
R10 -- 26 (V. A.) -
Apos conferenciar com o deputado Hermes Pereira de

Sousa, presidente da Executiva Regional do PSD do Rio Grande
do Sul) o ministro Armando Falcão declarou que o "RiO' Grande
do Sul representa uma grande esperança na eleição do marechal
LoLi e do sr. João Goulart".

Disse mais, que no panorama geral a situação se apre
senta igualmente promissora e que "a 3 de, outubro o povo bra
sileiro clara uma grande demonstração de aptidão ao escolher os
dirigentes que continuarão a grandiosa obra do presidente Kubi
tschek" .

Pais não pode retro(eder:�Lott e Jango s
"0 pSD e º PTB - fina- O prefeito de Novo Ham , ria dando apOlO a can: ida-

lizou - vencerão no Rio burgo, (RGS), sr, Martins tura do sr, Jânio Quaaros.
Grande do Sul e em outros Avelino Sartini, passou te- É o seguinte o telegrama
Estados do Brasil, pai-a que legrama ao DIARIO CARIO_ do prefeito Sarttnie "Des-
a Nação prossiga na sua CA desmentindo notícia' minto notícia veiculada ."0
marcha nara Os seus gran , publicada na imprensa ca, Globo", quinze corrente,
des destinos". rioca, segundo a qual esta- página seis, sôbre minha

"O país não pode retruce ,

der - disse o ministro Ar ,

mando Falcão nem é

-

NA ASSfMBtêlli tEGISlÁTIVA

s
solidariedade Jânio, além
declarar sou ill\transigente
defensor candidaturas hon
'radas e vitoriosas Lott e

Jango. saudaeões. Ma·l'tins
Avelino Sarttní, prefeito de
Novo Hamburgn",

Segundo o líder da UDN: O apôio da candidatura Doutel de Andrade, pela
_UDN, seria uma desgraça e levaria o Partido a esfaceiar-se em dissidência

i��:f�:t��:�!���:iú::.� -- Endossa o mesmo líder o discurso do Senador. Saulo Ramos. no Qual qua
lifica o Dep. Doutel como elemento intruso na Política Catarinense.

possível admitir Que se in

terrompa a obra do sr. Jus
celino Kubitschek. Estou

ANO XLVII - O MAIS ANTI oo DIÁRIO DE SANTA CA TARINA - N.o 1 395 5

DIRETOR': RUBENS DE AR RUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO

Edição de hoje: 8 Pági nas - cr$ 3,00 - FLORIANó POLIS, 27 DE JULHO DE )960
--------------------------------------------------_.

Notícias de Blumenau:

rro�ri�c a Dissi�ência U�cnista Catarinensc
O,; B1umenauenses, ouvintes da rádio Nereu Ramos

tiveram o ensejo de ouvir através desta emissora, terça
["eil'a última. H entrevista que o Sr. Melquíades Fernan
des, concedeu sôbre a marcha da Dissidência u denista
cat n ri n euxe, ela qual o ilustre político é chefe.

Expôs o 1\11'. Melquiades Fernandes, as razões que
levaram os velhos uden istas fundadores do Partido a

()rganizarem uma ála dissidente, !l. fim de reunirem to

elos O,; seus correligionários que foram desprestigiados e

enxotados do Partido. Citou na SL1i1 entrevista os nomes

dos verdadeiros chefes udenistas, saudoso Dr. Adolfo
Kon d er, Wanderley Júnior e do Cé!. Aristiliano Ramos,
q u e depois da vitória de 1950, também foram esqueci,
dos e jogados a margem, por elementos vaidosos e pre

potentes que acham que o Partido é propriedade sua.

Disse mais o ilustre entre- se diariamente, cheganlo ao

vistado, que ja percorreu ponto de Diretórios munící;
quase todo o nosso Estado e pais com quase ·totalidade de
que o movimento dissidente, seus membros adcrírem ao

tem encontrado receptivi- movimento.
d:1cle em todos os municípios, Grande quantiçiarle de ve-

pois, o número d,_' descon- readores udenistas já se p<lS
tentes nas hbsteq da U.D.N, saram para a dissidêx;cia in"
é mnito eléva,dc. -Afirmou o' 'tlusiVe" Presi(Tente de Cã_
Sr. Melauiales Fernandes, maras Municipais.
,que 3. dissidência udenista Elementos políticos d(:l ver
catarinense alastra_se por dadeiro prestígio como o Cél.
todos os recantos do solo Aristiliano Ramos, Manoel
barriga-verde e força algu_ Donato da Luz, Bruno Shlem_
ma poderá deter a sua mar- per, Dr. Roberto Machado,
cha. pois, as adesões de ele_ Dr. José Leão Dutra, Dr. Ma
mentos de prestígio sucedem- noel Fontes e mais um ver-

�íflnl�lo:.n\·s·U
O:'·....

f·�I;nr%;�nO:'·t·�e'l.s\·\\
\

\!:;,!êr��;:�eª*};���J:Al:��\'J.I y Uy U maio, durante as festividades centená-
rias, pretendia consultar o arquivo p.ft
blico para verificar o roteiro da Estrada
de Sorocaba, assinalado por Vidal Ra

mm.', em um de seus últimos trabalhos
sõbre a fundação de Lajes. Falei ao Pre_

feito Vidal Ramos Junior. Êste me disse

apenas não haver mais na�a n.a Prefe�
tura sôbre o assunto. E sIlencIOU, meIO.
contrafeito. Ao lado, o Desembargador
Mário Teixeira Carrilho eLdareceu: - "O

Indalécio botou fogo naquilo tudo." E,
ao encontrar o meu antigo companhei
ro de deputação, não' me contive:
_ "Indalécio deixe-me saudar o der

radeiro rema�escente dos incendiários da

bibliotéca de Alexandria ... " O nosso

arquivo,' em todo caso, está tendo de�
tino menos melancólico e mesmo maIS

feliz: Foi deditizar-se. conD2rvar-se, pre

servar-se, - razões da Portaria nO_ 51 -,

sob o zelo' e a vigilante marcaçao de

béque de Mestre Henrique Fontes. Quan
do porém retornará ao seu único lugar
definitivo: que é a Casa do Povo? AC�'e
dito que a organização de um ArqUlvo
Público Municipal faça parte das metas

do Prefeito de Florianópolis.

.

dadeiro exército de politicas
da velha guarda udenista, es,
tão em franca atividade, reu,
nindo os seus correligionà ,

rios para a formação do
zrande exército udenísta dís,
.ídento que tomará postçào
para dár apoio aos candída ,

cos de suas preferências no

oleito de 3 de outubro.
.

Terminou o Sr. Melquíades
Fernandes, a sua entrevista
conelamanlo

.

os udenístas

descontentes, aos bem in
tencionados dêste Município
a serrarem 'fileiras em torno
da dissidência udenísta cata
l'i11€o11 se, a fim de trabalha
re.n nela engrandecimento
dc sãnta Catarina, parada,
desprestigiada, pela ação ne

fasta de um grupo econômico
que ih, corroe o progresso.

Do Correspondente

Fui, há pouco, entrevistado em um

progTama de rádio pelo jovem jorna!iDta
Paulo Costa Ramos, - garôto de qúali
dade inteligente e brilhante, a quem

considero o David Copperfield do PSD do

nosso Estado. Êle, aqui em Santa Cata

rina foi o segundo jornalista que me en

trevistou. Há muitos anos, e� uma clara

mannã de domingo, com cI�arras.pelo
arvorêdo declamando OlegarIO M8:_fla:no,
na pitoresca chácara d� Agror:omlCa,
onde, hoje, De �itúa d �osplt::l Nereu �a
mos eu recebI um Jornahsta tamb�m

muito jovem, da idade. de Paulo Costa

Ramos. Viviamos, nos ldos de 1935, u�a
das fase�' mais intensas de nossa VIda

pública. Nessa época,. eu ainda era, �m
dos mais discutIdos Jovens da po�lt�ca
catarinenfJe como diria hoje o dIstm

guido colunista social Zurí Machad?, m��
prezada amigo. O rapaz que me fOl OUVII

sôbre p o I í t i c a chamava-se R�ben�
de Arruda Ramos. Eu lhe afian�el, :t;a
mais de um quarto de século: - "'Nereu

vai ganhar!" E, em 1960, eu tambem

afianço a Paulo, filho de Rubens: - _pau
lo não tenha dúvida: - CELSO vaI ga-

nhar."

Na sessão de ontem da.
Assembléia Legielatíva o

deputado Tupi Barreto leu

para que constasse nos

anau da Casa o discurso
proferido pelo senador sau,
lo R{1-:110S numa das últi
mas �'�ssões do Senado da
República,
No dito discurso o re ,

presentnnte catarínense
í'êz Uma longa aprccíacão
da política eatarínense. Foi
ponto alto de seu discurso
a crítica que fêz ao emí;
nente Governador do Es
taelo do Rio Grande do Sul,
Enp;enheil'o Leonel ele Mou
ra 'Bdzola, pela fato.,de ter
vín.lo à Santa Catarina
pru-üclpar do encerramen,

to ela Conveneão Estadual
do PTB. Igm:l!mente pro.
curou fazer uma compara
cão das admínistracôea es

taduais de Santa Catartna
e do Rio Grande do Sul,
ressaltando a administra
cão udenísta em San ta
Catarina e tecendo críticas
à administração Leonel
Brízola,
Além de elogiar alto e

bom som a administracão
qUe de a muito vem sendo
exercida em nosso Estado
por membros da UDi--l, ta
chou o deputado Doutel de
Andrade, presidente e líder
do PTB em nosso Estado,
de forasteiro e ave de ar

ríbaeão, que nem sequer o

seu nome constava do
prontuário eleitoral do nos

so Estado.
Aparteado pelo lí(]�l' da

Opoaiçâo, Deputado Estí ,

valet Pires, que o ínterpe,
lou, o deputado Tupy Bar
reto respondeu que não en

dossava todos os conceitos
contidos no discurso do
Senador Saulo Ramos, mas
tão tõmente na parte em

que 1 ceia críticas à atitu
de do oovemaôor Leonel
Bd7:01a.
Interferindo no debate o

deputado Romeu Sebaa,
titio Neves líder do Govêr ,

no e da UON declarou com
a responsabilidade das
funcões que exerce dentro
do seu Partido, que êie não
só endossava como tam,
bém avalísava todos os

conceitos emitidoe pelo Se
nador Saulo Ramos. Ainda
interpelado pelo líder ela
Oposição o deputado Ro
meu Sebastião Neves de
clarou que também endos,
sava as críticas feitas ao

deputado Doutel de An,
drade pelo jornalista Jaí ,

me de Arruda Ramos atra ..

vês do Jornal A Gazeta.
Foi [uetamente nesta al

tura elos debates que o Ií ,

der do Govêrno e da UDN
declarou que se por ven,
tura o seu Partido
União l)emocrática Nacio_
nal -- vier emprestar apoio
à candidatura à Vice.Go_
verrrador do deputado Dou
tel de Andrade, isto cons,
títuírá uma desgraça não
só para seu Partido como

para tôda Santa Catarina
e, que se tal ocorrer êle
aSf'umil'á o comando de

O' IOTE1RÕ�DO CANDIDATO
O roteire e:::tabelecido para

os próximos dias 29; 30 e 31
a ser cum[!rido pelo candi
dato das forças oposicionis
tas ao govêrno do Estado,
Celso Ramos, é o seguinte:
,lia 29 - sexta fpira: Rece.
pção ao Marechal Lott em

Itajai .

