê possível que, no plano federal, os funcionários civís

vejam realizados os seus intentos, 'porque lá o PSD é Go

vêrno e os udenistas, na oposição, podem apresentar

emendas saneadoras de erraI:!, porventura, contidos nas

tabelas.
Aqui, enh-etanto, nada de justo se poderia esperar,

uma vez que a UDN ainda é govêrno e não admite que os

seus grosueiros erros sejam corrigirias por intermédio de

emendas que, na imaginação de seus líderes, pOderiam
carrear prestígio para os pessediDtas ou deputados de

outros partidas que·as apresentassem.
E asuim se consumou o ato discriminatório contra a

maioria dos barnabés. Alguns pêsos e outras medidas ...

Prosseguiremos.
Barnabé de Eupada.

nicas, atestar a eficiêncl�
do .trabalho elaborado pe
los que compõem o Serm-
nário Sócio_Econôní1c-o.

.

CONCLUSÃO
Encerrando Q conclave

na regíão Oeste .o sr. Cel�
so R:Jmos áisse da grande
alegria que. sentia naque
le instante, pois posítívava
através (Ia presença (ie
todo, ;'0::; municípios, pe.os
seus mais categorizado.,
representantes, a fé que .JS
seus homens tinham nas
suas energias e díztam das
esperanças que Santa Ca
tarina positava nessa re

gião. Certo e convicto, co
mo catarínense, de que o

Oeste era um dos susten
tácuíos da economia Bar-

ríga.,Verde, sentia-se 1>2,.
ti"feito por poder ver COl1-
fir.Il1iadõ .Q seu pensamen
to. Agradeceu a presença
de todos e deu por encer,
rada a reunião.

NOTAS
O "deputado Atilío Fonta_

na esteve presente à reu

r�iãiJ, tomando parte na
Mêsa Diretora dos Traba
lhos .Por várias vêzes pres,
tau o seu valioso depoí,
monto, ouvido com atencao
e recebido COllU aplausos
dos participantes.
Após a reunião foi 01\'

recido aos caravaneíros um
churrasco na séde do 'Club
Recreativo Cruzeiro, ao
cual compareceram mais
do duzentos convivas.

CHURRASfO DA SAUDADE
"

Às 13 horas do próximo
dia 23, será realizado ,no
Colégio Catarinense, o já
célebre CHURRASCO DA
SAUDADE, que reune anti-·
gos alunos daquele mode
lar estabelecimento de en-

'

sino mantido pelos jesui
tas.
O churrasco será às 1'3

horas. Às 12,15 haverá uma

Missa em aufrágío dos co
legas e mestres falecidos e
de SUêt.s exmas ..famílias.
As listas de adeaão po,

dem ser encontradas na
Casa América ou com o
Padre Braun, na Portaria
do COlégio. As adesões
terminam hoje.
Até agora já constam 18?

adesões.
�

Situacão Ferve
•

Ultimato à
no CONGO:
O.NIU.

STANLEYVILLE, 18 (A. P.) - o Go-
'e

vêrno doO Congo ameaçou éhamar tropas so

viéticas para prestar ajuda a esta nação se

as fôrças belgas não abandonarem·o país den
tro de três dias. Um virtual ultimato foi en
viado nesse sentido às Nações Unidas e ao

govêrno belga. Jacques Lumbala, que já vi
sitou Moscou três vêzes e.é um dos novemi
nistros' do Govêrno congolês, declarou que a

ONU havia fracassado em sua missão de res

tabelecer a ordem no país e que, em conse

quência, o Govêrno se via obrigado a pedir a

ajuda de uma fôrça que não tenha desígnios
imperialistas. Essa outra fôrça, escI�lfeceu, é
_a União Soviética. Fontes autorizadas revela
ram que o Govêrno congolês tem um telegTa
ma preparadó para enviar a Moscou. Lumba- .

la afirmou que as tropas soviéticas poderã('
chegar ao Congo na próxima têrça-feira .

"A UON .em Santa Catarina sou eu e o meu di

nheiro" - teria sido a frase infl'·liz da semana que

passou.

Quem semeia vento sul colhe "brisa" - teria sido

a frase arrependida.
Nas fazenQas tabuletas são uuadas para desma

mar- terneiros gulosos - foi a frase pecuária.
Se êle só vai com moleza, náo vá ... � foi a frase

conselheira.
A conta do hotêI é com o Doutel - foi �. do tro-

cadilho.
Blumenau, Chapecó, Joaçaba, Lages, Criciuma ·e

Joinville - foi a fase itinerante do candJidato.

COM CELSO - foi a libertadora.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


