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PERI<iO: . "Ponta de lanca (o'munista na
, ,

o presidente da Colôm
bia condenou enêrgtcamen
te o comunismo e a amea

ça de intervenção lançada
pelo URSS em relação a

Cuba, e advertiu que "o
novo teatro da guerra fria
pode eL'tar na América La,
tina". Pediu a manuten,

ção da Doutrina de Mon
roe, com suas vantagens e

suas falhas, e insistiu em

dizer:

BOGOTÁ, 22 (U.P.I.) - O presidente Alberto Lleras

Camargo declarou ontem que "não creio qUe haja nenhum

povo americano que entenda que pode ser mais bem de
fendido em sua soberania, independência ou autonomia

política, pelos executores da ação repressiva da Hungria,
ou pelos invasores do Tibet, Laos e da índia, que pela
Organização dos Estados Americanos, cuja eficácia para

manter um hemisfério em paz e livres as sua" nações,
não pode ser posta em dúvida".
Lleras Camargo, que fêz der a soberania de cada

tal declaração na tarde de país, denunciou o perigo
ontem ao instalar a legís, da extensão do comunismo
latura ordinária do Con- à Améríca.Latína, devido à
gresso Nacional, anunciou miséria e recrtmínou Cuba,
que a Colômbia está com- embora' sem citá-la por
prometida historicamente sua atitude ao preecíndír
a defender' o sistema ínte, de organismos ameríca,
ramericano não só porque nos para ventilar suas dí,
sua contrtbuíçâo=à tão no- vergências com os Estados
tável obra tem aído decísí, Unidos.
va, como também porque
no presente momento, com

a sítuacão mundial tão in
certa

.

é uma garantia de
sua segurança internacio-

, nal.
Em sua mensagem ao

Parlamento, o mandatário
colombiano preveniu as

Nacões Americanas contra
os 'perigos e riscos do ím,

perialiemo comunista, ad
vertindo que êste não pode
ser contido simplesmente
com medidas de polícia e
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restrições à liberdade, nem _.

,

como ocorreu no passado,
quando foi outorgado fa
vor especial na esfera in
ternacional aos governos
tirânícoe ou corrompidos
somente porque prometiam
encarcerar os comunistas.
A instalação do Congresso
foi um dos atos com que o

govêrno e o povo colombia
nos comemoraram neste
dia o sesquicentenário da
independência nacional.
Em nua mensagem o pre

sidente Alberto Lleras de
nunciou "o perigo de que
se procure estabelecer uma

ponta de lança comunista
na América", pediu o re,

forço da doutrina pan
americana, representada na

OEA, como meio de defon-

Conten�ão �o custo �e Yi�a meta principal �e lOn
Custo de vida, escola publica e conclusão das obras dispositivo constitucional 'trialização do Estado 'da

de Brasília são ae linhas mestras do plano de metas que a nesse sentido. Guanabara fazem ainda
parte do "rush" admínís,

equipe .de assessores do marechal Teixeira Lott está ela-
Finalmente, a conclusão tratívn a que o marechal

borando para promover a continuação da política desen- daa obras de Brasília, com Teixeira Lott pretende de-

voívímentísta do presidente Juscelino Kubitschek. o incentivo ao turismo e dlcarvse, se eleito presíden-
O plano de meta" do marechal ,Teixeira Lott ainda facilidades para a índus- ,te dá República.

está em estudos, mas sabe-se que suas principais reco

mendações referemcse á contenção da alta do custo de

vida, contra a qual está dísposto a mobilizar todos os re

cursos governamentais no primeiro ano de sua admi

nistração.
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- "'Não se utilizou a

OEA nem foram tomadas
medídae bastantes para
afrouxar as tensões. Pôs-se
em dúvidã a obrigação de

respeitar os convênios vi
gentes. É verdade que esta
batalha verbal somente

pôde realizar-se, sem que
ocorreesem fatos mais gra,
ves, porque o organismo re

gional interam'ericano está
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na

NAÇÕES UNIDAS - Na reunião do Conselho de Segurança, terminada,
madrugada de hoje, o embaixador americano Henry Cabot Lodge declarou:
Circulam rumores de que a URSS poderia intervir diretamente nó Con-

go com tropas. A posição dos Estados Unidos neete ponto é inequivocamente
clara, por si mesma e por outros.

Com outros membros da ONU,. faremos todo o possível e o necessano

para impedir a intromissão de qualquer fôrça militar que não tenha sido solici

tada pelas Nações Unidas".
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-" -,.' ,,,}lei l�", .n.·,áquj!1!l;,para avígéssíma �ronica
de rádio para minha peregriaaçao pelo
interior. Alem do mais, sou muito sen
sível. oe médicos me proíbem emoções
fortes e eu me sentiria mal nesse festim
antropófago de vocês em Joínvílle ... "

FLAGRANTES
RENATO BARBOSA

A terrível arma secreta do Dr. Paulo
Konder Bornhausen, em sua dourada
ca:l1p�nha á. Prefeitura Municipal de
J�mvllle, estava -earregada de pólvora
soca. 'I'rataase do g�nsacional empréstí-

. lpQ de 30 milhões, ao erário da Iabortesa
-comuna. Êlle' ped:ira a Papai para ma:ll'dar
sabotar, de qualquer jeito os trâmites
da exigida autorização legislativa, na

�ssembléia. Papa) convocou, íncontínen,
ti, os deputados governíatas aumenta,
dos de tres votos: - os dos 'parlamenta
res Braz Alves e Paulino Burigo e do
prestigioso representante dau sóbras elei
torais do Manoel de Menezes. Paulinho
choramingava, batendo pé: - "Pai não
pÓde ser. Não deixe nossos amigos �ota-'
rem essa autorização .Será o funeral po_
lítico, Pai. De[.tistirei de minha candida_
tura, Pai. E você não terá continua
dor ... tO Vai daí, os deputados governis
tas, - alguns até contra apropria cons.
ciência, porque são homens de bem _

levados por certas injunções políticas:
atenderam o capricho do meninão. Foi'
uma luta, repleta de lancei:! dramáticos.
Houve até agressão física á traicão do
bravo representante de Joinville: q�e é
o deputada pei:!sedista Jóta Gonçalves. O
cêrco consistia .em recusar á honesta e
dinâmica adminidração Baltazar Bus
chie meios e recursos para atendimen_
to a problemas inadiáveis em fim de
govêrno.

_
Solapariar assin�, pela baixa

exploraçao demagógica, a vitoriosissima
candidatura Helmuth Falgatter. Acon
teceu para o govêrno o inesperado: -

CELSO acordou certa manhã e com

aquela fibra de NERÊU, dis[le, de si para
consigo: - "Hoje vou pôr fim a essa mi
séria. O povo de Joinville, tão digno e

trabalhador, não poderá continuar á
mercê dessas infamias." E, de sua casa,
fez algumas comunicaçõe[' telefônicas
para o Rio. Deu ordens a emissários seus
a Brasília. E, graças a CELSO, e sómen
te a CELSO, - ao seu prestígio creucen

te; á sua superioridade de atitudes; á
grandeza de seus movimentos políticos'
ao apetite de pôr ordem em Santa Ca�
tarina -, representantes da Caixa Eco_
nômica Federal neste EDtado, acompa
nhados do grande líder COligado, se trans
portaram, ôntem, 22 de julho de 1960, pa_
ra Joinville, - a forja inapagada e inex
tinguível do norte catarinense -, para
passarem ás mãos do Prefeito Baltazar
Buschle o chéque de 30 milhões, refe
rente ao empréntimo que a poderosa 01'- Peço a um jovem e inteligente amigo'
ganização def.eriu ao Município de Join- nosso, - de Ruy e meu -, passar pela
ville SEM NECESSIDADE ALGUMA DO portaria do LUX e apanhar o livro· de
AVAL DO ESTADO. CELSO foi, in loco, memórias da signora Rachele Mussolini,
deflagrar o tiro de misericordia na can- - "BENITO, O MEU HOMEM" -, com a

didatura Paulo Konder Bornhausen. E, seguinte dedicatória: "'A João de Lara
ao me convidar para acompanhá-lo, eu Ribas, por si e pelo nome que traz -

lhe disse, agradecida: - "Não irei, CEL- oferece, afetuosamente, Renato Barbo_
SOo Preciso ficar aqui, porque tenho pa- sa."
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Cometi em meu comentário' de ante
ôntem lamentável engano. A parte que
o Estado arrancou, no exercício .de 1959,
do Oemércío e da Indústria, vta.\_Taxa de
Investimento para pagar abono"ao run
cionalísrúo civil 'e militai 'foi"'de oítentã e

eeís milhões 'e setecentos mil cruzeiros
(2.89.000.000,00), total arrecadado, e não
tos e oitenta e nove milhões .'.'" ....

(298.000.000,00), total arrecadado, e não
de oito milhões e seiscentos e setenta mil
cruzeiros (8.670.000,00). O engano foi
meu. Não foi descuido de meus excelen
tes amigos da reviuão.

Na arrancada das legendas, para o

aglutinamento el-eitoral em torno de
CELSO, a presença do Partido Libertador
representa mais uma vibrante, mensa_

gem de confiança, na interjeitorial cer
teza da vitória. Os parlamentaristas de
Santo Raul Pila são presididou, em San
ta Catarina, pela figura de admirável
austeridade, idealismo, inteligência, cul
tura e espírito público do meu velho e

prezado amigo General Paulo Vieira da.
Rosa, um dos valores de mais elevado
gabarito moral na atual geração política
de nossa terra. Tão expreooiva e confor
tadora cooperação se constituiu na con_

dusão de cautelosas premissas, lançadas
em serenOi:! debates, no campo de for

mação, doutrinária, mantidos pelos liber
tadores, em face da lapidar platafórma
CELSO RAMOS.

Na Assembléia, muito interessado em
ver minha caveira, indagava um Assessol:
Tél:nico governbta do antigo Governa_
dor José Boabaid, meu fraternal amigo
das horas difíceis e cruciais: - "E o que
o Renato pretende no govêrno de CEL_
S9?" E a resposta, sincera e elucidativa,
nao se fez esperar: - "Depois de 3 de
outubro, voltar ao seu mundo, de onde se
afastou, temporáriamente, para as lutas
da campanha, cancelando até um curso
de aperfeiçoamento, que fazia no ISEB
e pedindo para ser engavetado, até mar�
ço, um processo já despachado.. no Mi
nistério da Educação para Um curso de
extensão univemitária, com duração de
dois anos, em Coimbra Gand, Paris e
Roma. E o mundo do Rertato, há mais
de vinte anos, é, e continuará a ser, a

Faculdade de Direito."

Ao mesmo tempo, classi
ficou de "temerárias e irres�
ponsávéis" as amea�s d,!!
Kruchev de enviar tropas
00 Congo, e .çlisse que isto
só faria aumentar a �mea_
ça de novas desordens e

de tensão mundial. -
A Uillião Soviétlica Ideu

fnas primeiras horas Ide
quinta - feira um ulti
matUlIll à .Bél:gica e aos

Estados Unidos lUa sentido
de que retirem suas tropas
do Congo- no praoo de três
dias, ameaçando tomar sé
rias medidas caso êste ul
timatum não seja cumpri
do. A Rússia não especifi
cou, no entanto em que
consistiria sua acão se tais
fôrças não fôssem retiradas
no prazo de três dias.
O primeiro ministro Pa-
trLce Lumuln!ba anunciou
que irá de avlãó a' Nova
Ylork, a fim de falaf,' ao
Conselho de Segurança.
onde ontem à noit� os �s
tados U�idos advertiram .a

União Soviética de que· de-

constituido sôbre o princí
pio da não intervenção. As

ameaças do imperialismo
extra-continental nos co,

Ao mesmo tempo, pre
tende o marechal Teixeira
Lott dar a maior ênfase
aos planos de assistência
ao Nordeste, fazendo com

que os organismos destina
dos a promover a recupe,
ração econômíca" daquela
região entrem efetivamen
te em ação. Outro ponto
[lerá a construcão de esco

las públicas gratuitas para
todos. O marechal T,eixeira
Lott está convencido de
que o plano pode ser exe

cutado, de acôrdo com o

ve abster-se de
pas ao Congo.
Lumumba pediu ao Con

selho de ISegura:n�a que
adie todo Idebate sôbre a

situação congolesa até que
êle chegue a Nova York.
Na cidade americana, o

Conselho resolveu realizar a
sessão ja marcada para
hoje. IDm Bruxelas, no en

tanto, o prímeíro.mínistro
belga, Gaston Eyskens, acu
sou Lumumba de manobrar
para ganhar tempo na cri
se !:! advertiu que a Bélgíca
continuaria a cumprir seu
dever de salvar vidas hu
rmn·,....; .no Congo.
Ao mesmo teüi,yu, 0�, prl;

meiros aviões soviétlcos
chegaram a Leopoldvílle,
levando 69 solidados de Ga
ni), pa,r,:f o Contigente. da
ONU e ;.car.regan;:2ntOs dé
.olímentos Aviões -de -dlversos
outros pa1Ms� Já chegaram
ao Congo, transportando
centenas ati 'Soldados da
ONU.
Pela manhã, Lumumba es

apresentou inesperadamen
te ao Senrudo e criticou a

corporação por ter tomado,
iniciativas e criado comis
sões que se interpõem às
docisões do govêrno. Nos

locam no próprio centro do
perigo. Não acredito que
um povo considere que po;
de ser melhor defendido

atina"
pelos executores da ação
repreasôra da Hungria, do
que pela OEA",

M A I S 2 M I N I S Ir R lOS
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O presidente da Repúbli

ca sancionou ontem, às 10

horas. o projeto que cria os

Ministérios das Minas e

Energia e de Indústria e

Comércio cujos autógrafos
foram ontem levados pelo
líder da Maioria, sr, Abe.
Iardo Jurema, ao sr. Osval
do Penido, chefe do Gabi
nete Civil. Consta do proje
to dispositivo Que restaura
a COFAP, dilatando-lhe o

prazo de vigência até 30 de
abril de 1961.
Fico rá assim, com o futu

ro govêrrio, a decisão de ex,

Mais de 4.500 soldados da
O�U já se encontram no

Congo. e outros 10.000 de
verão chegar até aproximo
sáJbrudo, segundo declarou
hoje um pürta_voz da 01'

ganizaçãJo mundial.

�
� -

O JORNALISTA DA UDN CLASSIFICOU DE
ANÚNCIOS AS NOTICIAS SÕBRE A DISSIDENCIA
DO SEU PARTIDO. ISSO ANTEONTEM. ONTEM NO

ENTANTO, O SEU ARTIGO DE FUNDO, NA GAZETA,
PARECE ATÉ UM PLÁGIO DO ESTILO DAS NOTI
CIAS DISSIDENTES. TUDO TINTIM POR TINTIM.

x x x

O DESESPERO, NA ÁREA UDENISTA É TÃO

DESESPERADO, QUE A IMPRENSA PALACIANA, POR
SEU JORNALISTA EM CHEFE, ENTRE AS ESTUPEN

DAS GARANTIAS DA ESTUPENDA VITóRIA, ARRO
LA ATÉ O PSD NA CARAVANA BORNHAUSEANA.

ENQUANTO ISSO, OS PARTIDOS, CONSULTA

DOS SEUS DIRETõRIOS E SEUS ÓRGÃOS DE DI

REÇãO, DEMOCRÁTICAMENTE VÃO APOIANDO A

CANDIDATURA C E L S O ...

Mais oficiais da F.A.B. para o CONGO
Um major, seiu capItães

e três primeiros tenentes,
todos aviadores· da FAB,
foram ontem postos à dis

posição da ONU pelo Go
vêrno brasileiro, para que
componham a Seguda Fôr
ça de Emergência das Na

ções Unida[', a prestar ser
viços na República do
Congo.
São os seguintes os avia

dores brasileiros destacados
para essa nova mi�são na
ONU:

Major Alfredo Henrique
de Berenguér César, chefe
do grupo; capitães Raul de
Souza Carvalho, Marco l\u
rélio Campos Tavares, Tan_
credo Ferreira Filho, Joa
quim Francisco Lins Araú
jo, Roberto Coelho Messder
e Paulo Tarso Albuquerque

Araújo; primeiro teenetes
Sylvia da Gama Barreto
Viana, Wolney Monclaro
Mena Barreto ·e SérgiO
Luiz Millon.

tínguír de uma vez a

COFAP ou mantê.Ia como

órgão controlador de pre
ços, já então na órbita do
Ministério Ida Indústria e

do Comércio. O sr. Guílher.,
me Romano seria recondu,
zído à presídência da CO
FAP - cargo que vinha
exercendo desde 2 de no,

vembro do ano passado, se
gundo informou à reporta
gem 10 sr. Abelardo Jurema,
líder Ida Maioria.