Visitas à ItaJaí e Brusque
20 horas - Comício em

Blumenau.
Pernoite em Blumenau.

dia 30 - sábado: Pela manhã
concentrações popularcs

�IU Itoupàva Central,. Vlila
Itoupava e Massaranduba
Almoço em Itoupava.
Pela tarde - Visita à Po_

merode e à noite comício na
;éde do municipio à noite �

pernoite em Blumenau.
.

dia 31 - domi1'lgo: 9 horas
- comício em Indaial.
Almõco em Indaial.
15 horas comício em

Timbó.
19 horas comíQio em

Rodeio.
Pel'noitp em B1umenau.

\
GAROTA "RADAR" DE O ESTADO ... (Texl0 na sa l)ág.)

Lázaro Bartolomeu (dr. RADAR), promoveu a escolha
de Miss Radar O ESTADO que ontem esteve em visita a

esta Redação para ser a'presentada. O flagrante foi to-

mado na ocasião, vendo-se algumas das jovens que
acompanhavam a srta. Laci Palumbo. Ao centro o

dr. RADAR

uma DISSIDÊNCIA dentro
de seu próprio partido. De
imediato o deputado Tupi
Barreto e outros parlamen ,

tares udenistas se coloca,
ram ao lado do líder do

Govêrno e da UDN, para
integrarem a DISSIDÊN_

CIA qUe anunciou o depu,
tado Romeu Aeba>1tião Nr
ves,

RENATO BARBOSA
O Diretor-Geral de Administracão do

SESI nacional repousa um pouco
-

neDta
Cidade. lVIti',;:,ddo rEpouso, sem dúvida. O
Coronel Lara Ribas. amigo de velha da
ta, é homem que, no seio do patronato
da Indústria, no Rio, honra Santa Ca
tarina, com a mesma dedicação, inteli
gência, meticuloso espírito de ordem,
honradez e dignidade, com que esmal_
tou os galões ,de sua carreira militar.
Quieto e tranquilo, êle é um trabalha
der que enfrenta, �'3m canseiras quando
necessário, quatorze horas diál'ias de ex

pedientes. Prestou, e vem prestando, os

maiores serviços ao Estado, no lança
mento e na execucão des�'_:) extraordiná
rio movimento pioneiro .. qUe é o Seminá
rio Sócio-Econômico de Santa Catarina,
ao qual. - sem se preocupar com isso -,
ligou o nome, em definitivo. Lara Ribas
sabe querer. Obstina-Se pelas grandes
causas. Sua fibra bandeirante é a�·sim.
Hans Staden encontrou, por volta do sé.
cuIa dezesseis aquele teimoso e inque
brantável Sebastião de Lara a pesquizaJ:
ouro de aluvião, entre Paranaguá e An-

Lonina. Manole de Lara, -- outro teimo.

são, avô de Antônio de Lara Ribas -,
l'cc')lveu cultivar laranjeiras, no alto do

chapadão palmense, no Paraná. Muitos
diziam que era doideira. Puro capricho,
porém. E, em sua fazenda do alto de Pal

mas. lutou 15 ou 20 anos. Desafiava in

vernos agrestes, cobrindo e defendendo
as plantas com ranchinhos de palha. E

um belo dia dando um adeus de mão fe

chada á�, ge�das colheu laranjas, - azê

das, é verdade .:_, mas laranjas, no duro.

No lancamento do Seminário Sócio-Eco
nômico' de Santa Catarina, uniram_se
dois admiráveis padrões de homens P�
blicQs, preocupados com uma pr?l11oçao
altamente afirmativa, na conJuntura
atual' � CELSO RAMOS e Antônio de

Lara 'Ribas .E entraram outros teimo

so:' na parada: - o cearense Jari Maga
lhães' õ mineiro Eurico Costa Carvalho;
o laj�ano Renato Ramos da Silva, com

seus técnicos e com suas equipes. A An

tônio de Lara Ribas, antigo secretário de

Estado, no govêrno Nerêu Ramo�', cabe,
- mesmo que não a reivindique - por
cão enorme de êxito no movimento que

émpolgou Santa Cata'rina, com Lídio Lu

nm'di e CELSO RAMOS no comando.

.
. . QuandO o INCO financia, em alguns

A titulo precário, o PrefeIto MUlllCI- ..

ios situacionistas a aquisição de
paI de Florianópolis sed�u a? J?�parta- MUlll�l�

rio e equiuamento, cobrando ju
mento de Documentaçao HlstOrICa da �aqUl�::. stá ou-não está ultima ratio,
Faculdade de Filosofia os livros e docu- IaS leg�l�Jo a� povo dinheiro que a êste
mentos á sua guarda, até 1889, podendo empres a

a mais ninguem porque, nos

reivindicá_los a, �ualquer �empo, sem per�el!ce; �on 'elados pelo E't.'tado> � ar�
?nus para o erano

..
Certa fe�t�, em La- �eposlt� o tri:utál'ia dos MunicIplOS e

jl'>1, o meu velho amIgo Indalecl<? Arrud,a, r�ca_daça 1'l'm tudo indivisível?
QUanclo Prefeito, foi muito maw suma- vmculada��n:uuss�s;�

GiiiSB **aEíf.rS?fb1êii§f1iiãlS3W&iSS'$SStM)í#8$5S $.& í� �

Nosso dil'clur, dr. Rubens de Arruda Ramos, hrinda com

a eda, U5!lna Sl:lruzzi, Garôta RADAR de Lajes

o aval Avacal�a�o
Deve ser bem incômoda a situação de alguns emi

nentes udenistas locais em face da grande vitória al
cançada pelo sr. Celoo Ramos nêsse caso do emprés,
1.imo da Caixa Econômica. Queimaram êles todos os

cartuc�os - e com os cartuchos o resto do prestígio
que ainda tivessem junto ao eleitorado [oínvillense __

para impedir que se ultírnaase a operação, negociada
aliás sem o menor auxílio da parte dêles e com cu ia
êxito feliz fica agora o Pref.eito Baltasar' Buschle c��
pacítado a atacar decididamente a construcão da rê ,

de d'água da cidade, que era tudo o que êle� não que
riam.

Para isso, através dos Instrumentos dóceis e ma

leáveis em que se transformaram seus deputados na

Assembléia, promoveram manobras legislativas, trans,
formando o aval do govêrno em instrumento de nolí ,

tíquíce e de coação, com o qual pretenderam até di
tar normas de conduta à Caixa Econômica Federal
'3.S suas operaOóes.

E quando acaba a simples interferência elo sr. Cel
so Ramos, um prestigioso líder político, sem dúvida,
mas despido de qualquer autoridade oficial, bastou
para que se conseguisse o objetivo, simplesmente pon
do de lado, como caixa negligenciável, o endosso go,
vernamental que êlea tanto pelejaram por valorisar.

O que significa que para o Consêlho Superior das
Caixas Econômicas a palavra do sr. Celuo Ramos e o

crédito do prefeito Baltasar Buschle valem tanto ou

-np1.� que o av'ál [10 govêrno i:ldenista de Santa Cnt:1I'i_
na.

Fica-se agora o govêrno com seu pl'e,cioso aval en

gavetado. E com Q que ficam os dois trefegos parla
mentares que conapurcaram os seus mandatos, train
do seu eleitorado ao se levantarem contl'a os mais

respeitáveiS inte�'êsses de Joinville, para servirem fW
ambições eleitoreiras de seus patrões e amos?

Terão êles ainda cara para pleitearern mais algu�
ma coisa junto ao po·vo que venderam por trinta di
nheiros?

Se o fizer.em hão de receberuma resposta que ja.
mais será esquecida.

me A NOTíCIA)

Depw Fernando Ferrari nesta (apitai
Deverá desembarcar no

Aeroporto "'Hercílio Luz",
hoje, às 10 horas, o Depu_
tado Fernando Ferrari,'
candidato do P.D.C. à Vice-

Presidência da República.
VáriaD manifestações estão
sendo programadas para
receber o ilustre político.

�
, $

O sr. Jãnio Quadros, em Chapecó, perg'untou pela
BR_36. E ouviu um aparte: Está sendo feita!

De fato, o presidente Juscelino, no seu govêrno,
neé'3a estrada, já entregou ao tráfego o trêcho Joaça
ba-Xanxerê, com 119 quilômetros de exten!>ão. Dentro
de quatro mêses estará concluído o trêcho Lages_Joa_
çaba, com 170 quilômetros, dos quais 140 já construí_
dos. Assim, deDsa estrada, cuja extensão total,0 de
563 kms, o atual govêrno entregará ao tráfego mais da

:11etade, pois completará o trêcho Lages a XanxC'J'ê,
com 289 kms ..

x X X

O senador Bornhausen, também atacando o go
vêrno federal, falou, no Oeste da ausência do Minis
tério da Agricultura no E9tado, nêstes últimos dez
anos.

Grande parte dêsse tempo, o Ministério da Agri_
cultura foi exercido por udenistas, no govêrno Café
Filho e no govêrno Getúlio Vargas. Neste último, o ti
tular era não só correligíonário do sr. Bornhausen,
então governador, mas seu oocio: o sr. João Cleofas. '

Mas, tudo o que veio para b Estado, naquele tem

po, acabou diluido na politicagem: dos jeeps aos la

vradores, às sementes, aos armazénD, aos silos ...

X X X

Agora ... as acusações ... pelas próprias falhas ...

Alguns mêsea depois do sr. Cleofas deixar o Mi

nistério, apareceu numa das prefeituras da nossa zo-

na serrana um fiscal federal de silos e armazéns, quP
,li ia inspecionar uma densas realiza�ões cleofcanus,
feitas no regime' de acôrdo com o govêrno bornhau

seano.

O prefeito, surprêso, informou que (tU não exist'la

nada disso. O funcionário boquiabriu. Duvidou mesmo

e saiu a..4lrocura do silo. Não o encontrou, porque l�l(>

somente exiutia ... no papel.
E hoje o Minist.ério da Agricultura é acusado pell\

sr. Bornhausen ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De ordem do Exmo. Sr.
Diretor Técnico_da Usina de
Beneficiamento de Leite e à
vista ria Resolução n.o 1-60,
fica aberta a concorrencia

, pública para a vendà do se_

...., .,--' guinte veículo:
: Uma camioneta OPEL, mo-OSVALDO MEI/ dela 1 952, motor NE .NOTICIÁRIO DESTA'COLUNA - VELA BARRIGA-

Para almoçar e jantar bem, depois de sua
casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

DR. NEREU RAMOS FILHO
Com satisfação registamos na efeméride de hoje,

mais um aniversário natalício do nosso ilustre conter,

râneo e particular amigo dr. Nereu Ramos Filho, ele

mento destacado em os nOfJSOS meios sociais e culturais.
O nataliciante, pessoa muito estimada nesta Capi

tal, receberá, na data de hoje, de seus amigos e admí,

radores manifestações de apreço e regozijo, às quaío,

nos associamos.
ANIVERSARIOS

I
Airton Júnior, filhinho do

dr. Airton Ramalho e de sua

espôsa d. Terezinha Borja
, Ramalho. Foram padrinhos,

rir. Alfredo Trampowsky seus tios d. A1cidia Ramalho
- sraj Wanda Schnder Siqueira e seu espôso sr,

- sra, Donatila dos Passos Henrique Siqueira, comer,

Cardoso ciante residente em Curitiba

FAZEM ANOS HOJE

- sr. Osmar Laurindo da

Silva
- CeI Artur Pereira
- sra. Epopeia Lima Grams

srta. Maria Wagner
Jandira Pires

srta. Maura Vitali

sra. Maria Cruz

sra. Lucy Callado
- sra. Julia Cardoso ca,

mara

x:x:x

BATISADO

Júnior
Foi batisado domingo, na

Capela do Colégio Catarí

nense, pelo Revmo. Pe. Soell,

1'·····"·····..•....••....•.......•••••••••·
: STUDIO,JUR·IDICO i: Mauricio dos Reis - advogado :'

I· Norberto Brand - advogado •

:
Advocacia em geral no Estado de :

�

i
Santa Catarina

:'Correspondentes:
• INGL�TERRA

' .

BRAStLIA •

.: lliSTADOS UNIDOS . RIO DE JANEIRO
.

-_ :
I iARGENTlNA;; SÃO PAUL9 -;' :
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AULAS DE ALEMÃO
O INSTITUTO .DE CULTURA GERMÂNICA
Comunica que se acham abertas as matrículas
para novos cursos. diurnos e noturnos, com

início no mês de agôsto.
Matr-ícula Cr$ 50,OQ - Mensalidade Cr$ 200,00
Inscrições com Dr, F. Franzke - �ua Deodoro,
11 e Dr. Monnicn - Consultório Rua Dr. Mussi, 5

VERDE - Nos'so Estado estqrá presente à competição
náulica em Porto Alegre dêste' ano, com o compareci
men to pelo menos, de 'dois "sharpies".

Lá estarão, 'assitn, Walmor SOares e Pedro Soares,
que terão como ,proeiros, respectivamente, Osvaldo Fer.
nandes e Od-inaldo Oliveira.

Além dessa magnífica representação, deseja ainda
a Federado de Vela e Motor de Santa Catarina provi
(;,enciar para levar à Capital gaú.cha, naquele próximo
cnmpeonato Brasileiro, mais duas guarnições represen
ültivas da vela barriga-verde.

CHURRASCARIA NA TRAVESSA URUSSANGA
Foi o que nos informaram.

Uma ('asa' de veli-das de' verduras e anexos, situada
na Travessa Urussanga foi recentemente vendida.

O novo prop-detitrio, dizem, acabará com aquele ra-

1110 de negóCio, m'entando no local uma churras,caria, à
BORRa Nova.

E assim dia a dia, aquela, poÍmlosa zona da cidad(\
,

vai progredindo sempr�.

TERRENOS BAI:.DIOS NO CENTRO - Não se ex

plica ,como possam existir no centl·o da Capital tantoF
tel'l'enOR jogados ao abandono, cobertos de mato é d�.

I

lixo, o que é muito pior.
Os seus proprietários ou quel'em preços exorbitan

tes ou então, por deseui'do e falta de colaboração para
:-om o progresso da cidade, deixam assim como estã,
Sem que neste sentido sejam tomadas providências que se

fOl'nam urgentes,
Terrenos no centro, abandonados para depósito de

fixo e viveiros de mosquitos e mOBc'as é desmazêlo .

vistn. Nào ha dúvida ...
E se fosse só is.so .. ,

A MOLECAGEM NO "OLIVEIRA BELO" - Con
tinua sem ter quem possa terminal' de vez com aquelas
eênas deprimentes.

Ainda ontem, à tarde, os desenÍl'eados guris trepa
vam ,por todos os lados da figueira. Es.cangalham a linda
�rvore c ainda Ilsam de palavrões. Menores e engraxates

Providências?

gêneros complementares à
merenda, além de apreciá
vel quantidade de leite em

pó, qUe já está sendo dbtri
buido nas escolas munici_
pais. O governador da cida_
de, por sua vez, asseverou

que cooperará em tudo quan_
to for necessário prontifi_
cando_se a coloc�r à dispo
E'ição pessoa qualificada do
Departamento Municipal de
Educação, cuja tarefa será
de supervisionar os traba
lhos qU� lhe serão

atribui_,1dos.

É de ressaltar_se, ainda, o

patrocínio, em nosso Estado,!
pela Campanha Nacional da!
Merenda Escolar de Cuw.)s'

::s ������ais d: �:P��:i:�� i ��i:\S::I::'j'l!ô:ll"';:Jj:::jôC:KE:""'i:S:co:i%::ss�..,:::l$�'t�o.�"_'I�-'"!::;::��le
�r� A

ção Alimentar, Informou . J ...�� ..
por último, o co:'onel W�ltel

.

'

- •

Santos, que serao atendIdos
""é"fSSdi"!!",.... Uh!@í'"

cêrca de 120,000 escolares

catarinenses, senhdo 6Ó,000
em convênio com o Govêrno I
do Estado e os 60.000 refJtan
tes, com as Prefeituras Mu_

nicipais e instituições de en

sino particulares, de regiões
mais neces['itadas do amparo
oficial.
No qUe tange ao municL:.

pio de Florianópolis, o con_
vênio Prefeitura_C.N,M.E.
beneficia mais de 3.000 crian_
ças. O atendimento cOll'l,e
çou a vigorar no primeiro
,emestre do ano letivo, de
vendo se intensificar agora,
O Prefeito e o coronel

Walter Santos mostraram_
se sumamente ['atisfeitos com
o resultado alviçareiro da
entrevista qUe mantiveram
quinta_feira última,

baile das Debutantes.

l-/-/-/-/-
Dois Brotos elegantes da cidade vísí,

tavam a ótica Scussel, para comprar ocu-
los da nova coleção. .;

-/-/-/-/-

"O lISTADO" O lüI8 ArrIa0 DUBlO D. B. CATABlN.a

�Etc...
- rSlJí;t:n·=::"ss,.,.,.�

,

Dum lado: boca fechada:
Lado de cá: boca aberta
A bradar aos quatro ventos:
CELSO! Vitória na certa!

•

contecimentos Sociais
O CANDIDATO

CELSO RAMOS, o candidato da aliança da vi.
tória - PS'D-PRP-PTB-PL,

Em Braco do Norte
Seg�liu ôntem, desta Capital, às 7 horas da ma

nhã acompanhado dos deputados Waldemar Saltos,
Elgydio Lunardi e Pedro Zimermann para junto aos

.correl igionários e amigos de Braço do Norte, ainda
no per-iodo de amanhã, discutir e orientar as bases de

, maior sucesso no próximo pleito.
Em Grão Pará

Participará de reuniões com correligionários E

aliados e almoçará em Grão Pará.

Em Rio Fortuna
Após o almôço seguiu para Rio Fortuna, node

manteve contacto com correlig ionár ios e prôceres
das várias correntes que o apoiam.
Em Guarda

,

Nessa estação de águas termais, pernoitou o

seu candidato e comitiva.
Em Tubarão

. ,

Visitará as instalações da Companhia Siderúr

gica Nacional e as da Estrada de Ferro D. Tere�a
Cristina, para, às 18 horas, recepciona�' os corl'�I�
g ionários e próceres que. integram a ��Ianç,a da VI

tória, na séde do PtSD. As 19,30 partIcipara. do mo-

, numental banquete, de 1.000 talheres, oferecl�lo pela
classe ferroviária ao vitorioso candidato da vltorJOsa.
aliança. ,

A FAIXA "SLOGAN" GOVERNISTA

"NÃO DESESPERE .. , JANTO E IRINEU'"

diz a 'dita a li no Jardim Oliveira Belo.