MBno�ra SoyiétiCB_: teyar �uerra Iria ao cora�ão �a Alrica
enviar tro , últimos dias o Senado cri

ou comissões' pára examinar
as relações diplomáticas
com a Bélgica e estabelecer
contato com os representan
tes da, ONU. Ao mesmo

tempo, o Senado manifes
tou sua oposição à interven
ção míHtar russa.

No que se refere as rela
cões cem a Bélgica, decla
rou o Senado Que estas não
podem ser rompidas por
simples decisão do primeiro
ministro,

-

e advertiu que
votaria a favor de uma mo

ção de desconfiança, caso

Lumumba não apresentasse'
seu programa de govêrno.
O primeiro-ministro ex

plicou aos senadores que ha,

wía um malcentendído e

que seu gõvêrno désejava
cooperar .estreitamellte �om
o Parlámento. Assinalou,
contudo, -que o Senado de.
'via pedir informações ao

govêrno, em lugar de criar
comissões especiais.
R

Lodge qualificou as acusaçõea do embaixador soviético, Kuznetsov, de

manobra para "levar a guerra fria ao coração da África".

, Acrescentou que "o desta
camento americano" men

cionado pelo delegado so

viético era um pequeno
grupo ,k ,,;!(1!.çlfl!lO:; ,q11l:� se

acha em Leopoldvílle a pe
dido I�a ONU para ajudar
os problemas dos trans
portes, comuníeações e ali
mentos e que permanecerá
ali "todo o. tempo cue fOi
necessárío". Ftieoo, qúe, "no

_ sentido CIlli�'ia va,tavra se

can.,pre�a a��i:c :m\Sj::.lfarõe.s,

UnIdas, nit'bl ,l'lã tr\{pas ali.
Quando se nos "convídou a

enviar tropas ao Gongo. na
semana passa:da declinamos
ràpídamente e' em �, lugar
disso nos voUamof; para as

Nações Un!das'f.
O secretár�Q do Estado,

Christian A. Herter, falando
hoje a imprensa, .,.externou
o ponto de vista de que a

União ;Soviética está ble
fando em sua ameaca de
,enviar tropas ao Óong1o,
caso a Bélgica não retire
suas fôrças daquele país.
Disse Herter ser difícil

.
acreditar que a União So
'viético vá intervir contra
a vonta,de da GNU, qúe 01'_

ganizrou uma fôrça 00 emer
gência ca.m efetivos ae na

ções pequenas e em geral
não comprometidas no con

flito, a fim de restaurar a

ordem no Congo.
Interrogaoo sôbre se com

isto queria dizer 'tine a
'União Soviética ostava ble
fancllo. ,Herter afirmou que
essa era uma bôa int't'4're
tação 'ele suas palavras:

.'

Honduras ainda
dão ratificou
acôrdo

O govêrno do Equador
acaba de comunicar sua Ide
cisão Ide assinar a prorroga
ção do Acôrdo Mundial rio
Café, estabelecida em ju
nho último em Washington.
Com o ingresso desse país,
apenas a República de Hbr,
duras, dentre OI) países 'la
tino-americanos, mantém,
se à margem do Acôrdo,

_

A
Embaixada de Honduras em

Washington informou, a

propósito" que seu país é
obrigado a desconhecer a

prorrogação do convemo

mundial, porque até o. mo
me:nto o Congresso Nacíonal
não teve oportunidade de
examinar o acôrdo prímítl,
vo, assinado em setembro
de 1959,

In�ios venceram
'

...à 1ft.8.
BANANAL, 22 (v. A.) -

Apeear de chutarem mais
as canelas e os pés dos ad
versários, os jogadores do
time de índios carajás ven

c,eram, com relativa faci_
lidade a seleção de oficiaif.l
e praças da FAB, que ser

vem nesta ilha; por 3xO, em
jôgo disputado ontem.
O quadro da FAB come

çou m�hor o jôgo, mas os

índios não s,e impressiona
ram e corren'do todos atrá"
da bola, com a qual trava
vam contato pela primeira
vez, conseguiram intimidar
seus adversários, que nada
mais fizeram.
Satisfeitos com a vitó

ria conquistada a duras
penas, ou índios carajás já
entraram .em entendimen
tos para jogárem contra o

campeão de Brasília.

COFA'P VOLTAR.A A
FUNCIONAR

A COFAP voltará a fun
cionar, revigorada pela' no
va lei ontem sancionada
pelo presidente da Repúbli
ca, depois de aprovada pe_
lo Congresso Nacional a

qual cria o� Ministérios de
Minas e Energia e Indús
tria e Comércio, incluindo
neste último o órgão con
trolador de preços. O no"o

presidente da COFAP será
nomeado dentro das pró
ximas 24 horas, havendo
rumores de que será recon
duzido ao cargo o seu an

tigo pre[lidente, dr. Gui
lherme Romano.
Enquanto isso, o minis

tro do Trabamo mandou
sustar a concessão da exo

neração do sr. Armando
Nieto de liquidante da CO
FAP, bem como a Portaria
pela qual transformou a
Comissão Lquidante da
quela autarquia federal a

q!le fôra criada para le
vãntamento dos ben[l do
órgão, então" extinto .

ou corresponda aos precisos têrmos daquela que
se divulgou. O que êle diz, ou deve ter querido di
zer, é que, se Jânio governar o Brasil como gover
nou São Paulo, o provável é que leve êste paí" ao

caos, criando um clima de guerra civil.
Essa a realidade. Jânio, muito ao contrário

do ·que se tem propalado, não fêz em São Paulo
uma administração modelar. Pelo contrário, sua
gestão foi a mais desastrosa, fie considerarmos os

reuultados que produziu.
Em primeiro lugar, o celebradõ- estadista da

vassoura entregou o Estado ao U1'. Carvalho Pinto
com um deficit vultoso, igual àquêle que deixara

, o seu antecessor, sr. Lucas Garcez. As folgas dos

primeiro::.' anos de govêrno, asseguradas pelo au-

o �erigo Jânio �ua�ros
.

RIO \;._ Um órgão janista manifesta-se in
dlgnadamer,i;e contra uma frase do marechal Lott
em

. se� ,d�scut{p de Ilhéus, na qual o candidato
�aJO�ltano afl�ou que, se o sr. Jânio Quadros
pratlcar. na pr�idência da República os atos
qUe pratlco� no IDvêrno paulista"levará inevi
tavelmente a gueri:l, civil a nação brasileira".

,
,O mare�hal falo,: de improviso, por isuo nin

guem podera garantll' que a citação seja exata

menta .escandaloso dos impostos, foram consumi
das pelo jubileu da politicagem que celebrou o
fim de sua administração. Isso sem falar no de
ficit da .exploração das ferrovian.

No que respeita aos funcionários do Estado a

política de Jânio Quadros foi a mais escabro�a.
Demitiu de- uma penada milhares de servidor�s,
para nomear depow .sem a menor cerimônia mi_
lhares e milhares.

. ,

O teste mais expressivo, porém, da incapa_
cidade do sr. Jânio Quadros. para chefiar decen_
temente o g'ovêrno da República foram suas difí
ceis relações com a Fôrça Pública. Inotituição efi
ciente e disciplinada, com as mais gloriosas tra-
dições, essa milícia foi sempre apontada às [luas (DANTON JOBIM, do Diário Carioca}

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

congêneres dos demais Estados como um exemplo
a seguir. Pois Jânio fêz tudo para demnoralizá_
la, desautorizando seus chefes tratando arbitrà_
riamente alguns oficiais pre�tigiosos de excelente
fé-de-ofício. .

'

O caráter atrabiliário do ex-governador de
São Paulo fícou' plenamente comprovado por nl!
merosou atos q1:ie, se praticados no govêruo fede
ral, criariam no país uma atn10sfera de inquieta
ção e desordem capaz de degenerar em guerra
civil, sobretudo Se o sr. Jânio Quad�os quiser tra
tar as fôrças armadas nacionab como tratou a

pOlicia militar paulista.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS

-'

FAZEM ANOS HOJE
- menino Luiz Carlos Soares

Souza
- sra. Herondina Pereira
- sra. Zilda da Costa Pereira

LEIA
··Panorama-

Silveira
- sra. Paraguasaú K. Bonfim

COMO É
O CAF É

GOSTOSO
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancasZI TO
,

'··•••�••••••••O••••••••f .

J STUDIO JURíDICO �: Mauricio dos Reis - advogado :
J Norberto Brand - advogado :
• Advocacia em geral no Estado de :
I Santa Catarina t: Correspondentes: e

I:: ��;����R��IDOS !��S�i�ANEIRO :.'ARGENTINA SÃO PAULO
Ed. SUL AMÉRICA 50 andar. :

•
.

Fones: 2198 e 2681 :
.......................................�.

Declaração
BERNARDINA NUNES VIEIRA, beneficiária de

Manoel José Vieirá, declara, para Os devidos fins, que
a apóli ce de seguro de vida, pagamentos limitados 120
anos, n.? 185 -329, emitida pelo IPASE em 29-10-54,
acha-se extraviada.

A declaj'an te :

Bernardina Nunes Vieira

CAMIONETE DKW 1960 EQUleADA
VENDE-SE - Tratar na j,'f'''' ,';; -,Jf:h 'd'

.

-'& C."'IA C
,. A' .Irma n'lac a o la.

��:) . omerclO e Agel\.'1Y:
'. _

..... _ ,_,� _

... vlas.
----..·'�..;l_�_"....

_

PARTICIPACÃO
.,

Alonso Machado e Rute Helena Machado, parti
cipam aos parentes e pessoas amigas o nascimento
de sua filhinha, KATIA REGINA, ocorrido no dia 21
do corrente na Matem idade dr. Carlos Corrêa.

CLICHÊS E CARIMBOS DE BORRACHA
façam seu pedido na Empresa Gráfica Grajaú Ltda,
Rua Tiraden tos, 53 - Florlanópolle.

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

OSVALDO iWEU
SOMBRA;S SôBRE A TERRA - O dia hoje ama

nhe:eu triste, sem sol, o céu plumbeo com nuvens amea

çadoras.
Os jornais matutinos e as emissorn , pressagiam

horas da mais intensa perspectiva nos seus noticiarios
matutinos.

Ameaças de guerra, revoluções em toda a parte.
A humanidade é a eterna insatisfeita.
Não sabe bem o que quer.
E tem tudo que Deus lhe dá para viver em paz.
Como o filho .pródigo da parábola evangélica, es-

banja toda a riqueza que possue para depois sentir falta
do aconchego e fartura do lar e voltar esfarrapado e

faminto para a casa paterna.
Ha tudo na terra para fazer o homem feliz.
O homem porém é ingrato, mau e incompreensível.

<.

Complica tudo, tumultúa sua mente com inumeros e

inúteis pensamentos e desejos.
As limitações desta vida são criadas pelo próprio'

homem.
O egoismo, a vaidade e sobre tudo o orgulho são seus

companheiros.
Solidariedade é apenas, palavra vã, sem sentido e

aplicação certa. Liberdade é licenciosidade em quase to
das as suas manifestações.

A caridade para a maioria é um pó domado para
esconder a vaidade daquele que dá por simples osten ,

tacão.
>

Os homens não se irmanam. Odeiam-se e não sabem

porque.
E quando esse triste panorama se desdobra diante

dc nossos olhos também entristecidos, como nesta ma

nhã, então compreendemos a justiça das provações a

que estamos sujeitos.
r"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.' ••••

Leitor amigo, desculpa estas estiradas desconcertan

tes, mas em verdade, é mesmo êste ·com todas as suas

côres esmaecidas, o quadro à vista.

Talvez amanhã esteja' um pouco otimista.

Conselhos de Beleza
Dr. Pires

COMO APLICAR LOÇÕES E

PCMADAS NO COURO

CABELUDO?

APLICAÇÃO DE POMADA

Usar muito pouca quanti
dade de pomada. O necee,

água e sabão.

Para não sujar a fronha

do travesseiro pode .se usar

sário é fazer uma massagem um gõrro ou mesmo amar

bem apoiada, forte, empre, rar um pano na cabeça Ou,
gandocse o proprio dedo ainda, cobrir o travesseiro

Em todo tratamento do polegar. com uma toalha.

I couro cabeludo é neces, Para um couro cabeludo APLICAÇ�9.-< DE L{)'CAtr- •

i sárío saber bem aplicar os in�eiro.,,��til.i��;:�wnt!."qua�ti�
"

À' loçã�";ode ser us�da a

varios preparados qu_e"'Ye-!'àm dade de pomada como do qualquer hora dó dia 'po ,

indica�3�· -'4ü'é'{" sejam ele; tamanho de uma cereia ou rem de preferência pela ina-
O" -"''''loções, pomadas, etc, Até uva. Quando se tiver que nhã, A melhor maneira de

, mesmo os produtos para a aplicar a pomada em todo aplicá-la é assim: jembeber
eímples higiene do co�ro ca, couro cabeludo dividi-lo em uma escova de dentes, meia

: beludo ou mesmo pata uma 20 raias (sulcos), e esfre- dura na Ioção, e friccionar o
I

aparencia melhor dos ca; ga r fortemente durante 20 couro cabeludo dividindo-q
belos como são os sabões e nânutos ou seja 1. minuto

18111 20 rri:ias, conforme foi

: fixadores, merecem ser bem
I
para cada raia.

_ ex�lica�o acima no caso da

ampregados. I Aplicar a preparacao de apilcacão de pomadas .

I A fim de dar uma compla,
I
preferencia ao deitar. Após Algumas vezes (couro ca-

t
ta elucidação sobre esse au-I a maseagem pode-se enx�� beludo muito seneível)

não}fsunto explicaremos adeante gar com um pano seco e fl- se pode usar a escova de

como isso deve ser feito nos no porém só se deve lavar o dentes e, sendo assim, lan ,

varios casos que p�dem apa- couro cabeludo no dia se-: ça-se mão de uma bola de

recer na pratica. guinte pela manhã, com I (CONTINUA NA 7,a)

/
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DI' Joinville a vitória,
O Govêrno? Fracassou!

CELSO tem mais essa glória:

Stc...
Por Joinville lutou!

O CANDIDATO
Noticiámos ôntem que o candidato da vitória,

CELSO RAMOS, permaneceria até sábado neeta Capí,
tal. Imprevisto acontecimento contrariou a notícia;
atendendo especial convite do Prefeito Baltazar, CELSO
seguiu para Joinville onde participará do ato da en

trega pela Caixa Econômica à Prefeitura do emprésti
mo que graças ao prestígio e empenho de CF1LSO RA

MOS, e do presidente Osni Gama 'd'Eça, foi concedido
à Joinville para, em definitivo, solucionar o angustian
te problema da água.

O sr. CELSO RAMOS eerá alvo de significativas
demonstrações de gratidão e ,simpatia.

A ALIANÇA DA VITõRIA

Quando CELSO RAMOS enfrentou, com apenas 25

dias, para jazer presente o seu partido, houve especta,
Uva geral e medo de uma derrota demasiadamente ani.

quilaâora.
O resultado explêndido daquela "campanha relâm

pago" encorajaram seus partidários que, entusiasma

dos iancaram a CARTA DE BLUMENAU.
. 'A V"ITÓRIA, deusa caprichosa que adora o arroio,

U ante o gesto temeroso sorriu.
.' O primeiro partido a ratificar a Carta de Blume.

nau, joi o PSD seguido depois pelo PR?. recentemente

pelo PTB, PL, Diretório do PSP de Lajes:
O PDC, restante PSP e a já rotumosa diissidência

da UDN, inclinam-se a formarem. junto com as iõrças
da oposição catarinense,

De qualquer torma aliança PSD-PRP-PTB-PL já
é tida e havida pelo povo como a ALIANÇA DA VITó

RIA.

A MAIOR LEGENDA OU ... LENDA?

Deve ser "lenda", pois o homem não tem nada da

[uilo que está escrito ali. As convenções dos partidos
estão se definindo contra .ele e não se solidarisando. O

z tríbuladc defensor deve estar trocando alhos por bu

galhos e vestindo o pupilo com a roupa do advers..árío

É isso ou blefe!

O jornal do palácio teceu loas ao candidato que

ainda não o é. Disse, masfifnguém entendeu, que (

PTB, PRP, PL, PSP, PDC e até o PSD es_tavam hipote
('...g:i'rdo"sólÍeâãriegaº� ao ex ..g0vernador -des centrais
'. -

I
=létricas e auto.estradas. Não era a ALIANÇA nao.

I'ambém não "A MAIOR LEGENDA" mas o MIOR

BLEFE.

. 'Ac:(uele cântico ... aquele hino ao soba, então ... aque

le é que .fez sobrar todo mundo e a gente puxar da

memóría o Zé dos Papeis, lagunense, num dos ,sem
zrandes arroubos: "Nas íneremenecêncíae do po

A

da

':aiz da mandioca nada infroi nos interlins das estrêlar

üulantes para o tombo do meu gênio" Entenderam?