Ora, que a UDN imagine um "desespero" pal:a
os brasileiros e lhes aponte a salvação com o :elebl�

.

tá ito -azoável La ela ecandidato vassOUl'elroJ es a mui I; .

.. - Mas indicar Irineu para acabar com o
oposrçao .. , <, .

N' itdesespero" em Santa Catarina, o,nde a UD e sl"ua-
ção "próprio candidato é re?pons�Vel Pqr me�,ad_ do

periodo de iné?cia, admi?l�tratJva que felIzmente

está a finda)', e ate anedótico.
_

Os propagandistas da UDN esta_o completa�ent�
enganados. Os catarinenses não, es.tao desespet adas �
pelo contrário, é crescente o otimismo con: ,q:�e en

futu ro sentindo a certeza da vitória ele
caram o , '

CELSO RAMOS a 3 de Outubro.

...

"'t� ._

GINÁ MAC PHERSON MISS BRASIL
VIAJARÁ PARA LONDRES

-/-/-/-/-
Silvia Hoepcke da Silva, debutante

do baile oficial no próximo dia 13, nos

salões do Clube Doze de Agôsto, oferece,
rá as Debutantee do ano, uma peixada
na bonita praia do Forte.

-/-/-/-/-
As cidades: Canoinhas e Joaçaba es; Helena Rubsteln, presenteará as De-

tarão acontecendo sábado,
_

com desfiles outantes do ano, com novos produtos de

Bangú, beleza.

E[·tá circulando em nossa cidade o

dmpatico casal Dr, Anur (Milene) Mussi,
-/-/�/-/-

-/-/-/-/-
Fomos informados de que os tecidos

da Fabricação Carlos Hoepcke S. A., em

pleno verão, farão desfile com manequins
brasileiros na nova Capital (Brasilta) .

-/-/-/-/....:...
-

Na cidade de Detroit U.A.S. as Sras.

1na Moellmann e Florinda Ganzo, dele,

gadas da Federação Soroptimista[. da 16a

Convenção fizeram manchete nos jornais
daquela cidade.

-/-/-/-/-

\
CONVENÇÃO DA PALJfOÇA

Com �ibra r...e entusíasmo a convenção pesse,
dista de Palho�� >es�colh�{I, _pçr_unanimi?a,de, ARY
WAGiX'ER !pAJe'a caàdídat« ajJ?�'e:lfe.Ito\ Presidiu a mes

ma o deputado .Ivo'Silveira, por il1 e representante do
sr, CELSO RAMOS que estava ausente, o Secretário
Geral do partido e Coordenador dqs Assuntos Muni
cipais dr. Rubens de Arruda Ramos,. pelo dr. Aderbal
Ramos da Silva e em seu nome o deputado Ivo Monte
negro, o deputado Estivalet, Líder da Bancada pes
sedista e o deputado Elgydio Lunar-di também se

fizeram presentes.

-/--/-/-/-
A coluna social cumprimenta á ele-

� gante srta. Nice Faria, pelo seu aniver

sário transcorrido ontem.
, -/--/-/-/-

� Louver Presents a nova loja de

:: finos artigos que está instalada a Rua

" Trajano n. 43.

� -/-/-/-/-
,� Dia 7, o clube Doze, receberá toda a

: � sociadade para a elegante festa, quando

� nova majestade do Clube em foco, rece

"
berá sua faixa.

:� -/-/-/-/-
,I A Associação dos Crolllstas E�'pol'ti-
;' vos de Santa Catarina, festejou seu 4°

aniversário com movimentadas reuníões.

-/-/-/-/-

O jovem Sr. Antônio Gonzaga, vol,
tau a circular em companhia da srta,

Maria Helena Pavan.

-/-/-/-/-

•
•

,t JO[J2 Rodolpho Câmara cronista das
•

M h te estará presente ao'� revistas anc e ,

1, :........ -. � _. -_�_. n.. , _ _ _._ _ t- tJij ,.,._ _..

A Prefeitura �e' florianó�olis entrosa�o na
Cam�an�a �a Meren�a [seolar
lt S t torldadee locais, inclusive os binete do sr. Osvaldo Ma-O coronel Wa er an os, -

C SI·S. Governador do Estado e chado, presente a reporta-Superintendente da ampa ,

d Prefeito Municipal. No ga , gem, o coronel Walter San ,nha Nacional de Meren a
� .

tos, também médico nutró ,Escolar, órgão fiederal do
logo, fêz uma exposição aoMinír-térío da Eduqtção e

sr. Prefeito dos objetivos deCultura, esteve, "há -dias, em
sua vinda. Acompanhava.,oFlorianópolis, acertando os

o sr. Manoel Marquea Bran ,pontos do desenvolvimento
drão, representante federalda "OPERAÇÃO MERENDA
em Santa Catarina da C.N,
M,F, e autor do programa de
assistência aprovado.
O ilustre visitante preme;

teu, através do' convênio

Usina de _ Beneficiamento de leite ::::er�ar�:fe:!����a �o������

o Dr, Victor Konder Reis, compareceu
a recta na cidade de Laguna, acompa

nhado da bonita Leda ootrín.

VASSOURA vel'SUS LANTERNA
Jânio o irrequieto, vai VARRER Lacerd:t '?
Noticiá'l'Ío do Rio informa ({ue chegou a vez de

.oer varrido Carlos Lacerda.
Jânio está fazend'o rorida em torno de 'Tenól'io,

circunstância que está desprestigiando a causa lacero
dista no Estado da Guanabara.

Carlos Lacerda ridigiu e publicou no seu jornal
carta -que enviou a Jânio, ameaçando dnlmáticamen·
te renunciar à sua candidatura ao govêrno do Estaelo
da Guanabara.

Ante a ameaça, Jânio, visivelmente contrariado
não escondeu a sua irritação, m;1S recuou' e se fez rc

pre�entar no almoço de TenÓl'io pelos srs. Castilho
Caoral e Seixas Dória.

Varre, var,re vassourinha,
Já varreu'Leandro Maciel
Mas varrer até a lanterna

Será 'um bonito papel?

APEDITIVOS
�US/CAOOS

DAS /9AS23I1S,

-

ESCOLAR", com os resul,
tados advindos dos contao,
tos que manteve, com as au,

EDITAL 255406099 L,' com carroceria
de madeira.

Os interessados poderão
vistoriar o veículo, no perío_
do da zpanhã nos páteos da
UBL, à rua Esteves Júnior
s/no
As propostas, redig'idas sem

rasuras, deverão ser' coloca_
das em envelopes opacos, e

subscrito com os seguintes
dizeres: Proposta para aqui
sição da Camioneta OPEL. \
Ao terceiro' dia após a

primeira publica(!ão dêste
edital, �erá encerrado o' prazo
de chamamento de candida_
tos, déirenrlo a comissão espe_

SVôSál*l'trsilSJl'itISSS cialmente designada pelo
S Õ B R E OS EFEITOS Diretor-Técnico da UBL, no

DAS RADIAÇÕES dia imediato, ãs dez horas,As radiações repre- em uma das salas <ia 'autar_sentam para o g'rande
quia, proceder o j ulg'amentopúblico em grande par-

te um verdadeiro mis- das me�mas,
tério. A ameaça que O v('ncedor da concorren-
elas encerram a muitos cia deve'rá nos cinco dias queparecem qualquer coisa

se seg'uirem a proclamaçãode tenebrosamente ine-
vitáveL Êsse mistério do resultado retirar o veículo,
deve ser dissipado e sob pena de perder os Seus
isto só se consegue pe- direitos. Se O primeiro colo_lo conhecimento claro
dos problemas de 010-

cado não retirar c veículo,
do que cada; um possa �: no prazo estipulalo será cha_
,julgar Os inforunes, tan- L'

I
mado o seguinte para ime

tas vcies tendenciosos, diatamente efetuar o paga_que receb.e, das mais va-
riadas fontes. "O PE- menta do preÇ,lo estipulado na

RIGO DAS R A D I A- sua propo;:;ta.
ç õ E S", lançamento da Somente- serão aceitas pro_Editõra,IBRASA, escri- postas ,em Q_ue o candidato seto por dois cientistas
nOl'te-americanos d e comprometa a pagar à vista
indiscutível reputação o preço qUe fixar.
- Schubert e Lapp - O re'sultéldo 'da presenteabre a porta à compre- concolTência será publicadoensão e, por�anto ao re-

no "Dia'l'lo OfiCl'al do Estalo"médio para uma situa-
ção angustiante. Se não (!' na imprensa desta Capital.
encontrar em sua li- E, para que seja do co-vraria peça pelo reem-

�
bol;ga postal a D.P,J.R.

I
nhecimento de todos, o pre-

- Caixa Postal 4827 - sente edital será publicado
São Paulo, . uma vez no "Diário Oficiai"
prêço: Cr$ 180,00. do Estado e _por três diasSSSSsosoS·S%S%SSSS%%%

consecutil'os bos principais
diários desta Capital.
UBL, em Floriimópolis, aos

dias 25 de julho de 1960.
Tullo CavaJlazzi

Assistente Administrativo

GOSTA DE CAFÉ?
ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO

�- MADEIRAS PARA ':
CONSTRUCÃO

IRMÃOS BITENCOURT
(A:I� 8/,[)A_Ó rONf 19e1!

AN11(,0 01,6,'10 OA""'ANI
b=========--. -,

,
__-'�_=�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ETADO" O MAIS ANTIGO O!ABIO O. 8. OATABDfA FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 27 de Julho de 1960
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FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 27 de Julho de 1960 "O I&8TADO" O lUIS dTIOO DIABIO O. B. CATABIM�
l

I • IVII•

DOS MAIS RENHIDOS E SiENSACIONAIS DEV�RÁ SER O COTEJO MARCADO P,ARA DOMINGO PRÓXIMO, REUNINDO A S PODEROSAS EQUIPES
DO AVAí E PAULA RAMOS, QUE DIVIDEM A VICE-LIDERANÇA SEPARADOS APENAS UM· PONTO DO FIGUE!RENS'E QUE É O líDER INVICTO. OS
TRICOLORES, QUE DOMINGO FIZERAM AS PAZES COM A VITÓRIA, D:ERROTANDO O ATL'ÉTlCO POR 3x1v NÃO SE ES QUECERAM DO REV'ÉS
QUE NO. PRIMEI�O TURNO LHES IMPÔS O AVAír O QUAL VEM DE UMA BOA ATUA'ÇÃO FR:ENTE AO líDER, COM O' QUAL EMPATOU POR
DOiS TENTOS E ESTÁ CERTO DE QUE REPETIRÁ O TRIUNFO QUE QUEBROU A LONGA INVENCIBILIDADE REGIONAL D O CAMPEÃO CATARI..