Tão? Pois é mais fácil do que o pagíríco, hino ao Sobe

; blefe ao leitor.

'. UDN É DEMOCRÁTICA?
Claro! O própl:io nome do Partido já o diz. O que

zetá criando contusão; porque não está sendo demo

-rático é a corrente bornhauseanCIJ.

O Soba não espeta que a convenção do partido se

inijesi«, tá I" propaganda da sua candid'atum (

firma que a governança "já está no papo". Os capin
has trombeteiam pelos microtones que o dito percorre

Estado na pl'Opaganda da sua candidatura. O Parti

lo não joi ainda ouvido nem cheirado, apesar de que
: justamente nesse partido que está se formando (f

aior dissidência.
Man�onismos dêsse quilate é que estão ajastando

do Partido os mais denodados baialtuuiore s como Mel.

chiades, Fontes, sctüemoer, Donato e t.antos outros

hojf' em luta aberta contra o descaso pelos princípiOS
democráticos do Partido.

A Aliança da Vitória
A nossa terra redime;
Derrubando êsse governo
E o Inco que nos oprime.

=====.=.

APEDITIVOS
�USIC'AOOS
DIARIAMENTE [),Cl.ô /9As23HS,
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�
DR. C. VIE'GAS _ORJ.,E

IIAdvogado
ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR ,tELEFONE, 2248
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Poltroncrs, Sofás, Conjuntos, Cadeiras do'Papai

IIZEla O

..

o
., .

m e x m c c o n lõr t c seu

A fala do
IIimortal--"�-("';:__Lu-BE-D-.o-I-E-DE-AG-OS-lO-'-'UNIÃO D'EMOCRA'YICA 'NACIONAL

(Continuação do dís, dezesseis anos de idade, e Temperamento inquieto, Secção de Santa-·Calarina
curso proferida pelo aam qualquer aviso à tami, Virgílio Várzea não ee afez D' t t d J d S I
�,,:d�:I':,:'':��a c��: ��b=:��'�:: :,:��:�t:n:: :�t:�!tonoto;�::;!, v�:au:; epar amen O e oces e a ão Convenção Regional Extraordinária

.

í'
tarmense de Letras). piloto em um lugre argenti- casa de negócio. Sentindo a Realízar-se-ão em comemoração ao 88.0 aniversário do� C O N V O C A C Ã O

O BATEDOR DE MARES no. Conheceu, assim, Monte- nostalgia do- mar, eis que Clube Doze de Agosto competições de Esgrima e

xadreZ·I·�·:J·I>""'>'">l:J!.;ll��
.,.

'''.

_ ..

"

.

Se a circunstância de ha- vídéu, Buenos Aires e a cos.. embarca outra. vez, ruman, Para as Provas de Esgrima foram convidados os Clubes O Diretório Regional, de acôrdo com seus Estatutos

ver nascido ao pé das on, ta da Patagônia até a boca do para o Cabo da Boa Es, da Capital que poesuem esta modalidade de esporte. , convoca os seus membros, os seuE! representantes no Con.,
das, e de ser filho de maru, do Estreito de Magalhães, perança e o Oceano tndíco. A T b I

' dE'" f' t b I
. N' I A I"a e a para as provas e sgrrma ja OI es a e eCI- gresso aciona e na ssemb ela Legislativa, os Delegados

jo, explica o caráter dos "onde viveu os tr'a-nses de Ia completar, nas suas an- d
' ,,r .. ,

a e e a que segue: wiumcipare e os representantes dos Departamentos Esoe-

seus contos e dos seus roo uma tempestade que jamaí« danças pelos portõs da Áfri- DIA 23/7 - Sábado - Florete por Equipe - 14: 00- hs. .

cialízados do Partido, para a Con-venção Regional Ext�·a.
mances, nada diz, entretan, esqueceu." Regressando ao ca Oriental e do Sul da Ásia, Local: Sede Social. ordlnária a realizar-se nesta cidade de Florianópolis, na

to, nem podia dizer, sôbre a Rio passa para uma em. o périplo iniciado no lugre DIA 30/7 _ Sábado - Sabre por Equipe - 14:00 hs. sede partidária, nos dias trinta (30) e trinta e um (31l

sua vocação para aa letras. barcação espanhola, na qual, argentíno.
.

Local: Sede Social. :le julho do corrente ano, com a seguinte
Muito acima das contingên- com marinheiros catalães, Há incidentes que mu,

' ORDEM DO DIA

cias do meio e da época, que, percorre as Antilhas, Hava, dam o cureo da nossa vida,
de certa forma, condícío- na, os portos do Mar doe fazendo com que a rosa dos
nam e determinam os traços Caribes, "visitando os lu. ventos do destino nos leve
exteriores da obra de arte, gares onde vivia a lembran- para portos que não figura.
está o espírito criador do ar. ça das façanhas mais ter- vam em nosso roteiro de

tista, cuja eclosão é um ríveis dos pirátas do século viagem, tais são as surpre,
permanente mistério, por, XVII". Foi aí, provavelmen, sae qUe êle nos prega. Aquê;
que não se rege por nenhu, te, que lhe ocorreu a idéia' le cântero que João Esteves
ma lei de genética nem obe, de eecrever "O Brigue Fli. quebrou na cabeça da irmã
dece ao determinismo das busteiro". fêz com que o candidato a

teorias ambientalistas. Fascinado pela vida do sacerdote trocasse a sotaina
A vocação literária de Vir. mar, e sempre atraído por pela blusa de marinheiro, no

gílío Várzea não foi um fruo novas paisagens, abandona o que aliás andou acertado,
to tardio, gerado na maturí ,

oarco espanhol e engaja na pois, com tal temparamen
dade. Amigo de Cruz e Sou, equipagem do brigue "Teo•. to, acabaria dando com o

I

sa desde o curso primário, _ doro",' largando para o ar. turíbio na cabeça de um de-'
segunda refere Afonso vs-, quípélago de Cabo Verde. Só voto. A briga de Virgílio vár--l'zea, em uma das suas crô, depois de alguns anos � que' zea com o seu professor de

nicas eôbre o pai, e de quem,
a. mãe aflita, já então viúva, matemática lançou o cata.

aliás, tenho recebido copio- consegue .reavê-lo, empre- rínenee na aventura das I
sa documentação sôbre o gando ,o numa tipografia e viagens transatlânticas, por

<,
autor de "Mares e Campos", papelaria de propriedade do mares e portos que talvez
- a par das estrepolias que '3enador Esteves Júnior, no jamais visitasse como oficial

juntos cometiam; foram iUo de Janeiro. da Maringa de Guerra.

companheiros de teatrinhos Ao regressar ao Destêrro,
juvenís na antiga Deatêrro. ao' invés do oficialato com

Foi nos palcos improvisado!' COMO É GOSTOSO
que eonhara, trazia um cur,

que os dois sentiram os prí- so completo de marinhagem
meiros estremecimentos, al, O C A F É Z I T O e as mãos calejadas de tan-

go que ainda não era a arte, to "ferrar velas e alar ca,

mas o eeu emissário, a men,
bos" nas travesias oceânicas.

sagem primicial anunciando ._____________
Foram três anos vividos en,

a sua visita no frêmito da. tre maetros e enxárcias, sino
quelas emoções de adoles, Estac,·onamenlo grande a mansuetude das

centes. águas em dias de bonança
Com menos de quinze anos p

.,.
ou enfrentando as" procelas

Virgílío se despede do com- rOYISOrlO do Oceano em fúria; durante
panheiro e embarca para o Até que se conclua o abri-

os quais percorreu todos os

Rio, díspoato a cursar o Co- go em construção, o Prefeito portos e arquípélagos do

'légio Naval e ingressar na Osvaldo Machado permitiu o Atlântico norte ao Mediter
Marinha de Guerra. Logo no estacionamento; em caráter râneo. Aprendêra todos OD

início do curso atríta.se com provisório, à rua Padre Mi. segredos da arte' de navegar.

um professor de matemática guclinho.IPASE, dos veículos Podia então 'dedicar-se à li.

e, não podendo mais contí, das linhas Itacorubí fi Saco teratura,

nuar na Colégio, com apenas Gran,de.

o MAXIMO E-M

,

(Continua)

p a r a 'I a r e

PR A Z O: 20 MES ES

...

1) - Escolha do candidato ao cargo de 'Governador
10 Estado, às eleições de 3 do outubro próximo vindouro;

2) - Escolha do candidato ao cargo de Vice.Gover·.

rador do Eetado, às mesmas eleições;
3) - Assuntos de interêsse partidário.
Florianópolis, 14 de julho de 1960

PAULO FONTES - Presidente em exercicio
. ABELARDO RUPP - Secretário Geral

DIA 31/7 - Domingo - Florete Iridividual - 14:00 hs

Local: Sede Social.
DIA 6/8 - Sábado - Sabre Individual - 14:00 hs.

Local: Sede Balneária.
As provas de Xadrez já foram iniciadas. Os partícipan

tee destas provas são exclusivament.e enxadristas d

Clube Doze.

P'úblicos do' Es,lado de Sanla Catarina.

Montepio dos Funcionários
EDITAL DE ABERTURA DA CARTEIRA DE

EMPRÉSTIMOS ,DE PREVIDÉNCIA
Levo ao conhecimento, dos senhores contrrbu inte

'lue a inscrição para obtenção de empréstimos de pre

vidência (compra de terrenos, casa, construção ou reto

ma de prédio, estara aberta no expediente do Montepi
uo período de 25 a 30 de julho próximo, obedecendo f

seguintes normas aprovadas pelo Conselho Diretor:

1.0 _ O Montepio, no período de 25 a 30 de julho

próximo, receberá os requerimentos de empréstimos dr

previdênc ia, que deverão estar instruidos dos seguinte'
documentcs :

1 - PARA CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE

'PRÉ'DIO:
a - Prova de ',propriedade do terreno (certid. , J'

translado de escritura);
b - Projeto com especificações;
c _ Certidão negativa do Registro de Imóveis, d

não possuir casa prEpria. (lei n.? 2235 d

31-12-1959.)
II - PARA COMPRA DE CASA OU TERRENU

a - Proposta de venda;
b - Planta de situação do imóvel, que permita t

perfeita identificação;
c - Certidão negativa do Registro de Imóveis de

não -possuir casa própria. (Lei n.? 2235 d

31-12.1959.)
2.0 _ A quota será de Cr$ 60.000.000,00 (sessent.]

milhões de cruzeiros) sendo Cr$ 30.000.000,00 (tr inti

'milhões de cruzeiros) para a Capital e municípios, di'

São José, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e Bigua

cú e Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros)·

pa�a os demais municípios do Estado.

3.0 _ Após o dia 30 de julho próximo, o Con selhcf

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

RAÇÕES DE FAMILIA" e aditamentos às mesmas, ar

quivadas neste Montepio, fará a classificação dos pro

cessos, oriundos da Capial e municípios de Sãr José, Pa

lhoça, Santo Amaro da Imperatriz e Biguacu, por pon
tos, obedecendo o seguin te 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 dec laracão assinada pelo re

querente com duas testemunhas e firma reconhecidas.

Comprovada a falsidade da declaração, será o pro.
cesso desclassificado.

4.0 - No caso de conjuges contribuintes os pontos
serão somados para aquisição, construção ou �'eforma de

uma mesma propriedade,
5.0 - Em caso de empate de pontos, será classif i a /

do, na frente, o contribuinte mais i-doso.

6.° - Os contribuintes cujos processos entregues
dentro do prazo marcado, se tornarem excedentes da

quota, contarão seus pontos em dobro na próxima aber ..

tura da carteira.
7.0 _ Os contribuintes do interior do Estado, dadas

as dificuldades de tomarem conhecimento do novo siste

ma de classificação, deverão remeter seus processo» pe

lo Correio ou portadores idôneos até o dia 30 ele ju lhc

próximo, quando serão os mesmos classificaelos pela or-

.!em de chegada.
8.0 _ O expediente do Montepio, prestflrá quaisquer

outros esclarecimentos que os senhores contribuintes de

seja rem, diáriamente no período de 8 às 11 horas, a rua:

Trajano n.? 1 - 2.0 andar.
.

" FLORTANÓPOLIS, 16 de Julho de 1!)60.

RENATO GUTIERRE
Diretor·Presidente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O I18T�O" O lU.I8 UTIao DIABIO D. B. CATAIUNA

NA NOITE DE HOJE NO ESTÁDIO DA F.A.(. O PÚBUCO TERÁ A OPORTUNil'ADE D,E ASSISTIR A UM' COTEJO INT'ER ESTADUAL DE FUTEBOL
DE SALÃO, SERA PROTAGONISTAS AS E9UIPES DO ALVORADA DE CURITIBA E CARAVANA DO AR DESTA CA'PITAL DOMiNGO, NOVA
APRESENTAÇÃO DOS PA'RANAENS'ES AGORA FRENltE AO (. A. CATARINENSE'INGRESSOS: CR'S 30,00 PARA AS DUAS PARTIDAS. - MENO ..

RES E MILlTAR'ES NÃO GRADUADOS (RS 15,00.

níndo ainda aquela creden- Paulo, em meados de sentem,
cial necessária de estabilida, bro.

de, que requer o nosso Iute , Será esta a segunda apre,
boI. Segundo, porque real- sentaçâo dos "catarinas",
mente não possui credencí, nêste campeonato brasilei
ais suficientes para dirigir o 1'0 que é disputado por cha,

campeão da temporada regío- esportivo do Estado. Verda, fica o futebol de Santa Cata- impcrtonte prélio. Tudo, era ves, e consequentemente elí ,

nal de 1960 e Paisandú como, deira força que luta e dígní- rina. contrário ao sr. Benedito de minatório.>
'

vice.campeão. Portanto trêo
I

Terça-feirlJ., dia em que co- Oliveira. Na primeira vez que to-
clubes estão classificad�s oi, memorou 41 anos de exístêrí., Mas, para surprêsa geral o mames parte nesta competi;
menport de !tajaí e Carlos cía, apresentamos a "':retoria sr. Benedito, cumpriu uma ção foi em 1959, no Paraná.
Renaux e-Pansandú de.Brus; [ogadorea e simpatisantes do bôa atuação digna de um bom Como debutantes, chegamos
que. grêmio palmeirense, muitas árbitro. Soube desde o inicio as semí.rínaís c, não fôsse

41 anos, completou terça- felicidades na luta pelo es- reprimir o jôgo violênto. EX- a possível "marmelada" dos
Até o momento três clubes que asseguraram suas parti- f' .

d PI' I'. eira a equipe O a meiras porte catarinense. E"lve o pu sou com absoluta autori- cariocas frente aos pararia-
foram classificados para as, cípações no estadual zonal, Esporte Clube. O clube alvi- grande Palmeiras Esporte dade ao atacante Ronaldo enses, teríamos atingido as
disputas do campeonato es-j'

foram Carlos Renaux, como verde de Blumenau 'há qua, Clube! Não titubeou em apitar o pe , finalíssimas. Naquela ocasí.,
tadual por zonas. O certame torze dezenas de anos, tem naltí contra o Avaí, Acompa, âo empatamos com os para,
de !tajai que terá a sua

últi_, primado por firmar 1:!2U con, Homenageado o presl"denle- do nhou quasi sempre as jogadas naenses por 1 x 1, vencemos
ma rodada realizada na tar-' ceita perante o público es, de melhor ângulo possível. acs mineiros por 2 x 1 e per-
de de domingo, aponta como portivo e defender o patrímô- C' Ih·R· I d' D t

Soube controlar os jogadores. I demcs 'para os cariocas P�l
único classificado a [ovem I onse O eglona e espor osnio do futebol catartnsnse, O ' 'Enfim, a atuação do sr. Bene , .3 x O, no.s últimos minutos
equipe do Cimemport, agrec ] . I I dquadro esmeraldino e real- -

Das mais cativantes foi a Oferecendo à hornena- dito de Oliveira foi para nós a partida em match do,
miação que apresentou exi- t b dei d lé

.

bll I· d
.

tí
-

tmen e uma an eira e g 0- hornenacem recebida quinta gem fez uso da palavra o
e cremos para o pu ICO, uma mia. IS rama ICOS. Es e ano

bições excelentes no decorrer I tarí
b ,

dá I
A

C t B
"

rias do futebo ca armense, feira da semana passada em i Dr. Marcilio Medeiros, Juiz agra ave surpresa. II en 1'0 ancarro, convidou
do certame da cidade portuá- '

d'
.

t
_ I SI' de anít 1 treí d W Idi M fapesar e Jamais er conse,

Blumen. au pelo D. r. Heitor 'I de Direito de Blum.enau, que ,"

e (elXOU e apI, ar. o.p.enai, o rel.na':o.o.r a ,111'. a ra pa,
ria. O Cimenport que domín, -

. t d I dguido sagrar-se campeao es- Ferrai-i _ Presidente do ressaltou as qualidades mo-
ui apon a o pe a maioria, co- ra In�1I o serecíonado o

go bateu espetacularmente d S t C t
.