NENSE. AGUARDEMOS O' "CLÁSSICO DA AMIZADE" MARCADO PARA DOMINGO.

���rnmTI�� BL�:�e����,"��������IO'
. domingo teve prosseguimento I

cal chegou ao seu final, com
. o super-campeonato regto; o prélio que reuniu as esqua-

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

nal com a : efetuação 00 pré; oras do Internacional e elo

8
lia Palmeiras e Vasto verde.' Guarani, 'tendo se sagrado

oma Depois de luta titânica verL campeão o clube bugríno que
ficou-se um empate pela con, venceu por 3 x 2.

I

, tagem mínima. Com êste em- BRUSQUE: Na segunda parti
pate o Vasto Verde lidera o da pelo campeonato do Cen-
certame ao lado do Palmeiras, [tenárío, tivemos mais um

com 1 p, p. clássico, na tarde de domín,
ITAJAI: Com a vitória, do go, que reuniu as equipes do
Marcílio Dias sôbre o Almí , Paísandú e do Carlos Renaux.
rante Barroso na tarde de Vitória do clube paísandu,
domingo, o certame do ccn, ano pela contagem de 2 x 1.
tsnário atingiu o seu fina-l. TUBÀRÃO: Prosseguiu na

TtCNICOS Clmenport e Marcílio Dias, tarde de domingo, o campeo-
Oficialmente, são seis os classíf'ícararncse para o cer, nato tubaronense com a roa,

técnícoe da delegação brasi; tame por zonas, pois, termí, lização do match entre Grê;
leira: Toga Renan Soares naram o campeonato na lide: mio e Ferroviário em cotejo. I .

(basquetebol), Júlio Artur rança com 5 p. p. Portanto travado na localidade de Ca-
Duarte Mendes (natação).' deverá se verificar outra par , pívarí. Grêmio e Ferroviário
Vicente Feola (futebol), Aris_' tida para a designaçuo de dividiram as honras da par.I •

tides Jofre (box) , Osvaldo quem será o campeão e více; tida ao ser registlado o em.
Gonçalves (atletismo) e Edí., I

campeão. pate ide um tento.
son Perri (water-polo) . I LAGES: Também nesta cída, JOINVILLE: Com a realf-

Atletismo, Basquetebol, Ciclism.o, Futebol, Halterofilism.o, Hipismo, Natação� Pentatlo Moderno,
Pugilismo, Remo" Saltos Ornamentais, Tiro ao Alvo e Polo Aquático, os esportes em que os

brasileiros estarão presentes - Apenas um elemento do sexo fraco na delegação
dos Santos (80 m. com bar. Wilson Pereira, Justo 'santia_1 Saltos Ornamentais - Fer-
reiras). go e Venceslau Malta. nando Teles Ribeiro (tram,
Basquetebol Algodão, Pugilismo - José Neve� polim de 3 metros).

Fernando, Valdir, Moisés. Martins (pêsovmosca) , vaI-I Tiro aU Alvo - Amauri no,

Vlamír, Valdemár, succar, demiro Pinto (pêso-galo) , cha (tiro rápida às sihuetas)
Airton, Mosquito, Mical, Ja·1 Jorge Sacomã (Pêso-meio-li.: Alvaro Santo.'J (pistola livre),
tir, Rosa Branca, Edison e geíro) , Hélio Crescêncio (pê-, Luis Artigas Martins (carabí,
Amauri. I so.rnédío.Iígeíro) e JOIJé Pe. na, deitado).
Ciclismo - Anésio Argen, dro Leite (pêso-rnédiocpesa. Watel'-Polo - Luís Daniel,

tau (1.000 m de velocídade) .

I do). Tomas Altherthurn, Everdo
Futebol - Irão 19 jogado, I Remo - 4 com - Frances. Cruz, Henry Sanson, João zação de dois prélios prosse,

rea, dentre os 34 que estão' co Todesco, Harry Klein, Er- Gonçalves Filho, Marvío Kel. FUTEBOL DE SALÃO: C.aravana e 80-' guiu o campeonato da Man.
em treinamentes em Volta

I
nest Neugebauer e Paulino lly dos Santos, Rolando Cruz, chester catarinense. Na tarde

Redonda. A relação dos es,
I
Leite, com o timoneiro vaI-I Hílton Almeida, Ademar Grí-. calluva ven"ce.. r!lm na r'oda'�da de sábado, o Caxias não foi

colhidos só será conhecida' demar Scovino. _ jó e Aladar Szabo. 2 além de um empate frente a
no próximo dia 28. I" de 6"a feira representação do Floresta por

B::�t:��fi:���:gOria d!r��� Prosseguiu o certame comerciário: �: �dn��qg�a�t�l���n�:::\��
I

. o Estádio da FAC apa , China - (Guranys e Moraci.
sadosr "

"
.

V"'"
I

d R
li

t n' i R d h t· grou sensacional triunfo ai,
Hipi;mo _ RenI'ldo FerreI'_ I orla o em. In.g O' an n, ou sex a feira uma boa Marcaram: Morací 4 - Bai-

I
� - assistência, oportunidade em ano 2 _- China 1.

ante do América, pelo mar.

ra, Francisco Rabelo, Oscar

"b F
ir I

d ( .,
'cador de 2 xl.

.

O an que teve prosseguimento o x : x : X
Sotero e Fernando Monzon. jl so re a armaCli 10 campeonato de Futebol de Atlético: Wanderley __ viu. JO,A,ÇABA: O onze do co,

.Iatismo. - Jorge �ontulll. e Em contínuacão ao Cam., REMINGTON RAND _ Car , Salão, que é patrocinado pe , baldo _ Merelôn _ Meiré- mercial, ao vencer na tarde
CId Naecimento (Sfar) Erlc -., . . .

l
l

.

't'
- de domingo ao Hervalense

e Axel Schmidt (Flying' Dut- I peonat? ComerclarIO. de Fu-
i lI�_hos; Manga: Gonçalves e

I da f SIlmd
pa lcad Ft�deraçdao qEue

les _ João Carlos (Oniasj
2 O

. I tebol, Jogaram, domingo, no', 'I'íâo ; Deodelmo e Walter; e on e os es mos os s- e depois Amilcar). por x , sagrou-se 'I'ri;
São os seguintes os atletas chman) e Gabnel Gonzalez . .' .' t

. Campeão daquela região
(F'

.

I campo
do Ipiranga, em ,saco. NIlson, AmsIO, Joel, Daury. e

I por
es Amadoristas neta ca; Marcadores; Merelôn um.

.

brasileiros que participarão ínn) . I I d "" ._",,_ ít I CRICIUMA: Na tarde de lo-
dos Jogos Olímpicos de Ro� Natacão _ M I d

dos Limões, os quadros do

I
Ma ha o. ."

'�'I'
pi a. x : x : X

.

t
..

� '.. anue os J' El i
'

G I mingo, eve sequencia ore.

ma: Santos (100 m nado lívre) ,
I Remington Rand e Farmácia FARMÁCIA DO CANTO _ Os encontros realizados fo,

UlZ:' iezer onça vcs, I,
.

do Canto vencendo aquele 1.0 tempo 3 a 1 - Final 7 á 1 gional desta cidade, qu\e
Atletismo - Ademar Fer-

.

Atos Procópio de Oliveira Fi-!
"

Ary; Alcides, Idalgizo .e Au, zam todos repletos de lances apresentou os seguintes re,
pelo escore de 3x1 com ten, . . I· t f'

- para o Caravana.
'reira da Silva (salto- tripla), lho 000 m. nado de costas).

t d
". nno; Bento e Jaíme: san-I

emocionan es, que izeram a
2.0 Iôgo ,

_ Bocaiúva 5 x 12
sultados.

José Teles -da Conceição (200 Aldo Perseke (200 m. nado os. e Walter, Joel e Adalgí ,

tos, Leopoldo, Ademar, Ilson. torcida vibra de princípio à
de' Agosto 1 Comerciário 4 x Ouro Pre�o

m. rasos e salto em distân- de borboleta) e Farid Zablith
zo, este contra, para o ven-

3 Mercio. I fim. As equipes: 1, Itauna 4 x Atlético O _

cia), Afonso Coelho da Silva i (200 m nadõ de peito). Esses �edor, tendo Ademar marca_
No próximo domingo ba-I

L° jôgo: - Caravana do Ar Bocaiúva:. _ Marco _ Tião ,Bôa Vista 2 x .Metropol 2 _

(100 m. rasos), Sebastião nadadores tomarão part� .� o ponto de honra dos ven- ter_se_ão Fiambreria Koerich 7 x Atlético 1. (Cézar) _ Lázaro
.

.- Barão do Rio Branco 3 x Ara�

Mendes (3.000 m. com obstá- também na prova dos 4x100
CIOS.

e Meyer, respectivamente lí- Às equipes: Paulo Sabino _ Eraldo ranguaense 2.

culos), Anube.'J Ferraz (400 4 estilos. Eis como formaram aí! duas der e vice-líder do campeo-I Caravana: Adilson - Adal- (Barra). Outros. resultados: Videira:
m, com barreiras) e Vanda Pentatlo Moderno - JOi}j I esquadras: nato. I berto _ Guanranys (Baiano)

x : x : X Associação Videira 6 x Força
Ma'rcadores: Eraldo 3

e Luz de Curitiba 2, São

Paulo Sabino e Lázaro um
Francisco do Sul: Ipiranga
1 x Atlético O. RiO do Suls

(

�om �l atlétas o Brasil �is�utará as �lim�ia�as �e

RIO, 26 (V.A.) - O plená,
rio do Comitê Olímpico Bra;

. sileiro, reunido no salão da

presidência do CND, delibe
rou em definitivo a delega
ção do Brasil que participa
rá, em agôsto, dos JOgÓS de

Roma, sendo que dos 81 atle,
tal:' indicados há apenas uma

mulher: a corredora paulista
Vanda dos Santos.

o dr. !Hilton Gosling foram
incluídos na 'éÍelegacão bra,

\
-

sil�ira.\ (1) treinador de Ade.
mar Ferreira da Silvà, Die
trích Gerner, e o preparador
físico Brito Cunha (basque,
te) irão também a Roma,
rnaa como convidados àe
custas da CBD.

QUEM VAI

Por sugestão do sr. João

Havelange, os técnicos Mi,

_noro Hirano (natação) e AI·

nerto Valle (remo) e ainda

Os grandes acontecimentos esportivos
pela maior e melhor equipe de Sta. Catarina

RÁDIO GUARUJÁ
ondas médias - 1.420 Kcs- 5Kw

ondas curtas -5.975 Kcs-IOKw_

Domingo
Paula Ramos

X Avaí

fERA/ANDO
LlHHARE� REDE CATARINENSE

DOS ESPORTESNAZARENO
COtlHO

Rádio Nereu Ramos - Blu.

Ródio Herval O'Oeste ,
Ródio Difusora - Laguna

Ródio Difusora- Joinvill.

Ródio Clube de Lajes

Ródio Cultura - Joinville

cada.
Desportivo
Rodoviário

Bancário O
X:x:x

12 de Agosto: - Pedrinho -

Filom@no _ Dilney - (con_
ceição) - Alberto, _ (Edi
son) e Vaíca.
Marcador: Dilney.
Juiz: Nilton Prado.
1.0 tempo 1 x 1 - Final: 5 x

1 para o Bocaiúva.

É GOSTOSO
CAFÉ ZITO

COMO
O

LAMEGO

Cessão d,e estádio municipal catarinen ..

se para clubes paranaenses, provoca
reação da Liga de Porto,'União

Fato dos mai.'J estranhos

1
do para dia 17 corrente. Soo

ocorreu em Pôrto União, quan licito tomar urgentes provi.
do un� Prefeito Municipal, dências junto Federação Pa
abusando --dos poderes que I

ranaense sôbre assunto".
lhe facultam as leis munici_ O presid�nte em exercíciO
pais, baixa um ato que vêm da entidade catarinense, Sr.
em prejuizo do futebol cata- Júlio Cesarino da Ro[,'a, já
rinense, cedendo o estádio tomou as providências que o

municipal de Pô�'to Uni'ão pa_ caso exige, telegTafando à Fe.
ra clubes filiados à Federa- deração Paranaense nos se-

ção Pari).-naense. guintes têrmos:
O presidente da 'Liga de "Solicitamos proibir clubes

P�rto União, .'JJbre o assun_ filiados Liga Esportiva Re.

to, endereçou o seguinte te- gional Iguausú de União da

legrama ao Presidente ela. Fe- Vitória de programar jógos
deração Catarinense de Fu- no Estádio Municipal de pôr.
tebol: to União a fim não prejUai.
"Comunico ilustre presi_ cal' anda:mento càmpeonato

dente que Prefeito Municipal catarinense".

de Pôrto União, ofício hoje Também ao Prefeito Muni •

LENG, comunicou ter cedido cipal de Pôrto União o Sr,

campo estádio municipal pa- Júlio Cesarino end·eerçou te.
ra Juventus Esporte Clube legrama, apelando para aque
filiado L.E.R.I., com jurisdi- la au'toridade revogar sua de

ção Estado Paraná, prejudi- cisão, já que a que foi toma

cando assim rodada nos::,'o da só virá em prejuizo do fu'
i campebnato que está mal'ca_ teboI barrig·!)., verde.

. ',
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Influenciados pelo Ilustre
homem de letras, que, para
êles, mais do que um Ilte,
rato, era um sábio, Virgílio
e os seus companheiros re,

solveram sacudir a poeira
doirada do romantíemo, aba.
lindo os suspiros nos versos

Iacrímejantes estampados no
"Colombo". No jornal "A Re.
generação" de janeiro de
1884 aparece um sonêto ,

manifesto aseínado por vr,
gíllo, com o título "Alerta",
no qual lança a "Idéia-Nova'
citando Hartmann, Spencer,
Zola, Letourneau e as mara,

vilhas do evolucionismo. Foi
um "Deus nos acuda" nos

arraiais literários da pacata
província. Começa a arder o

templo da "Dama das oa,
mélias". E quem ousasse

combater a "Idéia-Nova"

PARTIC'IPACÁO
•

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 Maternidade dr. Carlos Corrêa.

CLICHÊS E CARI�BOS DE BORRACHA

f'açnm sou pedído na Empresa Gráfica Grajaú Ltda.
Rua Tiradentes, 53 - Flortanópolls.

AGRADECIMENTO
A família de JOÃO JOSÉ DE SOUSA CABRAL, pro

fundamente consternada, com o desaparecimento do seu

querido e .saudoso Chefe, agradece a todos quantos a

confortaram no doloroso transe por que passou, assim
como as manifestações de pesar recebidas.

Outrossim consigna, nesta oportunidade, o seu mais
vivo reconhecimento ao humanitário e grande médico

li]'. PAULO FONTES pelo extremoso carinho e dedica

cão com que .procurou minorar os sofrimentos do pran
teado extinto.

MISSA CONVITE
(MISSA DE 7.° DIA)

DR. JOÃO JOSÉ DE SOUSA CABRAL

A família do DR. JOÃO JOSÉ DE SOUSA CABRAL

convida a todos Os seus parentes e amigos para assisti

"cm à Missa de 7.° dia que, em sufrágio da alma do seu

mesquecivel chefe, fará celebrar, QUARTA FEIRA, dia

27, às (oito) 8 horas, no Altar de Nossa Senhora, na

CATEDRAL METROPOLITANA. Por mais êste ato de

fé c amizade, antecipadamente agradece.

FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 27 de Julho de 1960

Diario �a UC[
Boa gente, bom dia!
Todos já devem andar

muito bem informados do
XXIII Congresso _

Nacional
dos Estudantes, atravéo de
'''O Metropolitano". Pois bem,
ontem se encerrou o concla
ve. QUe nos trará de novo a

nova diretoria eleita? Quais
os rumos da UNE o próximo
período? Essas perguntas
piram pelo ar. Mas cremos

na vitória do estudante uni
versitário: ,pois, êste é que
eleve ser sempre o vitorioso.
Que o futuro nos traga essa

certeza.
A nota característica do

Congresso foi a preasnça de
dois padres universitários.
Será que a Igreja nos des-
cobriu?

-'

A la1a do "imortal"
����tinu�ção. do dis- era l.ogO tachado de fóssil. O grupo chefiado por Vir-

, � Oler�d(o pelo Por ISSO não tardou a rea; gílio sob a orientação do
Academzco Nereu cor: ção dos qUe ainda Se mano presidente Gama Rosa era

lt·ea. na Academia cn: tinham fiéis aos padrões ro; composto de Cruz e Souza
annrnSe de Letras)

-

t·
,

ras. man ICOS, entre os quaíe se Santos Lostada, Horácio de

de�tacava Eduardo Pires. Carvalho e Araújo de Fi.
AtIçam.se os debates e há gueiredo. Eram os "cinco
trocas de doestas pela im- guerrilheiros" da cruzada
prensa. Doestos, DÓ? Não, anti. romântica, como êles
mas de tapas também, o que próprios De chamavam, a

era, de certa forma, uma cuja atuação foi mais tarde
vitória dos adeptos da "Idéia_ evocada pelo marinhista em
Nova", pela neira realista de artigo publicado no "Co�reio
resolver as contendas líte, da Manhã" de 1907.
rárias. Enquanto Virgílio e (Continua)
seue companheiros, pelas
páginas da "Regeneração",
castígavamos reacionários
com triolés e artigos víolsn,
tos, Eduardo Pires lhes dava
o trôco na mesma moeda pe,
las colunas do '''Correio da

Tarde", onde er am chama,
dOD pela alcunha de "Idío,
tas Novos". Nessas contumá,
lias todos entravam na dano

-ça, inclusive o próprio Gama
Rosa, que, para os conser,

vadores, não pasaava de um

"bigorrilhas Itterárto",

x x x

Hoje temos uma colabora.
ção preciosa. Todos conhe,
cem o acadêmico de Direito
Fernando Marcondes de
Mattos. Nem todos o sabem
no entanto um bom escritor,
É o que vão ficar sabendo
lendo as linhas seguintes:
"A nova diretoria da União

Catarinense de Estudantes,
eleíta pela maioria dos uni.
versítáríos

-

catarínenees, den,
tro de um clima que disse
bem alto do espírito demo.
crátíco reinante na classe

universitária, vem de elabo
rar nos últimos dias estudos
em prol de uma campanha
que, emergente da síncerí
dade e da abenegação de um

punhado de jovens esboca;
se bastante promissora,

.

É, pode.se dizer, uma das

campanhas mais belas e

úteis que já têm surgido nes,

se nosso torrão querido ca;

tarinense.
Seu objeto, término da

. construção do Restaurante
Universitário, atesta elo.
quentemente a sua grande.
za.

Cooperarmos com essa

campanha, não é um sim
ples ato de favor, mas um

dever para com a família,
para com a sociedade, para
com a pátria.
Pode existir coisa mais be

la e sublime do que colabo
rarmos para a educação de

jovens sequíoaos de saber?
Qunado a pátria amada
precisa de homens que ale.
vem ao desenvolvimento, po.
demos prestar maior con.

tribuição do que formamos
ésses homens?
E' pará teu filho, eatarí,

nense amigo, ou para te'lil

neto, ou para teu eobrtnho,
ou simplesmente para o fi.

lho de um amigo, e se esca

passem tôdas estas hipóte
ses, fica a mais nobre - é

para um catarinense que
eDtás contribuindo. O Res_
rautente Universitário, an,

seio dormido de todos os aca,

dêmicos, representa, na ban,

deira de luta dos uníversí;

tários, a sua primordial
relnvídícação.
Catarinense amigo, a luta

se inicia. EstamoEl elaboran
do os planos. Dentro de pou
co daremos a público. De

agora até concretizarmos
êste anseio a luta é única.
É de todos como um só. O

que temos de vontade, de

energias de ídealísmo, em-

pregaremos nesta luta. Cre ,

mos na realização desta
obra, porque confiamos na

colaboração dos catarinen •

ses, cujo espírito de grano
deza e solidariedade faz com

que êles nunca se ausentem
ALÉM DOS IMóVEIS ACIMA, SEMPRE OUTROS das iniciativas· nobre9".