I ti I O'
.

I I' d
.

tadual e an a a arma. Conselho Regional de Des-, rais e de desportista do Dr. m.e J.( .o ,P,c.r. sm", apos sensa. - que va e rnzer que po era se
ao Marcilio Dias por 3x1, per., ' .

tuníd d I b Iét d B t t Ih IEm varras opor uni a es, portos. Heitor Ferrari. cicna ICIC e a e e 1_ aprcscn ar me 01' nas dís.,
maneceu na posição que ocu, h té h f'

-.

t d b '1'conoeguiu c egar a e a par- O América, reuniu-se num
n o, OI porque nao VIU. pu as o rasi eira.

pava com cinco pontos perdi- .

T d
. .....

-

tida decísíva. o avia, por concorrido banquete e pres-
. O homenageado agradeceu Os pequenos scnoes que apre-

dos, descendo consequente- A •

1" t
. .

d
- ..

uma consequencia ogrca e
tal! homenazem

'

ao ilustre ao final do ágape. sen ou Jamais po erao tirar;
mente o clube marcülata que �

I
' -

as vêzes 'mesmo ilógica que desportista pelos relevantes
I

ihe os me ritos, razao porque
foi juntar -se ao Cimenport e I

.

t t
Barroso.. 0 oímenport, co"lU

apresenta o futebo, baqueou servicos prestado" ao cl ube : O novo "'skiíC do C. N. cumprimen amos nes a opor-
- d h

.
" c "

'J cunidade ao sr. Benedito de
, perdendo a gran e c ance.

e aos esporües em TIOS"O Es- r Amérie a, recebeu o nome de
esta vitória claesíftcou.se pa ,

v

, I Porém, apesar deste fatal' ado.
i "Dr. Heitor F errar i ". Olíveh-a.

ra o estadual uma vêz que o

I
Fernando Linrase da Silva é

o onze da Alameda dás Pal- --aDo--
outro posto será ocupado pe- o titular de esportes da RG.

meiras conseguiu vários tí- Hoje e amanhã, o públicc
lo Marcilio Dias ou Almiran-I

Enviado especial da ACESC ,a
tulos que o apontam como esptlrtivo ilhéu terá a apor-

te Barroso que jogarão do- Belo Horizonte, realizou am-
verdadeiro repre�zntante do tunidade de presenciar dois

mingo. Caso se verifique um pIa cobertura do Brasileiro de, futebol barriga-verde. Vamos ;)ons cotejos ele futebol de sa_

empate o Cimenport, será o' Basquetebol JUv.enil. Como
então recordar rápidos episó- Ião. Em prélio interestadual,

campeão. Todos os três clu_1 narrador esportwo, possue dias da trajetória luminosa, "eremes, hoje, a exebição do
bes encontram-8e c�m cinco grande público em Santa

do clube palmeir:nse, Alvorada de Curitiba, frente
p. p. Os outros dOIS clubes I Catarina.

Em 1944, o Palmeiras pos-
"

b:'icsa representação Ido Ca-

--VE N D < E S E
suia um grande esquadrão .ava::a c:!o Ar. Amanhã nova

- razão porque chegou a fina- :�presentação dos rapazes sa.

líssima com o AvaL No pri- __ �(;:1istas da terra dos pinhei.
meiro cotejo o 0nze blume- No proxlmo mês de agôsto ção Aquática des;nta Cata- 'rais, ag:ra diante do' Atlé�
nauens(! con8êguiu eespeta- ,3erâo realiza�las eleições p�� I ri�a, está. pas�ando �e_rn �c tico

cular tl'iunfo ante seu anta- c'a a Diretona ::!a Ferleraç�o saude, apos a mtervelçao CI- Dois cotejos que estão ta, ,Era t�pk de gala para o

gonista pela contag.em de 4 de' Vela. e Motor de Santa rúrgica a que foi submetido da:108 a alcan<]ar um nivel público de Blumenau. En

a 3. O Palmeiras havia dado :;atarina. o atual presiden,te I no Hospital São Sebastião, >écnico exce'ente, cünstítu

Prof. C r i s t a I d 'o no Rio de Janeiro. Dentro de :n(lo-se portanto em atraçoes
,I\. r a Ú j o, m e r c ê a sua poucos dias, estará novamen- para os desportistas da me.

atuação firme... decidida te no convívio des seus ami_ trópole. Os ingressos ser-ao Barroso.

frente aos, destinos da en- gos aqui na Ilha. ver.di<:�os aÇ) preço único de

tidade, desde já, reune as: ,--000--
--------------�----_._------

simpatias dcs dois clubes de I O remo catarinense vai

vela ria cidarie para a sua caminhando, um pouco va

reeleição. Da nossa parte, garoso. Atividades apenas

aqui estamos também para no Martinelli e Aldo Luz,
apoiar a candidatura do nos_ enquanto o Riachuelo está

2.° lugar Etelvina Dias do so amigo Cristaldio Araújo, um pouco parado. Continua (Do enviado a Fernando L. 'nico no final quando os para_
Jpiranga F. C. Veio a prorrogação e nova !.1ão sàmente pelo que já fez :. falta de valores (bons) no ja Silva) I naenses estabeleceram a

3.° lugar Marilene Félix vitória do Avaí por 1 a O. O em pról da vela catarinense, remo barriga_verde, não de_ Realizou_se domingo em, conta,gem final em. 57 a 43.
do Ferroviário F. C. Palmeiras perdia a grande mas também pelo mntivo de verdo 'ser confundido quali- Belo Hdr�zonte a primeira,: Eis os resultados da primei-
3.a PROVA DA MAÇÃ�, oportunidade. Ma[� em 1948 não vermos, atualmente, um dade com quantidade. As re- :':::dada do campeonato bra- ,ra rodada:
meninos de 6 a 8 anos

o clube de Blumen'au -conse- ;desportista qu� reuna os gatas oficiais serão reinicia- ,ileiro de basquetébol j�v�nÜ, I Ri? .G:rande, (l,o Sul 84 x

1.0. lugar Iri�e� LeL'sa F�_" guiu um título de real sig- predicados para oc�par tão das em setembro com a flis- 1ue CONta com a

partICIPa_,
Tt'ITltono do Acre 27

lho do Ferrovlano F.C. nificado: Super-Campeão de elevado posto e' que 'esteja puta :la pré_campeonato. ,ão de $anta Catarina.
.

Ceará 64 x Estaria do Rio
2.° lugar Jorge Torres do, Blumenau. Em 1950, o Pal- disposto a trabalhar por tão , --000-- Quatro jogos foram reali-: 31

Ipiranga F.C. meil'as juntou mais um título nobre causa. Cristal':lo já deu Terminologia náutica - 'adcs e apenas um resultado I Bahia 57 x Rio Grande do
3.° lugar Alfredo p�rto Fi�

para a sua grande coleção: mostras .do qu� é capaz de ABORDAR - atracar o barco chegou a surpreender, pois' N'orte 56
lho do E.C. Fer. Raulmo

< Campeão do Centenário. Em realizar em várias ocasiões, a outro ou ao cáis. lo Estado dQ Rio que era apo.n- Paraná 57 x Santa Cate'-'
4.a PROVA DO SACO - '[955, surgiu nova chance inclusive durante o último ADERNAR - inclinar o bar- �ado como o favorito caiu rina 43
meninos de 10 a 12 anos quando alcançou a finalíssi- campeor:ato brasileiro de CO para um bordo. oara o Ceará por 64 a 31.

[-----------1'1.0 lugar - Wanderley Sil_
ma com o Caxias, pela posse sharpie realizado em nossa ADRIÇ - cabo que serve pa- Santa Catarina conseguÍl,l

_

M��;:�,Flr�{.::�1\
veira e Antonio J. Santos do do galardão máximo do 'Es-' Capital, quando pegou o ra i<)a1' p arriar vela, toldo equilibrar as ações com o

R ' ,:):-" L: r:-::;(-'I RT
F

'"

F C " b d f t"
'.

d d' t P"
.

t
I Iii A" , "I t ,'" ( I

I errovlano ., tado. No entanto, a nova ra o o ogu e em cIma a ban eIra e c, a�ana n�. pnmeu'o empo, (";,'" r /,', , .:, . ,) e" "o

2.° lugar -,- Adilson Rodri- oportunidade foi disperdiça_ : hora. Vamos, �orta�to, re-I ADUCHAR - co�her o cabo �S�mlj.landO 2.3 a. 21. p�ra A<d;' c ,.,""., .).' ..... '.,'
,

gues e Alvaro R. Porto do
dá, pai::! o "Pinguim" da I ele�e-lo a presldencla da ;_::m volta rle fOl ma a ficar _alr no seu lendlmento tec- .._----.-��---�-

R.C. Fer. Raulino "Manchester" arrebatou para
1 F'VMSC. I i,)ront.a a usar:3.° lugar - Maria César e sí a invejável conquista. Eis I -000- .ALAR - puxar. Proarama' das comemoracões dofIton Si:va do Ipiranga F.C. aí, rápidos traços do que é o Foi iniciajo terça fei�'a, dai I .....

' ' ·

G.a PROVA DA AGULHA -

PI' d t 'd
.. 19 em Aracajú o Campeona- AMANTILHOS - cabos fiXOS

4 O • '..J ACE«'(meninas de 8 a 10 anos
a melras en 1'0 o cenano

I te' Bra,sileiro d� Snipe. Estão no láis da verga �u da r�_ • �nlwersano �,�a· ,J
1.0 lugar - Aimêe Porto - cdncorrendo vários Estados tranca que faz?retorr.o, aCI_ A Dl'l'etorl'a da Associação,

" entidade de classe que Lra�!S-
do 'E.C. Fer. Raulino GOSTA DE CAFÉ1 'da Federàção, destàcando-'<e ma, no mastro, e as susten- 1,OS Cronistas Esportivos de

corre amanhã. Ei_lo:
2.0 lugar - Zulma dos Pas_ na representação do Rio G. tam na posição horizontal. 'o'anta Catar'l'na, rrunkla 01'- .

� _. As 7 horas - Missa eJ11

Domingo dia 17 foram rea-
I
sos - do Ferroviário F.C. ' ENTAO PE(tA CUE ZITO ! do Sul a dupla tetra-campeã AMARAR - aproar ao� mar. :ran'izcu c prograh1a come,mo- na Catecll'alV , ,Ação <I.e Graças

lizadas as seguintes provaE, I' 3.° lugar - Ana Maria �o- " brasileira formada por Gabri- AMURA - cabo fixo no pu_ ·�t.I·VO do, 4.0 aniversário da
cC Metl'opblitar.a;

infantis entre menino�' e me- I �'a - do Ipiranga F.C. el Gonzalez e Nelson Piccolo. oho da amura para conser-
As 9 hora" _ Romaria aO

ninas de 6 a 12 anos 6.a PROVA BASTÃO - Também os Estados da

Gua-I v.ar
a testa 00 latino esticada. Túmulo do jornalista Nelso;1

1.a PROVA DO BASTÃO meninas de 10 a 12 anos flnbora e 'de São Paulo se- AMARRAR - prender ou li- dMaia Machado, decâno a

p/meninos de 8 a 10 anos 1.0 lugar - E. C. Fel'. Ra{l- �uiJ'ão para SC'rgipe com for. car o barco ao cáis ou bóia.
crônica esportiva hilbôa, onde

1.0 lugar - Ferroviário F.C. lino com CéJi.a R. Carvalho, tes represent3ções. AMURADO POR BOMBORDO
será dep2sitada uma c'aTéia de

com Odemir Vieira, Jair Sil- Sinésia Furtado, Liséte Pa- --\10-- OU BORESTE - orientação
veira, Wilson Silveira e Clovi> lumbo e Sônia Regina. O ilustre desportista dr. do par,o de forma a receber

Vieira. 2.0 lugar - Ipiranga F.C. Ary Ppreira Oleveira, atual- o vento por bomboi'jo ou por
o 1 I

.

F C 3 o 1 F
...

F r< I :_TIente licencindo da Federa_ hoeste.2-. 'llg'jll.' � .. prranga I.. ,. uga" - 'el'l'ovmt'lo '.(,.
""'�....._,,,.,,_,

lustria I �ão ranlo, ooje, �elo' tertaOle lma�onsta
Austria x São Paulo é o

I Campeão de Tornelo-Inicío, .

enco�tro que hoje dar! pros- goleou o Treze de Maio por P I e
·

- E t C I b •
seguimento ao Call1ipeonato, ii x O. Boa peleja deverão sus,

Amadorista de Futebol de, tentar os dois conjuntos que a m Iras 5por e ue.
1960 que, como se sabe, teve espertam entrar no certame

" d I t= inauguração -sábado úl._ 'com o pé direito. Inicio do 1 anos· e u atírno, quando o Tamandare, I choquc : 13,30 horas.

Cimenportr Carlos Renaux e 'Paysandú
os primeiros classificados para o

certame por lonas

LOCOMOVEL MARCA WOLF.
TRATAR NA CASA ANDRÉ MAYKOT (Estreito)

de credencial de que um em

pate bastaria para conseguir
(} galardão maxlmo. Mas,
inexplicavelmente, tombou
ante o Avaí pela contag,em
de 10 x O.

COM GRANDES PROVAS DESPORTIVAS
'ESTÁ SENDO COfMiEMORADO O
ANIVERSÁRIO DO IPIRANGA

llm passo firme para a cón

quista do título que sería o

primeiro até então. Veio à ca

pital do Estado, com a gran-
Em continuação ao progra

ma de festaé' do 19 aniversá

rio de fundação do Ipiranga
F. F. foi realizada sábado àt:

15,30 horas a prova corrida.

de bicicleta constando de 30

voltas à vila operária, sendo
o seguinte resultado:

1.0 lugar - Edi Fortunato

Neves - Rep. a Casa Ho.epcke
2.0 lugar - Saul Santos -

aep. a Monark
3.0 lugar - Antonio Ramos

- Rep. o Vila F. C.

4.0 lugar - Antonio Bitten

court - Rep. a Monark

5.° lugar - Cláudio Vieira

6.0 lugar - OriL'mldo Soa

res - Avulso

7.0 lugar - Anisio Ferreira
- Rep. Ó Vjla F.C.

8.0 lugar - Agapito H. Con

ceição -

9.0 lugL'-l' - Antonio Fco.

Farias .- Rep. a Monark I
10,0 lugar - Gentil Ma

chado _: Rep. o Avante F.C. i
, •

1

11.0 lugar - Gentil Ferrel-
'

ra Filha - Rep. o América

Futebol Clube.
Os demais não terminaram

o percurso.

3.° lugár - E. C. Fernando
Raulino

2.a PROVA OVO NA COLHER

meninas de 6 a 8 anos

1.0 lugar Aparecida Mar

tins do E. C. Fer. Raulino

Cr$ 30,00, para as duas partí.,
das. Colabore, divertindo-se
o esporte amador de nossa

capital.

Benedito de Oliveira, quan
do foi apontado para diri:gir o

encontro entre Avaí e Ftgueí,
rensetemiamos pela sorte do

elássíco, por duas razões.

Primeiro, porque o sr. Bene ,

dito, havia recentemente in

gressado nc Departamento de
Árbitros 'da F.C.F., não reu,

--aDo--
O selecionado bancário de

futebol está se ' preparando
para 'o certame nacional da

categoria 8. se realizar em São

--000--
Blumenau atrai para si a"

atenções ,dos desportístas
C'atarinenses porque mesta
:idade será travado o duelo
entre Palmeiras e Vasto "Ver
de, em disputa do Super Cam_
peonato. O clube do Bairro ria
Velha vem credenciado por
uma vitória sôbre o Olírr1PÍ
co na abertura do certame
por 3 x 1, enquanto que o

'Palmeiras também consegiu
diante do Olímpico, um tl'i�
Unfo cnnsagrador de 4 x 1,
embora não contasse pontos
para o certame reg'ional.
Tudo faz crer que Palmeiras
'3 Vasto Verde proporciçnarão

'lUanto isso, em Itajaí, o cer_

",ame será decidido com o

;'ássico M. Dias x Almirante

M. Borges

CAMPEONATO BRASILEIRO DE BAS
QUETEBOL JUyiENIL

flôr,es .•
Às 10 horas - Coquetel no

Clube Doze de Agôsto.
tUi: fr.ncll(l 100,n11ll0; n,' I'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 23 de JULHO de 1960

NA ASSEMBLÉIA LEGIS- realizadas, destacou o cons..' Assembléia Legislativa foi a

_

LATIVA : tl�ção de um prédio para I seguinte comunicação na ses,COMISSAO PARLAMENTAR o funcionamento ':1.a. Escola são de ontem: A PresidênciaNO CENTENÁRIO DE BRUS_ ! Normal, a retificação do Rio I cumunica à Çasa que, levan,QUE. I Cará, o asfaltamento de mais
I
':.:lo em consideração e trans

ELOGIADA ATITUDE DO de 40 quilômetros de estra_1 curso do 1.0 Centenário da
PRESIDENTE JUSCELINO,' das, e prosseguime.nto da cidade de Brusque ficou de,
KUBITSCHEK DE OLIVEI_ obras da BR 36" Rodovia � ��ict:itdol a organjzação, pela
RA

.

' I Presidente Nerêu Ramos; a! Assembléia Legislativa, de
OSNI DE MEDEIROS REGIS ligação férrea - Lagos até um. stand, no local, para dí;
FAZ RELATO DE SUA VIA- 'o Estado do RiO' Grande do vulgar aspectos da vida do
GEM A LAGES. I Sul. Poder Legislativo, atos e f'a
COMUNICAÇÃO DA MESA· Destacou o pouco interêsse tos relativos 'à atuacão de
DIRETORA DA ASSEMBLÉ_ I

do Govêrno Estadual pela mocrática, a partir de' 1946.
IA LEGISLATIVA. I sorte de Lages, trazendo ao I A Presidência solicita· aos

conhecimento da Casa o fa senhores deputados a cola-
Por unanimidade, a As, to de que a cota do artigo 20 boração para maior realce e

semblé.ia Legislativa aprovou relativa ao ano de 1957 sõ-l objetividade do empreendi
requenmento do deputado mente foi paga êste ano e que menta.
Walter Vicente Gomes, do

I
a do exercício de 1957 ainda' .

PSD, para Que uma Comis-: lá não chegou. Lembrou que Presídêncía, em 20 de [u,são Parlamentar externa seja' o g)ovêrno do Estado deve lho de 1960.

fo�mada afim "de re�res�n_1 no Município. -. apreciável
tal a As�emblela LeglSI�tl�a 150.11:1 Ide 20 mllhoes de cru, Na ordem do dia ocupou a

�os festejos do 1.0 Centená., zeiros.

I
tribuna o ilustre deputado do

no de Brusque. Prosseguírido em suas con, PSD Bahia Bittencourt, te-
siderações, deu à Casa uma cend� considerações a respei-

�po�ecando solidariedade, visão de panorama político to do projeto 155/30, que pro
em nome da bancada do daquela comuna, trazendo ao porsiona aumento para o
PSD, ao requerimento do conhecimento dos presentes funcionalismo do Tribunal de
'deputado Evaldo Amaral, no a decisuo tomada pelo Dire-I Justiça.qual solicitou expedição do tório Municipal 1:1.0 Partido
telegrama de congratúlações Sccial Progressista em apoiar

I
Lembrou aos senhores de

ao eminente Presidente Jus- o candídatr, da coligação putados a intremissão de po,
celino Kubitschek de OliveL �>SD - PRP - PTB Dr .• (leres quando o Poder, Exe
ra, pelo seu pronunciamento Wolny Dell<\ Rocca p�ra o cutiv� ao enviar, mensagem
favorável a aprovação de pro, cargo de prefeito Municipal. de aumento para o tuncíona.,
jeto que regulará a nova Igulmente lembrou a pcssí; lísmo estadual, também tra,
Rediscriminação de Rendas, bilidade do PL, vir apoiar a tou de aumento CIo funciona
ocupou a tribuna o deputado mesma candidatura, uma vez' lismo da Secretaria do Trf,
pesscdísta Dib Cherern, um que, para Govêrno do Estado bunal de Justiça. Disse, que'dos líderes do movimento o Partido LibertadO'r apoia; agora voltava a reinar a lí ,

municipalista em nosso Es- rá � senhor Celso Ramos. berdade de poderes, embora
tado e Secretário da Assoei; No final de suas conside- agindo harmonicamente co
ação Catarinense de Muníci; rações apelou para que o no., mo bem pregou Montesquieu:

/' pios, vo delegado a ser nomeado Três poderes livres lExecuti-
O ilustre representante de, pelo Govêrno exerca sua 'VO _ Legislativo _

JUdiCi_/Florianópolis, frizou da ne- função com ínsencão de âní; .âric) agindo em harmonia
cessidade da aprovação do mos dando a Lag�s o ambi-
projeto em aprêço, o quanto ent� de paz e concÓrdia que Iantes, uma vez que, os Mu_ sempre reinou e abalado úl, T b I d P t d ês d J Ihnicípíos em sua maioria vêm timaanente per atitu:!es pou, a e a _e agamen o o mes e u o
:��!��di�e�t��r�dt!z��!� i�� g'��O��comendáveiS de dele-I do correníe ano na- Delegacia Fiscalportância pela falta de meios Isuficientes. No mesmá opor- 0- Deputado Braz Joaquim do Tesouro 'Nacionaltfmidade, lembrou as lutas Alves, presídant., ela Mesa
empreendidas e vários con, Diretcra dos Trabalhos da '_& em. Santa 'Catar.l'nagressos Municipalistas e o , 1 � '"

empenho unânime para uma tJ) L � <J.
libertação econômica dos � �"municípios. S A B O R O S O ?

IN F f\:�
O último orador ,ela Hor? SÓ C A F E Z I TO

do Expediente fei o dcputarlc
pessedista Osni de Medeiros
Regís, ilustre representante
de Lages e, que trouxe ao

conhecimento � Casa o re

sultado da visita que efetivou
ao seu município .

Na oportunidade, fêz um

balanço das grandes realí,
zações de Prefeito VidaI
Ramos Junior, do PSD, e a

participação eficiente do
Govêrno Federal para a con,

cretização de velhas aspira-

vêrno,

100.000 KW
9.000 KW
17.000 KW
10.000 KW
8.000 KW
13.500 KW
4.400 KW
40.000 KW
40.000 KW
2.400 KW

AS USINAS
fonte de progresso.

DIA 20 - Ministério da Fazenda, Ministério da
Justiça, Poder Judí c'íár-ío, Tribunal de Contas e Catedrá.
ticos da Faculdade de Direito.

Dia 21 - Ministério da Agricultura, Trabalho, Via
ção e Educação.

Dia 22 - Ministél'io da Saúde e Ac:ôrdos.
Dia,23 (sáb.) - Os que não receberam nos dias

anterios.
Dia 25 - Aposentados definitivos.

,

Dia 26 - Aposentados provisórios, salário-família e
adi , ional dos aposentados que recebem pelo LP.A.S.E.

Dia 27 - Procuradores de Ativos e Inativos.
Dia 28 - Pensionistas Civis.
Dia 30 - Procuradores e todos os que não recebe

ram nos dias próprios.
Dias 4 a 10 - Pagamento de todos os que não re,

.e ebe rarn nos dias tabelados.
D. F. - Florianópolis, 19-7-1960.

.

�i2';;\':�,...ç. _'o .

Estas são as Usinas que você terá quando Celso
for governador

1 - SOTELCA
2 - GARCIA
3 - PALMEIRAS
4 - CUBATÃO
5 - SANTA CRUZ
6 - CHAPECÓZINHO-
7 - RIO DAS FLORES
8 - CANõAS
9 - ESTREITO DO URUGUAI

10 - USINAS LOCAIS

Delegado Fiscal.

SSiSSSSSSS'SSSSSSSSSSS
TôDA A VERDADE
S ôB RE OS EFEITOS

DAS RADIAÇõES
As radiações repre-
sentam para o grande
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 de mo

do que cada um possa
julgar' os info:rones,. tan
tas vezes tendenciosos,
que recebe das mais va

riadas fontes. "O PE
RIGO DAS RADIA
C õ E S" lançamento da
Editôra

•

IBRASA, escri
to por dois cientistas
norte-americanos d e

indiscutível reputação
- Schubert e Lapp -

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

médio para uma situa
ção angustiante. Se não
encontrar em sua li
vraria peça pelo reem-

bolso postal a D.P.J.R.

II- Caixa Postàl 4827
São Paulo.

t Prêço : Cr$ 180,00.
�%%��S%%$SS%S:S�S�

Como Pagar?
Celso pensa e sabe:·
Lo que obtém financiamentos Internos

no valor de 60% do custo das obras, pa
gáveis em 15 anos.

2.° que obtém financiamentos exter-
nos, no valor correspondente a 90%, no

mínimo, do custo d'as obras, resgatáveis
entre 7 e 9 anos.

Eletricidade também para o

Agricultor
O. colono só tem luz e fôrça, quan�

possua um motor próprio. Celso entende>
que o 'l,gricultor também precisa de ele
trícídado. A eletricidade chegará à casa
do colono, quando Celso Chegar ao Go-

_Mais trabalho para você

I Existem hoje em Santa Catarina cêr
�
..

ca de 72.000 KW instalados. O número de,
r
;;,
operários das fábricas que usam esta
energia é de 80 mil aproximadamente. Há
1 operário, em média, para cada quilowatt.
Celso dará a Santa Catarina 244.300 kw.
Quer dizer, Celso criará mais 240 mil pos •.

tos de trabalho. Veja quanto isto repre
senta. Veja o que isto significa para você,
para sua família, para o Estado. �

Quem terá eletricidade?

AS linhas de transmissão alcançarão
tôda Santa Catarina. estendendo-se por
mais de 2.300 quilômetros em tôdas as

direções. Todos, os Municípios terão luz e

tôrca na quantidade reclamada.

Instituto Brasil-Estados Unidos
AULAS DE INGLÊS

ções lageanas.
Entro as inúmeras óbras

A d irecão do Instituto Brasil-Estados Unidos comu

li a que ,;� a\_ham abertas as matrículas para 'novos
.ursos de Inglês que terão início no segundo semestre,
:111 1.0 de Agosto.

AULAS DIURNAS E NOTURNAS.
A secretai-ía acha-se aberta diàriamente, das 0 às

LI horas e das 14 às 18 horas. Aos sábados das 0 às 12

horas.
Rua Felipe Schmidt - Edifício ZAHIA - 6.0 andar.

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

GUARUJÁ _. ondas médias e

21,05 horas
R Á D I O curtas -

feirasa partir de Agô-sto

Interprrtação do "'cast" de rádio_teatro da Pioneitõa

Direção de OSCAR BERENDT
'"

Cont.ra-raara de Mauro Melo.

Sonoplastia de Onelio Souza

FOR�O
IRMÃOS BITENCOLlRT

'lCAII
bADA'O ,QNf Hq?

AN1IGO O_fP�SI�'-") oÂt�:t

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
.; �_,_-S�,ção. de Santa Catarina

-

CONVENÇÃO REGIONAL
De acôrdo com o deliberado, pelo Diretório Regio

nal em sua reunião de 18 do corrente, convoco a todos
Os srs. Membros da Convenção Regional (artigo 23 dos
Estatutos), para que se reunam nesta Capital ncj dias
6, 6 e 7 de agôsto próximo, com a seguinte ordem-do-dia:

I - Seminário Sócio-Econômico dos Vereadores e

dirigentes pedecistas, na forma do deliberado na última
Convenção.

II - Escolha dos candidatos do Partido a Gover
nador e a V�ce-Governador.

Para organizar o Seminário 'S.ócio-Econômico foi
designada pela Presidência a seguinte Comissão: Dr.
Biase Faraco, presidente do Diretório Municipal de
F'lor ianópol is, deputado Rubens Nazareno Neves, Ve
reador Nereu do Vale Pereira e Herber Lebarbenchon

Poeta, 1° Suplente de Vereador.
Na Convenção, somente serão admitidas procura

eões conforme as exigências estatutárias e no número
indicado na última Convenção para cada procurador
(três).

Em novo edital, serão marcados o horário e o local
das reuniões, devendo tôda correspondência ser envia
da para a sede provisória do Partido, à rua Almirante

Lnmego 57.
-

Florianópolis, 20 de julho de 1960.

O Presidente do Diretório Regional:
Martinlro Callado Júnior

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
Secção de Santa Catarina

Diretório Regional
Na forma estatutária, ficam convocados os srs,

Membros do Diretório Regional para uma reunião con

unta com o Diretório Municipal de Florianópolis a rea

.ízar-se sexta-feira próxima, dia 22, àR 20 horas, na sede

provisôr ia à rua Almirante Lamego 57.

Florianópolis, 20 de julho de 1960.

O Presidente do 'Diretório Regional:
Martinho Callado Júnior

Esporte em G.eralArtigos para
Silveira, 25R.ua Tenente

BOX - REMO - NATAÇÃO - BASKET

GINÁSTICA - ATLETISMO - FUTEBOL
VDLEIBOL - TENIS

Variado Sortimento de Artigos para
Homens e Crianças

CALÇADOS - CHAPÉUS - CAMISAS - LENÇOS
_ CINTOS .- PIJAMAS _;_ CARTEmAS - MEIAS

_ CUI!.CAS - SUSPENsóRIOS - ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDlTOàA "O ISTAD1)" LTlJA..

o S.dtcúUJ.

'FLORIANóPOLIS" SABADO, 23 de J'ULlIO de 1960
. _,--

.�:�, /':',���,::�����:f,�rf:fli�
"O lISTADO" O lUIS UTlOO DIABIO DI B. CATABIN!

�iiidlcàifõrPrõilSsíõôãi!

POBL1('IOAIlI
Osmar A. Schllndweim - Aldo Fernandes - Virgillo Dias

I
- Ivo Frutuoso'. '

IKIPRISINT.,NTI
----

Ilepr�..Dt.ç6ea A. S. Lu. LUlA
I{ J( I: - 'Rua Sena.or O•• tal n - ._. ......r _I OH.

, Tel. ZJ6tJ4

[)lplomaao pela Faculdade Naelo_
i nal ao Medicina da Unlv-.r.ld.dt
I ao BalU

I EX-Interno por concurso da .a\tr_

I nldade_Ji:8cola, (Serviço do pror,

Octávia Rodrlguea Lima). Ex

lln terno do Serviço de Cirurgia do

. Hospital I,A.P E.T,C. do RIO d,

I/aoelro, MédlC� do lIo.pltal
-

de

C:l.rlda.de e da Maternldadl Dr.

Casa Laudares, Ltda. I
('arlol Corrêa,

1 DOENÇAS DE SENHORAS-

Rua Deodoro, 15 - tel. 3820 , PARTOS - OPERACOES -

......................................."'•••• PARTO SEM DOR pelo método
pllco_promatlco

Consultório: Rua João pinto n, 10.

dai 16.00 ãl lS.00 bOI". AMnde
com hOI" marcad... 'fallfon.
3035 -- Relldêncla: Rua Glnaral

-� -__
-- -

"----"
.
----

A P R E N D A I N G LÊS
IH\L�"��:OG��Rft com o Prof,. -Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42
'*

-

0lIIIAIfrE TOlHI llIIA ""." 'Q ,;,.;.".;•._- • ".'

/
I
"
-

nos \IAnçJO li:. I �::a·.�md�:,.aP::ê!=�!;��;::.:':� 'Grifita (ontinente� -- II<L � ; "parêlbo Dlgelttvo
-

a 40 aII'lm.

�.":;',DtR.�'-� 'li:-i',·
'. :,:�:z:�g:"�1i� Tlpog<aflaLt�a�'b"C' d,

_.
'" ,,,cerda Coutlnho. li (Cllicara" Carimbo. Impressos em gera:'

,,'l' -

� . .[lfl,nha - rOIl. .... r:'.la Aracy Vaz Callado, 188
�

�
Estreito - Florianópolis

Rua Conselheiro '!bllfra. 160

relefone 3022 - Coxa, Posta! 13�1

Ender�ço Telerráfico ESTADO

HIUETOH
t{lJtlf'!!� oe Arruda Ran..»

(; En E-N T K

Il.)rnlnl{fl� F'ernandes fie .-\qU1Dfi

REUAfORES
Osvaldo Mello ,- F'l á v io Alberto de Amor im - André

Nilo Tada sc o - Pedro Paulo Machaco - Zu ry Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

c O I. .-\ 11 OJl A D O R E S
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodl'Ígues Cabral
- DI'. Altides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Jrof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvena] - Prof.

Ma nnel ito de Ornella s - Dr. MHton Leite da' Costa -

r». Ruben Costa - Pr-of'. A. Seixas Netto _:_ Walter

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

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

- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

� Pllul. I(u. Vltórll 157 --- "�., " -

Tel. 14-8'41

""rvlço Telel'rjfico da UNIT.lJ PR.lS8 t lJ -"I

,H,J:NT,ES I: CORR':8PO;�D.NT.�
". Te>do. � lIIuniclpiol!' "'ANTA CA'f ARIN.(

ANUNC . .iH I

'hl!.'AlJJI .. r<.ftl rIIl lo, 'd� lIr.'ordo r.... I t.�.I. ta "Ir.'