NOVOS A VENDA E PARA ALUGAR x x x

O Restaurante Universitá-
INFORMACõES DETALHADAS SEM COMPROMISSO rio nãO" é um luxo, é uma

Rua Felipne Schmidt, n.o 37 -=S_a_l_a_�_·-_;="�_.iiõiÍiii__ urgente necessidaq"! ..
,,,.,

DIA 3 O DE

5

JULHO

Compre agora
sua nova

fiJOUPA

f?ENNEH

20
30

10
30

30

30

600

Autom6veis Dauphine 1960
Condicionadores de ar FEDDERS
Aparelhos de Televisão

Refrigeradores ADMIRAL 1961

Fogões Wallig VISORAMIC

Máquinas de costura RENNER

roupas RENNER
/

,
,,<fi' ab.arDlPl!Ç.B

JGR�DEo"CÔ�CURSO
CAUTELA
MILIONARIA

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORTE!

2 mil cruzeiros em

com-I
Com as Cautelas Milio.

pras dão ��rei!o. a uma n�rias. V. ganha p,.êmio�
Cautela Mdlonand milionérto s . , .

"

TRES SORTEIOS
30 de julho 7 28 de setembro "

31 de dezembro

�'

AVISO IMPORTANTE: \�
A sua Cautela Mlilonarla, �t
mesmo premiada num ser

leio, continua valendo pa
ra os sorteios seguintes

-
_---_----

.... ,_
"

G. B. CALDEIRA DE ANDRADI
Rua Felipe Schmidt, 7-A

MPM1200!5

CONSELHOS DE. BELEZA
PIGMENTAÇÕES CUTANEAS mas discretas a coloração é A cauea dessa pigmenta-

Dr. Pires pardo-cinzenta mas, pouco ção é muito discutida mas

a pouco, a pele vai se píg, parece fora de duvida que
A pele pode ser a sede de mentando com tons mais duas causas prtncípals de.

varias alterações de colora. carregados até se apresen, Vem ser apreciadas. Uma de.

ção e entre uma das mais tal' sob um matiz bronze ve , las é proveniente de uma ca

rebeldes cita-se a conhecida lho ou chocolate. rencia de vitaminas ou in.

como "melanose de Riehl". Geralmente a melanose de toxicação alimentar e a OU-

Foi descrita logo após a Riehl começa por Uma zona
tra causada por uma ação

primeira guerra mundial onde ha uma dermite (ede. externa de produtivos dert,

(1917) e Se localiza com pre, ma), leve descamação e
vades do alcatrão, oleoe mi,

dominancia na testa, tem- prurido observando-se, 'ain. nerais. corantes diversos e

f d·· d com a ínterveníencía de ra-
paras, ace, pescoço e nun , a, na maiorra os casos,
ca ultrapassa. a linha de uma forma discreta de hi- tores fotosensibilizadores.

implantação dos cabelos. No l perqueratose dos foliculos
Por este ou aquele motivo

inicio da afecção e nas ror; püo.sebaceos.
inumeros produtos de be,
leza podem originar ou me-

lhor agravar o aparecímen,
to deseas manchas, sobre.
tudo pós de arroz e oleos

para a pele.
O tratamento consiste em

alimentação bem balanceada
em vitaminas, preparados
que evitem a ação do sol' e
descolorantes. Por uma ques,
tão obvia, impedir o contac
to da pele com oleos e gra,
xas ã que certos indivíduos
são obrigados pela prorís,
são que exercem (motoris
tas, mecaníeos, etc.). A pro-

pria inalação de odores' pro.
duzidos por esses produtos é

prejudicial. Evitar o uso de

preparados de beleza, sobre
tudo os que são obrtgados a

levar corantes como no ca

so de pós de tonalldadae es;

curas (raquel, ocre) pois
anilinas de má fabricação e

derivados do alcatrão podem
prov-ocar o aparecimento de

pigmentações cutaneas.

CENTRO

VENDE-SE
BARREIROS

Rua Conselheiro Mafra
Casa
Avenida Rio Branco
Apartamentos em

Incorporação
Rua Ferreira Lima
Apartamento em

Condomínio

Rua Almirante Alvin
Terrenos
Super Mercado Municipal
Bancas
Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno
Rua Brlg. Silva Paes
Casa

AGRONôMICA
Rua Alm. Carlos S. Carneiro
Depósito
Rua São Vicente de Paula
Casa

JOSE' MENDES:
Rua José Maria da Luz
Casa
ESTREITO

Rua Aracy Vaz Callado
Casa

ALUGA-SE
. CENTRO
Rua Cons slheiro Mafra
Sobnado Comercial

Loteamento Florianópolis
Terrenos
Rua Portella
Casa

CAPOEIRAS
Rua Apiai
Terreno

MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno

BOM ABRIGO
Rua Copacabana
Terreno
COQUEIROS'
Rua Juca do Loide
Terreno

SÃO JOSÉ

Centro:
rua José Souza
Cmm

ENSEADA DE BRITO

Praia de Fóra
Sitio c/52. 000 m2
(f'rente para a praia)

Super Mercado
Bancas

O Prefeito Municipal
de Florianópolis no

uso de suaa at;ibui-

A FISCALIZAÇÃO DA PRE.

FEITURA NO COMÉRCIO
DE GÊNEROS.

EXCELENTE íNDICE DE

RESPEITO ÀS LEIS
ções,
DETERMINA:

Os preparados descoloran.

tes são smpregadoa com a

finalidade de clarear as par
tes escuras e feitas á base de

água OXigenada e peridrol.
Mesmo suprimindo a causa e

ainda com o auxilio de pro
dutos descolorantea o desu,

parecímento 'da pigmentação
é lento, podendo durar me,

ses, anos ou, em alguns ca;

sos, talvez impossível qual
quer melhora.
NOTA: - Os nOSSOD leito

res poderão dirigir a corres.

pondencia desta secção di.
retamente para o Dr. Pires,
á Rua Mexico, 31 - Rio de
Janeiro.

Art. 1° - O Departamento
da Fazenda fará expediente
especial nas semanas em

que o respectivo sábado

re_,cair em término de prazo
para o pagamento normal
de impostos e taxas.
Art. 2° - O expediente es,

pecial a que De refere o ar.

tígo anterior será das 12 às
18 horas e aos sábados das 9
às 12 horas.
Art. 3° - O expediente ex.

terno, nas semanas em re

ferência, será das 12 às 17
horas e aos sábados das !) às
12 horas.
Art. 4° - A presente por

tariae ntrará em vigor a

partir desta data.
Prefeitura Municipal de

Florianópolis, 25 d'� julho de
196.0.

A Prefeitura desta Capi
tal, por intermédio de suas

equipes especta1izadas, pro
cedeu a uma fiscalização de

pêDOS e balanças, procedida
no 20, 3° 40 sub.ôístrttos da

Capital. Nada de anormal

foi anotado, nenhum auto de

multa ou de infração regís,
trado, no período de 20 de

[unho a 19 do corrente,
O fato evidencia que os

comerciantes andaram den,

tro da lei, sintoma bastante

agradável para os consumí.

dores; cujos ínterêsees fo,
ram assim resguardados, de
um lado pela ação vigilante
do Departamento da Fa
zenda da Municipalidade e,
do outro, pela própria com

preensão dos que vendem

gêneros de primeira ao povo,
PORTARIA N.o 53

Osvaldo M{wh(/,clo
Prefeito Municipal

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Departamento de Jogos de Salão

Realízar.se.ão em comemoração ao 88.° aniversário do

Clube Doze de Agosto competições de Esgrima e Xadrez.

Para as Provas de Esgrima foram convidados os Clubes

da Capital que possuem esta modalidade de esporte.
A. .Tabela para as provas de Esgrima já foi estabeleci

da e é a que segue:
DIA 23/7 - Sábado - Florete por Equipe - 14: 00 11s.

Local: Sede Social.
DIA 30/7 - Sábado - Sabre por Equipe - 14:00 11s.

Local: Sede Social.

OlA 31/7 - Domingo - Florete Individual - 14:00 hs

Local: Sede Social.

DIA 6/8 - Sábàdo - Sabre Individual - 14:00 11s.

Local: Sede Balneária.

As provas de Xadrez já foram iniciadas. Os participan

teD destas provas são exclusivamente enxadrlstas do

Clube Doze.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o S6ttuJa ilndicaõurProfissional!
-r })H� aiNRiQ��itts�DlHUBI iõ_i

..-- ' .....- .. -1.i

"::'::0 MEHDORÇA DR. GUARACY A.I
I
•

:
•

Cirurgião Dentista :
•

Especiallsta em dentadura. ana; : (Praça Eielv.ina Luz)

tõmíca•. Horário: Da. 8 à' 12 ba
••••••...1���E·:nTII:rl�I���·..••..H

MA 'ERNIDADE CARMELA DUTRA
SERVICO DE RAIOS X

t

Radiologlstas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA

EWALDO J. R. SCHAEFER
.

Exames do Estômago - Ver<icula Biliar -- Rins

'l'orax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica

(Gr:.tvidêz) - Radiologia Pediátricll.

DISPóE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEIUENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER:a:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. Onlbus à por

ta (Almte. Lamêgo) ,

Curso de Especialização no HOIpl

tal do. Servldore. do jJltaclO.

Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim André (SerViço do prof, Marlano di ...n..

N iJo T'adasco - Pedro Paulo Machao.o - Zury Macha- .drade). consulta.: pela mlUibã no

do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi Hospital de Carlelaele. 'A tard. daa

16,30 noras em dir.nte no eoD.lU1-

tório, à Rua Nunel Machado, 1'1.

esquina Oa Tiradente. - Ttlll.

2'166. Re,lelência - Rua .11',.
ehal Gama D'Eça. n.o UI, - Tel.

1120.

POBLICID.&D.
Osmar A. SchIlndwelm - Aldo Fernandes - Virgll10 Dias
- Ivo Frutuoso.

aaPR.S.W'I'.A..T •
•pr•••• '.ç6.. A, 8. IM. LW...

tllO:- Rua Seui.r D••tu " _ I........ar _ DR ANTONlO MUNIZ DE

".l IlllJ4

Ex_Interno por concurso d••a'lr_

nl<lacle_E.Collí. (Serviço dO pror.

Octávio Rodrlguel LIDla). .Ex-

Ilnt<rno do Serviço de Clrurgl" .ao

! Hospital I.A.P E.T.C. do Rio d.

" ,]",nelro. M édlC� do aoaplt,,1 a.

(;.l.!'ldade e da Maternldadl Dr.

I
('ar los Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS--

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

Oom grande facilidade de pagamento, vende-se, lotes
.......................................III!•••• PARTO SEM DOR pelo méto<1o

a lonf!o prazo sem juros, sitos á rua Lamo Linhares, pró-p.lco_protllatlco
.

�

ConsultóriO: Rua João Ploto n. 10. ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

aIL. 111.00 àI 11>,00 bor.l. AMno. casa, imediatamente.
com hora, mareaelM. TIletone Vemlas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305
::ll):\fi Re.ldêncla: Rua Genlral

Fone 2391 e 3426.
Blttencourl D. lUl.

Kua Co.eUa.ire lIII.na, 110
Tele-lone 8022 - Cda. PGstal 139
inderêço Teleeráfico 1STADO

DIR.TOR
Rubeus de Arruda Ramol

G E R _K-N T.
Domtngos }<'ernandea de AQuhiO

R .I O A 'f O R • S

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral

-:- OI'. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornei las - Dr. Miaon Leite da Costa -

Oro Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto _.:.. Walter
Langa - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Doralécío Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima

Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

�. Paul. H... Vlt6ria 1i7 - e..j .1 -

Tel.U-8'"
�.rvtç«l Telecrifk. da UNIT.D PR.SS tU-P)

AG.lNnS • CORR.SPO.t.1lD.NH�
!ii. T4W.ht......alef,... ,.� i!'ANTA. CA'fÂJlIN.A

.A.NVIIC.JI
_'4'•• '. ce.trate, u ae.rtl. e•• a ta...la •• "cer

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se responsabiliza pelos
coureitos emitidos DO'! artigos assinado".
----------------------

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSERTO DE PERSIANAS

Casa Laudares, Ltda.

João Moritz s. a.

.... SOBERANA" PR.,Ç" li DI NOVIMBIlO - .SQVINA
aVÁ Ft:LIPa -SCBIIIDT

I'II.1AL "A SABIIlAN"" DISTRITO DO .lf.....ITO _ CANTO

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIAO _ S.C.
Rua 14 de Julho (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

. Escritório _ Rua Fellpe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.
O serviço noturno será efetua do pelas farmácia.; do Canto, Indiana e Catarin·ense.

A presente tabela não poderá ser alterada sem préVia aut; rização dêste Departamento.

Dr. Hélio Peixot�CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO! ADVOGADO

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

CLtNICA GERAL
Consultório: Rua Cei. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 à!l 19 horas (ao la�
do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Saraiva, 470

- Estreito - Fones 2322 e

6367,

.J
Residência

.

Alameda

AdolfO Konder nO 27.
Caixa Postal 406.

Telefone - 2422.

üp.rIloOÕ" - Doençi<o. 04 S.Dllo_

rll. - CI\nlCa de Adulto.

MIDICO

/SANTOS

Jij_ i

DR. AYRTON DE OLl
VBIRA

DOINÇAS DO PUL.�O
- TUBERCULOS. -

COD.ultlltlO - Rua FIlIpI

schml0t. 38 - Til. 1801.

Hor,rlo: ela. U àI HI horM.

Retldêncl. _. FIUp. Schmld•. ,

n.o 11'1.

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
R(�8idêDei. :

Rua Gal, Bittencourt n. 121.
Telefone: 2651.
ConsuJt6r1o:

Rua Felipe Schmídt a, 87. Avlaa lua dlatinta cllentela que

Esq. Álvaro de Carv&lbo. 1 mudou seu consultório para a rua

Horário:. .. FsUpe Scl\mldt n. 39-A - Km
Das 16,00 as 18.00, díaría- '

.

mente exceto aos sábados frente a Padana Carioca.

!\,tende com hora marcaela

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGiA
ORTOPEDIA

Conftultõrlo: JOão Plmo, 14 -

Consulta: da. 1f, à' 17 nor.... dlá

rlllrJlfnfe. Meno. ao. 'ál:la.OO•. aa•

510;.n('(l<: flrWf\luva, 131S. Fana 2714

---�----

DR. WAUtOR ZOMEH
GARCIA

Dlploml\elo pela. FaculOaO. Nr.cl0_

na' de Medicina da IJ nt vovlld ..aa

elo Br ...U

OH. LAURO DAURA
CLINTCA G.:a.A.L

l!:"peclal1.ta. em molé.tla. ClI SI

nho,.a. e via. urinária•. Cura ra_

dlc .. l da. In!ecçõe. aguO... I crll

nl�aa. do aparêlho genUo_urln,rlo
em ambC'1 o. exo.. Doançu do

,pILrêlho Dlge.tivo I do 11I.ema

oervolo. Hor,rlo: 10� .. 11 I

� I,'.. àl 5 bou.. -:- Conlu1t6rlo:

I(lIa Tlradente., 12 - 1ro 0411'

Fone S246. RI.lclanota: ...

Lacerda Coutllll1o,' 11 (Ob'CaU a.

I·;spILnba - )'01lA 11M,

ORA. EBE B. BARROS
CLtNICA DE CRIANÇAS

(.;o ...1l1�n. I IlMl...... CO....,..

4'· lur.W. L.. lUA a.'., Selunda à I .....'.lra

Cu 11 à' 17 Ilor..

Til. - UI'I'LOlllANOPOLlI

DRA. EVA B� SCHWEIDSON BICHLER
CU�ICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especiálista em moléstia. de anua e recto

Tra tamento de hemorroidas, fístula., etc,
.

ctrur,ia &D.&.l
CONSULTÓRIO': - P,ua CeI. Pedro Demoro.

Estreito
1553 -

DENTADURAS INFERIORES
M1!:TODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES � PIVõS

TRATAMENT'OS DE CANAL

HORÁRIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas

HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

L O T E S

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

APRENDA INGLÊS
com o Prol. MrI Edward 6reen

à rua Tenente Silveira, 42

6ra'fl�ca Co'nt.·nente' Dr. �igu�l_ E M..Orófino
- CIrurgIaO dentIsta-
Clínica de adultos - Raios X
AUSENTE ATE' AGOSTO -

CURSO DE ESPECIALIZA
CãO DE PERIODONTIA com

<> prof. S. Sthal da Universi
dade Ide Nova YOl'k, no Rio
de Janeiro.
Edifício São Jorge - Sala

16.\ Telefone 2862

Lida.
Tipografla e tãbrlca d.
Oarimbo. Impressos em gerai
R-aa Aracy Vaz Callado, 186

Estreito - FlorianópoJis

DEPARTAMErfTO .DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕE'S"DE FARMÁCIA

MÊS .
DE JULHO

Õ serviço noturno será efetua do pelas farmácias sto. Anta nio, Noturna e Vitórih.

O plant-ão diúrno compreendi do entre 12 e 12,30 hs. será ef etuado pela farmácia Vltória.

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

. 24 - Domingo
31 - Domingo

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarino;nse
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna

Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano

ESTREITO

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

�====================================�--�

DR. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GIRAL

Doença. ele SenhorM - proc.o

logla - Eletrlcldadl .'dlca
ConsultóriO: Rua Victor .e1_
relle. n.o 28 - Teleton. 1107

Consulta.: Da. iii bor&l 1111 CUan.e.

Realdêncla: "'ODI, 8.n•. Klla 11.
mellllU. n. n.

IMPRESSORA I

illlgbito rtb�.1
--..cc �) )1000

,.. j
CARIMBOS, ENCADERNAÇ'OES E!
�SERVIÇO DE CLICHERU\ !

CO�1 PER�0.��R/-\PIDEZ.I;
RUR CONSELHEIRO fv1i\FF\A 123,:
FLORI:\NÚI'()J.JS �:.:\NTI\ C:.\TIII:!N.\

i

(LlNI(A SAN'A CA 'ARIMA
Doencas Nervosas e Mentais -

t

Clinica Geral
Angustia - Complexos - Ataques - Manias -

Problemático Afetiva e sexual

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

Insulinaterapia - Cardiozolorapia - sonoterapta e
,

Psicoterapia.
Direção dos Psiquiátras -

DR. PERCY JOãO DE BORBA

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das' 15 às 18 horas

Endereço: Avenida.Mauro Ramos, 286

RAUL P'�REIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhislaf'
&scrlt6rto: Rua loio Pinto n. li lObO

l tlefone 11. :U87 - C&ha Pnnal n. "

EtOR·UIO: Du UI ... 17 horu.
xxx

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
Comunica aos seus clíentes o novo horário de

tas.
DE MANHA - das 10 as 12 horas

DE TARDE - das 4 as 6 horas

Consultas Rua Nunes Machado, 7 fone 3738.

consul-

Escritório de Advocacia
Rua. Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - F'Iorlanl'lpolls
Dr. Acácio 'Garibaldi s. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Dr. "Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crímt
nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

ças - qontabilidade: escritas, balanços, análises e perícias
-

=================�
I

CLUBE

6� DE
RECREATIVO

,JANEIRO
ESTREITO

PROGRAMA PARA O rVms DE JULHO

Dia 23 Sabado