ASSlNATUfL-\ Ai-:UAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabiliza pelo!'
f'nl,' P1!(I<; pmitido" nn� artip,,<; a�ín;lO()"
----,--_'''----------------

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

João Moritz S. ,8.

"" SOBEJ(AN,"" I'RAt.:-\ a IJ�: .';()\'E�1UIHI - I:SI.lII:lo.4
ItC A FELIPE SCBMID1

'11.1Al "4 S "'-H [J(A.'\ A" IHSTRITO 1)0 IS' ,.lfI}'U - CAJIITf:i

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

RE�IS�ROR }, �7 O CLR�A _ I� �EG�AON_�c: I
Rua 14 de Julho (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

, - : I
CAFEZINHO, N,\O!,

CAFE ZITO!

Dr. Hélio. Peixot�
ADVOGADO

EscrÚório _ Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 2') Andar -

Sala 4.Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLtNICA GERÀL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 à::J 19 horas (ao la�

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

- Estreito - Fones 2322 e

6367.

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal. 406.
Telefone - 2422,

r,R. NEWTON O'AVILA

CIRURGIA GiRAL-

Doenç... <1e S('!Ihora. - >,roc\o

logla - EletricIdade Médlc.

Consultório: Rua VIctor .al_
.

relle. n.o 28 -- Telefono 8307

Consultai: Du 15 horu em dlanta,

Residência: Fone. 8.4za. Rua 81\1-
menau. n 71.

,-, _ ......----- ...-- ..-_ '.__ .... __• Angustia - Complexos - Ataques - Manias --

HENRIQUE PRISCO DR.. BURI GOMES I Problemático Afetiva e sexual

• Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

ME"DOIÇA DR. 6UARACY AI i ��:��!�;:��.:�ia- r: Cardiozolorapia
- sonoterapra e

•1 Dneçâo dos Psiquíátras -;-

DR. PERCY JOÃO bE BORBA

: DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

1 DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

I CONSULTAS: Das 15 às 18 horas
Cirurgião Dentista '" Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286

: <-Praça Etelv,ina Luz)EspecIalista afr. dentadurea ana., •
...........................................tõmicaa. HorárIo; Daa 8 ã. 12 la ATENDENDO Dl;\RIÀMENTE NA

MATERNIDADE (ARMELA DUTRA
SER'VICO DE RAIOS X

•

PAR.\ISO

-,i:'DICO

ra.1 - Clínica de Adulto.

(;UrSO de Especialização no E'oapl
tal do. Servldore. 40 li1ltado.

(SerViço do pro!. Mariano d' An.
drade ). Cunsultal: Pela manhã no

Hospí tal de caridade. 'A tarde 4a.

15,30 �OIa.. em diante no eonsut,

tório, à Rua Nünel Machado. 17.

esquIna da
_
Tlradenttl - Tal.r.

2766. Re�ldêncla - Rua Mar.
chal Gama D'Eça. n.o 1'1. - Tal.

8120,

....

UH, AYRTON DE OLI
VEIRA

,-

DOENÇAS DO PUL5iO -

- TUBEltCULOSI -

Con.ult1!rlti - Rua FIUp,

schtiíldt. 3" - TeL &aOl.

Bor,rlo: d;'. U àI 16 nor..

Ralldê!lCI. - rlUpI Schmldt,

a.e li7.

ANTONIO MUNIZ DF.

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGL'_·
ORTOPEDIA

consultório: J oãú pinto. 14 -

(cnsutra: da. \6 à. I" nor... dlí

namente. Menol ao. aábaClo. RI

sICl'.ncla: Bocalu.a. 136. Fone l!714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

!illttencouu n. 101.

Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. "Acàcío Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

. Dr. Evilásio Nery Caon

L O I E e Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comel"ciais, crimi�

.. . ,- _.
: J nais e fiscais - Administração ,de bens - Locação e ven·

Com grandi') fa'Cilidáãe' tiê paii:!i;nento, vende-se lôfes"' d�'\� de imóveis - Naturalização, - Inventários _:_ Cobran"

a longo prazo sem jl\rõ,�, .sitos 'á ruir Lauro Linha,l'es, \)1'6.-11 ças c- Contabilidade: escl�itas, bal'anço,s, análises e perícias
ximo a Penitenclárin. Podendo· o comprador construir sua ...

casa, imediatamente.
- ,

9
Venua3: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305 , li

Fone 2391 e 3426.

<\.tende c5'm hora marcada

MIDICO

SANTOS
Pré-Natal - Partos - Ope

rJções -'-- Doenças de Se

,,t�horas - Clínica Gera!
R!,gidênci. :

Rua Gal, Bittencourt n. 121.
Telefone: 2651.
(,tUlljUltÓrlO:

Rua Felipe Scmntut a. 3,. A�18b lua dlst.,uta clientela "ue

Esq. Álvaro de Carvalho. I mudou leu consultório para '" rua

Horário:, .. Felipe Sêhmldt, n. 39-A - Em
fias 16,00 as 18,00, díaría- �

..

mente exceto aos sábados rrente. a Padaria Canoca.

--_._-- ..

ORA. EBE BI BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

I. üll.Q1toT1.,' llul_I••la Coaalllt...

!jecunda • 6,&-rll,.

.... U •• 17 1>0''''

T'1. - IIUFLOlllANOP0l.11

DRA. EVA B. S(HWEIDSON BI(HLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Especialista em moléstia. de anus e recto

Tratamento de hemorroidas, !iatula.., etc,

,-' Clorur,i. anal
CONSULTóRIO: - P,ua CeI. Pedro Demoro, 1553

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
M�TODO PRÓPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR. ,MOORRI� lCHWEIDSON,
CIRURGlALJ lJENTIS'fA

DIPLOMAI10 PELA UN,IVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVCS '

TRATAMENTDS DE CANAL
HORARIO - das 8 às 12 e das 18 as 20 horas

HORAS MARCADAS- -- das 14 às '13 horas

RUA TRAJANO. 29, -- 1.0 andar

_,-- -----------------

Dr. Miguel E M. Ol'ofino

I- Cirurgião dentista-
Clínica de adultos - Raios X .

AUSENTE ATE' AGOSTO -

CURSO UE ESPECIALIZA
CÃO DE PERIODONTIA com

õ prof. S. Sthal da Universi
dade Ide Nova York, r.o Rio
de Janeiro.
Edifício São Jorge - Sala

16. Telefone 2862

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
P L A N T Õ E S DE F À R M Á C I À
'''-'-:'11.'-&

23 - Sábado (tarde)
24 - Domingo
30 - Sábado (tarde)
31 - Domingo

MÊS DE JULHO

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarino::nse
Farmácia Noturna
Farmácb Noturna

Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano

Õ serviço' noturno será efetua do pelas farmácias sto. An,tá nio, Noturna e Vitórih.

O plantão diúrno compreendi do entre 12 e 12,30 hs. será ef etuado pela farmácia Vitória.

24 - Domingo
31 - Domingo

,� \ E·S T R E I T O

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

O serviço noturno será efetua do pelas farmáciu do Canto, Indiana e Catarinense.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto rização dêste Departamento.,

FIl' r 1"1"1"1IÓ 18 ,0 42
12 2.4 36 �f>

IMPRESSORA

Nlghil0 �lhA.
--....cc@ ,...---

,._

CARIMBOSt ENCADERNAÇOE8
SERViÇO DE CLICHERIA

PERFEI çÃO E RAP I D EZ.-
___--a ...

RUR CONSELHEIRO MAFRA.

E

COM

FLORIANOPul.lS
123.'

SANTA CATA1�!NA

.'�

.;... /

(UNI(A SANTA CATARINA
Doencas Nervosas e'Mentais -

•

Clinica Geral

Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve:o:icula - Biliar -- Rins

Torax - Ossos - Intestino, etc.

lIi!<tcrosalpil1gografia Radiugrafia Obstétrica

(Gruvidêz ) - Radiologia Pediátrtea.

DISPõE DE APARELHAGEM MODBRNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER:mÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. õníbus à por

ta (Almte. Lamêgç) ,

RAUL P'�REIRA - CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhislas"
zacntórto: Rua Joio Pinto n. II lObO

t etetone n. 2.487 - Caixa P:J.t&l n. U

f:1OllARIO: Du UI LI 17 horaa.

xxx

j�
,

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
Comunica aos seus clientes o novo horário de consul-

I tas.

DE MANHA - das 10 as 12 horas

DE TARDE - das 4 as 6.horas
'Consultas Rua Nunes Machada, 7 fone 3738.

Escritório de Advocacia

CLUBE RECREATIVO

6 DE .JANEI RO
ESTREITO

PROGRAMA PARA O MÊS,DE JULHO

1 Dia 23 Sabado Bingo Dançante das
20 às 23 horas

Dia 24 Domingo - Brotolandia das
19 às 23 horas

Dia 211 Quinta-feira
çante das 20 às 22 horas

�ingo Dan-

Dia 31 Domingo -- Brotolandia das
19 às 23 horas

NOTA. A apreflentação da carteira
de sócio e o talão do mês de julho.

====-� ----..

------

r··SYNTEKOi
I p a- r a o a s s o a I h o i
id o seu E s c r i I Ó r i o o u L a r II
•

•
• •

'iBeleza- . _ i
: Distlncao I
: '

.

: Durabilidadel,I Informações e Orçamento I'
, Osvaldo Meira !
•

8 •

I Av. Mauro Ramos 206 - Fone 275 I
• ....veae.A•••••••••••••·······�··········

.
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"O ESTADO" O MAIB ANTIGO DIARlO DE S. CATARINA
....,_-------_._ ..._--��------

FLORIANÓPOLIS, SABADO, 23 de JULHO ele 1960

REUNIÃO DOS 21 .i.r: �;�-;;-�.;a;.�

Icôrdo pacifico das diferenças
cubano-norle americanas
WSHINGTON, 21 (U.P.I.)
A Organização dos Es

tados Americanos (OEA),
ao preparar um programa
para a reunião de seus 21
chanceleree, poderá tratar
de abrir a porta para um

acôrdo pacífico das dife
roncas cubano-norte-ame
rícanas. Êste foi o ênfase
que se deu, hoje, nas dis
cussões realizadas nesta
_capital, quando uma co
mu-são da OEA, de cinco
países, iniciou as conver

sações formais sôbre o

programa, bem como sôbre
o local ·e a data em que se
rá realisada a conferência
de Ministros. A comíseão,

presidida pelo embaixador
brasileiro Fernando Lobo,
não chegou a nenhuma
conclusão, porém, se reu,
nírá outra vez na sexta-I
feira, para continuar suas

discussões. Fontee vincula
das com a comissão maní,
festaram que, na conside

ração do programa para H

conferência, houve a ten
dência de elaborar uma am

pla agenda geral, talvez in

cluindo somente dois pon
tos:

1) - a defesa do eístema

regional contra um ataque

Prêmios "Revelacão de Autor''':
t

Inscricões encerram-se dia 30
. t

PRÊMIOS "REVELAÇÃO DE mance e poesias ainda inédí ,

AUTOR": INSCRIÇÕES EN_ tos em livro.
'

CERRAM-SE DIA 30 I Os originais (150 pagmas

SÃO PAULO, (ABP) - Se- para romance e 300 versos pa,
rão encerradas, no próximo' ra poesia) continuarão a ser

dia 30; as inscrições para os' recebidos (em três vias, datí,
prêmios "Revelação de Au_! lograraríos em papel tamanho
tor", instituídos pela Câmara 1 ofício, dois espaços), até a

rasllcíra de Livro e pelo Sin , data de encerramento das
rlicato Nacional dos Edítôres ínscrícões na avenida Ipíran,
de Livros. Os prêmios, num

1
ga, 1267 1'0.° andar (São Pau

totla de 400 mil cruzeiros 'lo) e n� avenida Rio Branco
(tlois (�e duzentos mil), serão [1138, 8.0 andar (Rio de Janei�
destínadcs a autores de ro- 1'0).

extra-continental; I2) - a conciliação das dí;

ferenças entre os países
membros. De conformidade
com as presentes díscussõeo
disseram as fontes, não ha
verá referências específicas
a Cuba nem aoe Estados
Unidos. Ou melhor: é pos,
sível que a reunião consi
dere apenas os meios para
reforçar a unidade e a paz
no hemisfério. As fontes
acrescentaram que. San
Juan (Pôrto Rico), aparen
temente contava com apre
ferência da maioria das

delegações, como local para
a realização da conferência,
apeear das objeções de
Cuba. San José, Costa Rica,

.

também está sendo sugeri
da. Não obstante, até agora
não houve uma oferta ofi
cial destas cidades. Não Se

espera que a comissão to,
me uma decieâo sôbre o lo
cal e a data da reunião até
depois que se tenha deter
minado que os Ministros de

Relações Exteriores tam,
bém devem considerar a

disputa entre a Venezuela
e a República Dominicana.

A Venezuela solicitou que

as duas reuniões eejam rea,
lizadas com um intervalo
de duas semanas, entre am-

bas. Segundo se informou,
a Venezuela encontrou pou
co apoio para sua posição,
já que a maioria das dele

gações acredita que oa Mi,

nistros devem se reunir a

penas uma vez. Não obstan

te, a comissão indicou, ho,
je, que a questão venezuela

deveria ter prioridade. Es.,

pera-se que uma comissão
de ínveetlgações, que re

gressará esta noite de Ca

racas, diga se isto estaria
de acôrdo com a posição ve

nezuelana.

ConseJHo ...

neiro.

[tolUNAt CATO LlC}J (��!EIUM (�M � NOSSA RELlQUlA
-

A. SCHMIDT. RE.JüU1SAv ORGAO DA CATEDRAL

._,___ �- --

N o dia 27 d a agôsto do ano de 1924, perante ai b1. �

autoridades militares e civis numa tarde maravilhoso
foi Inaugurado o órgão de nossa matriz. Foi um

_ dia
f'el iz quando pela primeira vez o padre Frederi. o Mau te
S..I. teve sua execução a música sacra.

O órgão da Catedral há 34 anos atrás custou a im
portância de vinte mil cruzeiros ao nosso querida ar ,

e

bispo Dom Joaquim Domingues de Oliveira, que na

qucla data presenteou à Diocese (!ue tanto precisava
p:ll'H n lezrar os {orações de todos os católicos que iam
as- ist i r a Missa naquele sagrado templo de Deus.

�.OSSM. q II eridos i rmãos católicos, não podemos

D. JOAQUIM DE OLIVE!,
RA CONDECORADO COM
A MEDALHA DE MÉRITO

"TAMAND"-RÉ
HOje às 11 horas na Es_

cola de Aprendizes Mari
nheiro, onde o príncipe de
nossa Diocese Arcebispo D.
Joaquim D. de Oliveira que
na oportunidade receberá

1 das mãos ·co Almirante do,
5.° Distrito Naval sr. Augus- ito H.' Rademaker a Meda- I

lha de Mérito" Tamandaré"
pelos serviçcs prestados a

Marinha Brasileira.

A PEDRA DO CAMINHO
Há na obra poética de

Carlt s Drummond de An,
drade um poema Que me

atraiu de rnodo especial a

atenção, pelo seu signifi
cado profundo. Intttulavse:
"No meio do Caminho". No
Meio do Caminho tinha
uma pedra / tinha uma pe ,

dra no meio do caminho -

diz Co poeta. Esta é a idéia

. que ce Quer transmitir. Ê

recalcada, ,ruminado, tor

nando.se enfim uma verda,

deira obsessão.
Parece, bastante acertada

a idéia do poeta, de que

sempre há uma pedra em

nosso caminho. Não que a

encontremos aí, posta por
não s2i que fôrça, que a

maioria das pessôas, chama
destine, mas, na maior par

te c'as vêzes, somos nós que

aí a colocamos. Geralmente

deixar êste órgão sem fazer uma reforma pois para isso
o preciso de uma cooperação.

Coopere com a campanha do P�. Agostinho e do
Monsenhor Frederico Hobold para bem de nosso órgão,
para que no dia de natal nos possamos escutar os a_ar·

des da "Noite Feliz", pois o seu valor atual é de imo

portânc ia de um milhão e quinhentos mil cruzeiros.
Não deixe de cooperar com o padre Agostinho. Co

ope re .orn qua lquer quantia ass im vo :'ê está cooperando
c·om a casa de Deus.

NÃO SE ESQUEÇAM AMIGOS CATÓLICOS, QUE
DEUS LHE DA O DOBRO DO QUE VOCÊ DER.

é produto de traumas psi.
cclógicos de preconceitos;
outras ai estão em nome do

progresso, de antiguidades
obsoletas, de "coisas do
arccvda-velha". Para gran,
de parte de nossa gente, a

maior pe:Jra do caminho é
a ignorância religiosa. Sej'l
como fôr, o fato é que uma

vez posta em ncsso cami

nho, embaraça-nos a con,

quísta de vaJôres mais su

blimes. Sempre que deseja,
mos avançar, fazer algo de
útil, esbarramos nela e isso
nos impede de seguir ca

minho:

Nota_se, claramente, ha
ver um calhau no caminho
de muitos católicos, quando
nos referimos aos Sacra,
mentos da Confissão e da
Comunhão. Sui'15e ímedía,
tamcnte da parte de tais
ir.,jividuos a pergunta: Pa
ra que couressar ç Para que
comungar" A pergunta fica
sem resposta, pois não que,
rem responder, ou não se

lembram dela. Apesar disto
o problema' está resolvido:
não se fala mais.

I<.;f,::;es mesmos Individues,
porém, ouviram por ccasíao
do Batismo de um de seus

filhos, ou ao servirem de pa

drinhos, que o Padre falava
de que pelo batismo, infun ,

.

dia-se na alma da criança
.a graça santificante. A
Igreja aumentou por mais
um cristão. Esse novo cris
tão tem deveres, Que porá
em prática tão logo chegue
ao uso da razão.

Ora, justamente é pela
Comunhão que deve desen,
volvê .Ia, aumentá-la. Sem
a Comunhão é ímpossivel
que a graça cresça e fru

tifique. Sem ela fica-se es

piritualmente neurastêmico

raquítico e sem fôrça para

conquistar o céu. "Eu sou,
- diz Cristo - o Pão vi vo

descido do céu; se alguém
comer 'dêste Pão viverá pa,
ra sempre". Cristo nos cha,

ma, libertemos nosso cami
nho dos impecilhos e apro_
ximemo-nos do "Pão vivo
descido do céu". CDiv. CRF).

Frei Epitácio, O.F.M.

-\--

Rádio Guarujá
PROGRAMAÇÃO PARA O
DIA 23 DE JULHO DE 1960

(SABADO)
As 6,35 -

Alvorecer Em Nossa Terra
As 7,55 -

A VEMAG Informa
As 8,35 -

Um Amigo a Seu Lado
As 8,55 -

Repórter ALFRED
As 9,05 -

Telefone Pedindo Música
As 10,30 -
Antarctica Nos Esportes
As 10,55 -

Informativo Casa Brusque
As 11,05 -

NO CLICHE
Srta. HELOISA HELENA

ZANIOLO DE CARVALHO,
Miss Bleçanie DISCO DAN_

CE, que
. será apresentada

amanhã, às 11 horas, no

Lira T. C.

APROXIMA-SE o Centená,
rio de Brusque, Dia 4 de
Agôsto.

Prefeitura de
Florianópolis

LEI N.O 440
Estabelece o Plano de Educação para 1961-1963.
o Povo de Florianópolis, por seus representantes,
decreta e eu sanciono a seguinte lei:

.

Art. 1.0 - Fica instituido o Plano de Educação para
o triênio 1961-1963 de acôrdo com esta lei.

Art. 2.° - O Plano estabelecerá:
a) - as necessidades de ensino primário segundo a

população escolar e seu crescimento, no período consi
derado, .,para cada distrito;

b) - as despesas vigentes .de ensino;
c) - o custeio para a criação de novas unidades

escolares e a reparação das existentes;
d) - o orçamento dos recursos estimado para o

atendimento do ítem "c";'
e) - as características do projeto das unidades es

colares;
f) - o número de unidades escolares a serem cria.'

das dentro do orçamento plurienal.
Art. 3.°· - Durante o período do plano, não serão

aumentadas as dotações orçamentárias para outro rama

de ensino que não seja de nível primário ou para for

mação de prof'essôres primários .

Art. 4.° - O Prefeito "designará uma comissão de
técnicos para elaborar o Plano instituído .por esta lei, e

.ipresentá-Io dentro de cinco (5) meses à, Câmara Muni
r cipa!.

Art. 5.° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Florianópolis
em 4 de julho de 1960.

'

OSVALDO MACHADO
Prefeito Municipal

O Povo de Florianópolis, por seus representantes,
decreta e eu sanciono a seguinte a seguinte lei:

NATERCIA LEMOS MULLER
Diretor do Departamento de Administração

LEI N.o 442

Dispõe sõbre a concessão de bolsas escolares

previstas na lei n.? 406 de 28-9-1959.
O povo de Florianópolis, por seus representantes
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 - Fica suspensa, em caráter excepcional,
a concessão de novas, bolsas escolares, previstas na Lei

n.? 406 de 28 de setembro de 1959, para os anos letivos
de 1960 e 19.61.

Art. 2.° - Fica o Poder Executivo autorizado a ex

pedir a regulamentação necessária ao cumprimento da

presente lei.
Art. 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.
-

Prefeitura Municipal de Florianópolis,
4 de julho de 1960.

OSVALDO MACHADO
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei no Departamento de Adminis

tração aos 4 dias do mês de julho de !pil novecentos e

sessenta,
NATERCIA LEMOS MULLER

,_Diret.o_l' çlp Departa?'len!o d� �rlministl'ação

AMANHÃ, apresentarei a

Personaqem "RADAR" da
semana.

RONDA DOS Clubes- Hoje,
no "6 de Janeiro", Bingo
Dançante com início às 20

horas. 'No '''Limoense'' o

Cruzeiro F. C., oferecerá
uma "Soirée" ao Juventus
de Joinville.

QUAL sl'rá a Vitrine da

Semana?

ESTAM.0S aguardando uma

comunicação' de Tony e

Cely Campelo para se apre,
sentar no próximo dia 27 de

agôsto no Lira T. C,

A ELEG.4.NTE Suzana soru

zce, de Lajes, está aconte:
cenâo aqui na RAROSCAP.

ESPORTES: Amanhã mí,

cíará o Campeonato de Fu

tebol, no Estado da Guana

bara.

FOI inaugurado o Instituto
de Beleza "PARISIENSE",
na Rua Conselheiro Mafra,
n. 69. A primeira freg'lie!_o_
em ser atendida, foi a gra
ciosa Beatriz Batistotti.

Aproveitem ...

o SR. Aloísio Machado, di
nâmico Gerente do Lux Ho

tel, prestará a sua horne

nagem a Miss Elegante
"CONTINENTE" Srta. Cid
néia Gaspar.

O DR. Anibal Bastos, Presi
dente da Comissão Bxecu :

tiua do Carvão Nacional, es
tá hospedado no Lux Hotel.

Musical Copacabana
>\.s 11,35 -

Parada Musical Chantecler
As 11,55 -

'tepórter ALFRED
As 12,30 -

Jarnet Social
,'\s 12,35 -

Enquanto Você Almoça
( CONTINUAÇÃO DA 2.a) As 12,40 _

algodão do tamanho de um Porque Celso Ramos
ovo de pomba. Agita-sé 'bem As 13,05 _

o frasco da loção e molhavse Mu:,ical O'ttca Moderna
a bola de algodão a qual, em- As 13,35 _

seguida, é friccionada for- Convite à Música
temente' nae raias. As 14,05 _

par'a cada 3 raias molhar A música dó ouvinte
de novo a bola de algodão. As 15,05 _
NOTA: Os nossos leitores Telefone pedindo música

poderão dirigir a correspon, As 16,00 �
dencia desta secção direta
mente para o Dr. Pires, á
rua Mexico 31 - -Río de Ja-

A VEMAG informa
As 16,05 -

Telefone Pedindo Música
As 16,55 -

Repórter ALFRED
As 18,10 -
RESENHA 1-7
As 18,25 -
Verdade ou Mentira ?
As 18,30 -

Musical C. Pernambucanas
As 18,55 -

A VEMAG informa
Às '19,00 -

Momento Esportivo Brahma
Au 20,35 -

TELEFONE PARA OUVIR
A.s 21,00 -

Reporter ALFRED
As 21,,05 -

Rádio Teatro
As 21,30 -

A VEMAG Informa
As 22,05 -

Grande Informat. Guarujá
Às 22,35 -

Noite de -Gala ....

CLÉCIA SILVA, Chegará
hoje, de Tubarão, onde es_
teve passando alguns dias
de férias. Amanhã, estará
no Disco Dance bem acorri,

panhada.

SR. MIGUEL Machado,
membro da Diretoria do
Pa;ysandú, esteve ontem
nesta Redação, jazeruio
uma visita de cortesia.

DIA 27 de Açõsto, conhece
remos a Miss FLORIANó_
POLIS DE 196().. As candi.
datas poderão procurar o

Diretor dI' Relações Públi
cas do Lira T. C. amanhã,
no Disco Da1lce.

HOJE, na Escola âe Apren
dizes Marinheiros,
condecorados; o Governa

dor Herioerto Hulse, Arce

bispo Metropolitano Dom

Joaquim Domingues de Oli
veira c o Prefeiio Osvaldo

Machado, com a medalha
MÉRITO TAMANDARÉ.
cerimônia será às 11 hs.

A RADIO Guarujá,
amanhã o programa musi
cal do DISCO DANCE, no
Lira T. C. com o conhecido
discotecário Mario Coelho.
Teremos grandes sucessos

mueícaís,

O CORONEL Lara

circula nesta Capital, es

tando hospedado no Lux

Hotel, acompanhado de sua i

dd.. família.

NO PRÓXIMO dia 31, have
rá no Restaurante do Lira
Tênis Clube um almoço Ín
timo com o Conselho Delí;

berativo, Fiscal e Diretoria
do Clube. I
AMANHÃ, a srta. Sônia Del'
Vale Araújo, encarregada
de preparar as mocinhas
para o Desfile Garotas
BOSSA NOVA, estará no

Disco Dance, a fím de man
ter o primeiro contacto
com as mesmas.

CIRCULA na RAROSCAP,
3. srta. Losita Ramos Arau,
jo, pessoa de destaque na

Sociedade Curitibana.

ESTOU procurando casa ou'

apartall1ento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A viagem de Jango e JK Pesse�istas e 1����I�istas (RIO �RANO() arre�imenta�os
�}''7i�����Y�;1i�� r�I1r!::, r���::i���; �!�!ir:;:13�;���:�q�: �ara �ar vitOria estron�osa a C�a�a Po�u lar
dia 3 d� agôsto, :"e poasível ela, êle entrou em conta. Câmara, sr. Osvaldo Lima RiO __ 22 (V.A.) _ vereadores._ Apenas trinta
logo apos a realização de tos com todos os assuntos Filho.

•.

e poucos não-estão íntegra-
um comício programado

- -

O presidente do PSD do RIO Grande do Sul, sr. Hermes dos na' causa. Dos prefeitos
na capital pernambucana. REE-STR

-

SINO' ICATO
< -

., A d
do PSD e PTB, que somam

Chegando ontem à tarde a UTURA'AO DE' . Pereira de Sousa, preve que, em seu Esta o, o marechal Lott e mais Ide 120, apenas um

Brasília,. ? vlce.presldente '.� O sr João Goulart terão 1 milhão de votos num total de 1 'e meio não está inte�radlO.
da República, ,em contato •

-- O sr. Joao Goulart -
telefônico com o chanceler O Sindicato dos Enfer- com séde no Rio de Ja- milhões de eleitores. acrescentou o presidente do
Horácio Láfer acertou meiros ,e Empregados em neíro, à rIJa Senador Pom_

.

'. . _. .
PSD - também vencerá no

pormenores dà viagem, e Hospítaís e Casas de Saú- peu, nO 179.
.

, Pessedistas e trabalhistas estao arregimentados e mobi Rio. Grande .do Sul. Os pes,
deixou assentado que irá à de de Florianópolis, que se A reestruturação esteve

l� d s nara d t d itó
.

h 1 sedístas gauchos - depu;
Europa em avião de car, achava acéfalo, foi em da- a cargo do sr, João Males- iza OS para �r uma �s r�n o�a VI orla a capa popu ar. tados » líderes partidários
reira regressando na com- ta de ontem reestruturado, ki Jr. membro do Conselho FALSIDADE DE JANIO - sítuação eleitoral nos outros nã-o tem o apoio sequer de - estão todos trabalhan-
panhia- do presidente Jus. tendo eído eleíta uma Jun. da Federação, que aqui tra, "O J�nio - declarou.nos Estados." vinte diretórios municipais do. Destaco- a atuação do
celino Kubitschek. ta Governativa qUe dírígt, tou dos interesses daquela o presidente do PSD gaú, O sr. Hermes Pereira de dos cento e cinquenta que deputado João Caruso pre,
Recebendo um grupo de rá "íntertnamente os destí- entidade junto ao Delega-

-

cho -� afi�mou que vai ga- . Sous"!. não, atriJ:lUi. n:ai�r ex, o' partido tem instalado em sidente d!� �TB.
'

[ornalíetas em SeU apar- nos daquela entidade de do Regional do Trabalho. nhar no li.1O Grande do Sul. pressao a díssídêncía do todo o interior rro-gran; O sr. Jamo Quadros faz
tamento, o sr. João oou, classe. A Junta Governativa fi- É �ma falsidade. Se 'afirma PSU Igaúcho que, sob 0. co- dense. Os poucos diretórios sua campanha gaúcha ba,
lart expressou.se em têr- A reorganização do �in· cou constítuída da seguín, assim, bem se compreende mando do sr. Peracchí de infiéis estão sendo reorgac ,

seada na UDN, IIlO PL e na

mos de grande entusiasmo dicato foi efetuada por in. t,e maneira: Presidente, (!u,e não. diz a v!ll1dade Barcelos, apóia o .sr: �ân�o nízados, de maneira a que dissidênci� qo P�D, que,
e otimismo com relação ao termédio da Federãção In. Raimundo Carlos SeU; Se- quando Informa sobre a _Quadros. Essa díssídêncía até à data do pleito este- como se VIU, e mais do que
pleito de 3 de outubro, terestadual dos Enfermei_ cretário, Bento Custódio jam em condições de co- precária. _

As três fôrças
abordando em demorada 1'0S e Empregados em Hos- Machado; Teso.·eiro, Zul; mandar o eleitorado pesse, Juntas nao lhe assegurarão
palestra de caráter íntor , pitais e Oasas de Saúde, mar Varela.

.

dista para cumprir seu de- n�ais de um têrço Ida vota
ver de votar nas candida- çao do Estado,
duras do marechal Lott e

do sr. João Goulart.
- O marechal Lott

disse O sr. Hermes -Pereira
de Sousa - vencerá no Rio
Grande do Sul por larga
margem de votos. PSD e

PTB, no Estado, represen
tam mais de UlU milhã-o de
votos, num eleitorado de
um milhão Q 500 mil elei
tores. Ambos os partidos
estão arregírnentados e mo

bilizados.· Na área Ido PSD,
por exemplo, temos 150 dí;
retórios municipais. Dêstes
menos de 20 dissidentes ela
orientação geral. Mas a re

organização dos mesmos já
se está processando e breve
não haverá um só que não
esteja trabalhando. � PSD
tem quatrocentos e poucos

SABOROS01
·só CAFE ZITO

.-
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MEDALHA 00 M:ÉRITO TAMANDARiÉ AO
GOVER-NADOR, A'RCIEBISPO E PREFEITO

Em cerimônia a realizar
se hoje, às 11 horas, com a

presença de altas autorí.,
dades civis e militares e

eclesiásticas. na Escola de
Aprendizes Marinheiros, no
Sub-Distrito do Estreito Se
rão conferidas medalhas do
Mérito TamanJdaré, ao sr.
Governador Heriberto Hul ,

Cola de açucar para o Brasil
WASHINGTON, 22 (UPI) autoridades. americanas, açúcar no mercado amerí-

- Os Estados Unidos dís- ainda não colocou no mel'. cano.

tríbuíram hoje entre doze cado as 110. OOQ toneladas .A Rádio de Moscou disse
nações, principalmente-para autorizadas para a impor. que três refinarias de açú,
o- Brasil, as 617.385 tonela; tação pelos Estados Umidos cal' soviéticas estão ocupa-
das de açúcar Que foram a 14 do corrente. das no refino de acúcar
retiradas da quota de ím, cubano e que já toram"pro-
portação atribuída a Cuba Clodomiro Leite, diretor cessadas 2.450 toneladas 'cio
para êste ano.' do Departamento 'de Indús- produto.

Significativamente,' ao tría e Comércio do Brasil,
fazer as novas atribuições, regressou hoje ao Rio de
o Departamento Federal de Janeiro, num avião do
Agricultura absteve-se de Varig, Leite tomou parte,
aumenta a quota de ím, .nos Estados Unídos, nas
portação da Repúblíea Do. negociações que _

culmina.
minicana. Isto segundo ram com a notícía de que
fontes abalizadas Se deve à foi concedida ao Brasil uma
pressão exercida pelo poder cota superior a 107.000 to-
Legislativo americano con- néladas para colocar o seu
tra o regime do generalís;
simo Trujillo.
O Brasil recebeu a maior

parte da nova atribuição.
com 100.347 toneladas. A
Guatemala e a República
do Salvador que até ago-ra
não tinham' Quota na ím,
.portação americana, rece
bem 6.000 toneladas de en,
comenda cada uma.
Anuncíou.se ainda que

não tinham sido atribuídas,
quotas à Argentina, Colôm
bia e Equador, porque es,
sas nações não pertencem à
Organização Açucareira In_
ternacional. Segundo o que
ficou resolvido hO'Je, são re�

-

tiradas 291.893 tOlnel.ados
da República Dominicana e
51,028 das Filipinas. Esta
última nação, segundo as

João Luis de Billencourl
Futuro Prel. de

-

Jaguara"a
O PSD de Jaguaruna, seu partido, majoritário no João Luis de Bittencourt

dia 17 último, pelas 16 ho- municipio, conta ainda com Doutel de Andrade Cels�
ras, realizou sua conven, o apoio de outras corren- Ramos, Jango e Loti.
ção municipal em Jagua; tes políticas. O candidato escolhido
runa. !'- con.v�:nção pessedista nessa ocasião, pela estim�

, Sol:!. vivo entusíasmo par-
fOI preaídída pelo sr. Osni que usufrui no municípiO

tidá-rio, ioi e$colhido can_ Pereira. ilustre presidente e pelas suas qualidades
didato ao cargo de prefei. do PSD, que a encerrou morais, receberá verdadeira
to, no l_)leito de 3 de outu. conclamando seus compa_ consagração nas urnas ja-
bro, o prestigiOSO corl'eli_ nheiros para a luta com g·uarunenses.

gionário; sr.- João Luis de
Bittencourt, qUe além do
contingente eleitoral do

onRNnBEUNDln
AUMENTO AO fUNCIONAliSMO

-VIII-
Prosseguimos, na nossa análiu�, com os funcionários

que perce,biam Cr$ 5.800,00.
xxx

.?s do pessoal fixo l}-assaram para Cr$ 8.000,00; os do
vanave� pa:a. Cr$ 7.900,00; às profeU30res normalistas e de
ed�c�çao .f:sICa para Cr$ 8.500,00; os 2Qs. sargentos da
P.ohc�a MIlItar para Cr$ 8.200,00; os motoristas do Palá",
CIO Pllra Cr$ 8.200,00 e os inativos para Cr$ 7.250,00, êsteu
se, �o se aposentarem, não encorporaram g-ratificacões
legaiS. •

Levando_se à conta de ser correto o au-mento dado
aos profesoores (Cr$ 8.500,00), a disparidade é berrante:
Cr$ 2.000,00, Cr$ 2.100,00, Cr$ 2.7<i0,00� Cr$ 2.400,00, '" .'.,
Cr$ 2.400,00 e Cr$ 1.450,00, respectivamente.

.

..

Assim, o pessoal fixo foi lesado em Cr$ 500.00; ova.
navel em Cr$ 600,00; os 20s. sarg,entos e Qi:' motoristas em
Cr$ 300,00 e os inativos em Cr$ 1.250 ou mais! <

Mas o deputado federal udenista Adauto Lúcio Car
doso não disse que o aumento do (mato de vida atinge a
lõdós?

Por que, então, o aumento dado pelo govêrno (do seu
partido, em Santa Catarina), não atinge a todos, na mes.
ma percentágem, como determina a ConSÍituicão?

É assim, "seu" Adáuto... É POi' iSi;'o, q�e �ós que.
remos mudar de govêrno, ,elegendo governador de outros
partidos, porque o do s�u não há quem aguente!

xxx

NA CLASSE DE VENCIMENTOS DE Cr$ 6.150,00 tive_
mos os-seguintes aumentof1: Cr$ 2.150,00 'para o pessoal
fixo, que passou a Cr$ 8.300,00; Cr$ 2.250,00 para o pessoal
variável, que foi _(de Cr$ 6.250,00) para Cr$ 8.500,00; ....
Cr$ 2.850,00 para os diretores de Grupos Escolareu, que
passaram para Cr$ 9.000,00; Cr$ 2.900,00 para os lOs. sar

gen�os da Políci& Militar, qUe passaram para Cr$ 9.000,00;
Cr$ 2.100,00 para o tratoriuta do pER, que subiu (de ., ..

Cr$ 6.100,00) para Cr$ 8.200,00; Cr$ 2.650,00 para os mo
toristas do Palácio do Govêrno, que foram para Cr$ .,.,
8.800,00; Cr$ 3.250,00 para os encarregados de veículos.,
que se elevaram. para Cr$ 9.400,00 e Cr$ 1.537,50 (25%)
pa>:a os nativos, que pararam em Cr$ 7.687,50 ou muito
menos!

Tomando.se como correto o maior aumento, que é o

dado aos encarregad09 de veículos, e o princípio de iso.
nomia estabelecido nà Constituição, verifica-se, desde lo_
go, que a maioria dos funcionários desta classe de ven.

cimentos (Cr$ 6.150,00) foi lesada!
Os do peDiloal fixo sofreram prejuizo de Cr$ 1.100,00;

os do variável foram lesados em Cr$ 1:000,00; os diretores
de G.E. foram roubados em Cr$ 400,00; aos lOs. sargen.
tos fpram surripiados Cr$ 350,00; ao tratorista foi sub.
traido Cr$ 1.150,00; os motoristas do Palácio foram pas
sados para trás em Cr$ 600,00 e os inativos (coitados!) fo
ram eacandalosamente roubados ,em Cr$ 1.712,50, isto, se

não tiverem aposentadorias com gratificações encorpora�
das aos proventos!

l!:ste govêrno de dois pesos e duas medidas, felizmen
te para os Barnabé5', ESTÁ NO FIM!

Prosseguiremos.
BARNABÉ DE ESPADI-NHA

CONSTITUICÃO CATARINENSE: 13 ANOS
F E R I "A' D O E S T A D U A l

Por fôrça do que dispõe o artigo 225 da Constituição
do Estado, o dia de hOje é considerado feriado estadual
pois assinala a pa['.3agem do 13° aniversário de sua pro�
mulgação�,

O texto -legal vigente, elaborado à luz da Constitui.
ção Federal, foi sancionado no go�êrno Aderbal Rames da
Silva, .estando no �xercício do cargo, à época, o -Deputado
Presidente da Assembléia Legislativa, sr. Joaé Boabaíd.
Eivado de ensinamentos democráticos, traduzindo no seu

conteudo a essência da Verdadeira democracia, o diploma
legal vigente é um verdadeiro monumento elaborado por
eméritos penuadores, a serviço da organização e funcio.
namento da máquina ad,ministrativa, proclamando ainda,
alto e bom som, os direitos fundamentais do cidadão se

guindo assim, a maioria das Constituições, que pl'ocla�am
ampk s direitos a todos, não fazendo restrições a cor, cre
dos e outros meios quaisquer q'ue possam entravar � con_

duta do homem na. convivência social.

LUTO NO MUNICíPIO
O sr. Prefeito Municipal,.

em data de 21. baixou o se

guinte Decreto:
DECRETO N.o 95
O Prefeito Munidpal
de Florianópolis, no uso
de suas atribuições,
Consilderando que fale_
ceu, nesta data, o ilus
tre conterrâneo Pro_
fessor João José de
S(}usa Cabral, a' quem
Florianópolis deve ines_
timáveis serviços;
Considerando que o ex
tinto exer,ceu a advoca_
cia cem proficiência e

espírito público, nesta
Capital, durante longos.
anos;
Considerando que além
mo foi Professor'Cate
drático da Faculdrude
de Direito de Santa
Catarina;
Considerando que, olém
de Deputado Estadual
o pranteaido mestre e
brilhante causídico foi
Secretário de Estado;
DECRETA:

Art. 1.0 - São declarados
de luto oficial, no Municí_

pio de Florianóp,olis, os dias
21, 22 e 23 do corre.nte co
mo respeitosa homenàgem
do Govêrno e do povo, pelo
desaparecimento Ido Pro
fessor João José de Sousa
CobraI.
Art. 2,° - Éste decreto

entrará em vigor na data
de sua publicação, revoga
das as disposições em con.
trário.
Prefeitura Municipal de

Florianópolis, 21 de julho
de 1960.

Osvaldo Machado
Prefeito Municipal

CONVITE
A diretoria do FJamengo

Esporte Clube, de Capoei
ras, tem a honra de convi
dar aos seus associados e

exmas. famílias, -para a

domingueira a realizar-se
no próximo. domingo, dia
24 com início ab 20 horas,
Apôs a domingueira ha_

verá ônibus de vofta' para
o Centro.

RIO, 22 (V, A.) - O sr.

Carlos Lacerda ameaçou
dramàticamente renunciar
à sua candidatura ao go
vêrno do Estado da Gua
nabara, caso o sr. Jânio
Quadros comparecesse, cin.
tem à fortaleza do [Ir. Te
nório Cavalcanti, em Ca
xias, o,nde um l�to almô
ço regado a vinho francês
e uisque escocês o aguar·
dava.
A intimàção do sr. La.

cerda foi. -feita em duas
vias: uma através do seu

.,jornal, em nota redigida
r �

pela próprio candidato e

onde estava implícita a

ameaça. A outra, através
do 9f. Ven:'fuCio Igrejas, di.
rigente da UDN carioca,
suplente do senador Afon.
so Arinos, que levou uma

carta pessoal do sr. Lacer
da a Jânio, ameaçando re

nunciar imediatamente à
sua condição de candidato
se o ex.governador paulis
ta fôsse à ca9a de Tenório,

--,e critica as posições dú
bias do candidatO à Presi·
dência da Rep.iíblica no

problema guanabarino,

se, D. Joaquim Domingues
ae Oliveira, Arcebispo Me
tropolitano e Osvaldo Ma
chado, Prefeito Municipal
de Florianópolis.
O Comandante do quinto

Distrito Naval. Almftante
Augusto H. R. Grunewald.
representará 'o Ministro da
Marinha na solenidade.

REUNIÃO' 'ESTADUAL 'DOS BANCÁRIOS
Com a presença dos Sin

dicatos de
.

Bancários ele
ITAJ4_I, TUBARÃO, LAGU. -

NA e JOAÇABA. instala-se
hoje, nesta Capital, a reu,

Diário �a U.eI
PORTAVOZ DOS UNIVER
SITÁRIOS CATARINENSES
SECRETÁRIO DE IMPREN.
SA • M. Fortes de Barros

Boa gente, bom dia!
Vamos hO'Je conhecer por

dentro a União Catari
nense de Estudantes. Va.
mos entrar. Vam-os olhar.
Discutir. E pensar um pou.
co em nossa realidade. TiÜ
:mar pé, como é useiro na

gíria .

. Antes de tuelo, uma olha.
da bem longa, bem medita
da, no último lorçamento do

Eng. Civil Raul Bastos e

que fixa as despesas para a

conclusão e inauguração do
Restaurante Universitário,
Vamos lá: - :não se ássus�
tem.
Despesa total para a àqui_
dio principal: - Cr$ ..... ,

659.600,00 _

Despesa total para o pré
dio ela cozinha: - Cr$ .,.,
363.700,00 .

Despesa total para o aqui
sição do balcão frigorí:f�co:
Cr$ 250.000,00
Despesa total- para a

aquisição da cozinha: .. "

Cr$ 500.000,00
Despesa total: - Cr$ ".,

1_ 773.300,00.
Vamos escrever com le.

tras para melhor gl'avaI' :
um milhão, setecent,os e se

tenta e três mil e trezentos
cruzeiros.
Quanto a U.C.E. dispõe

em caixa? - Nada. Nem
um tostão. Sem falar em

dívidas esparsas que somam

aproximadamente Cr$ .. ,.

100.000,00 _

Para sanar tal situação a

atual diretoria já ultimou
.os preparativos para lan_
camento de uma campanha
estadual, ·cujo fim é apres
sar a consecucão de recur

sos financeIros. Nesta cam

panha ,cooperarão as Pio
neiras Sociais, 'o Clube So

roptimista desta capital,
êste 'já empenhado na ven

da de talões para o Bingo
que promoverá dia 25 de

agosto próx�mo em be�efí_
cio do Restaurante Umver
sitário e outras entidades
benefi,centes. A U.C.E. já
encaminhou também ao se_

nhor Governador do Estado -

após oontato com os srs.

Secretários da Fazenda e

Educacão e Cultura um me.

moriaI' acompanhado de fo
-tografias do Restaurante
U.niversitário, expondo a si.
tuação e solicitando as

atenções e o auxílio do Go
vêrno Ido Estado. Já foram
dados, além disso, os pri_
meiros 'passos para superar
os obstáculos que impedem
a liberação de Verbas Fede
rais.
Boa gente, vamos nos co.

locar à disposição da dire.
toria para o êxito da cam.

panha estadual. A obra do
Res-taurante, o levanta_
mento ida classe universitá_
ria, depende de todos uni.
dos e de cada universitário
em particular. A hora é es.

ta. Não a ·deixemos passar,

nião estadual dos Bancá
rios, sob a égide dia Sindi
cato de Bancários local.
A reunião convocada tem

por finalidade intensificar
a campanha pró contrato
coletivo de Trabalho, bem
como fazer sentir aos ban
queiros do Estado a neces
sidade de que compareçam
à Reunião Paritária Nacio
nal. a se realizar. dia 26 do
c01'rente, na Capital da
Guanabara para em plano
nacional discutir reivindi_
cações.
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·0 MOLE QUE.II
É DURO

Nos seus arroubos pluto
eratíeos, oi VAI QUE .lí: MO
LE, das faixas elfíanas da
luz, dos postes e agora das
calçadas palacianas, sen,
tíndo fugir-lhe aos nés o
equilíbrio gambial, a-rrota
apavorado, sua VITóRIA

-

ABSOLUTAMENTE CERTA!
Certa - repete - por qUe
aquifo que lhe possam re_
ousar agora, os Partidos
'I'ransfugas - outróra tão
liberalmente por ele estí ,

pendiados, chegará para
compra na camaradagem,
dos chefotes e eleitorado
FLUTUANTE dê Ganchos, -

Biguaçú S. José e ditos
cujos, nos sempre engan
chados municípios praiei
ros. E, enfatico - REMPLI
DE SOl MÊME - tromba,
teia aos J�'" desalentados
parceiros: - Não desespe
rem! Para que sérve seu ta
lão vale um milhão!? E o
Inco? !
- E a claque moeinaana,

confortada -"' reeonfortaâa
com o óleo canforado das
arcas abarrotadas, passa _

ainda que atemorisada - a
secundar o Nababo no slo_
gan azinhavrado: Vitória
absolutamente' certa!
E os Benjamin lá do mor

ro, agora saturado de ec�e_
nações mirabolante!:!, excla_
ma URUBUMALANDRA_
MENTE nos horas de con

centração Ida UCA: - CUI
DADO, SENADô!!
NEM TUDO QUE LOZ É

,OURO!
-

Pagavista d'Oliveira

Loteria do Estâdo de Sla. ("alarina
FLORIANÓPOLIS, 22 DE JULHO DE 1960

1.349 Cr$ 500.000,00 Caçador
5.013 Cr$ 50.000,00 Concórdia
4.403 Cr$ 30.000,00 Herval D'Oeste
3.098 Cr$ 20.000,00 Caçador
3.348 Cr$ 10.000,00 FlorianópOlis

A Elffa - com perdão da má palavra - comu.
nicou aos partidos- políticos que lhes é proibido co
locar faixas amarradas em poutes de iluminacão
pública.

.

Farofada! Somente a UDN tem faixas atadas
nou postes elffeanos. E essas faixas vão ficar, por
que a UDN nffi.o DÁ BOLA para a Elffa - perdoada
a má palavra.

Quando, no entanto, o PSD e os demais partidos
colocarem suas faixas nos postes, aí então a má
palavra providenciará a retirada dessas faixas,
deixando as da UDN_ E então iremos á jUDtiça' elei
torai: ou fica tudo ou sai tudo!

Espere ·para ver se não será bem assim.
x x x'

Apesar da proibição da Elffa - cpdmp - bem
no caminho dos seus eu�ritórios, na rua Tenente
Silveira, estão duas faixas udenistas atadas a qua
trO postes elff.eanos.

E para morltl'ar que não dá bola, da sede mesmo

da UDN sai uma outra faixa rumo a ,outro poste!!!
xxx

Se pUblicássemos manchetes como estas:
O Figueirense pronto para a luta com o

Avaí!

Jofre pronto para a luta com o cam

peão chileno!
.estariamos repetindo o pensamento inscrito jus

tamente na última faixa acima citada:
Diretórios da UDN prontos para a luta

com Irineu.
As co iDas por lá andam tão feias, que até

f os diretórios udenistas já estão em luta, com Iri

neu!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


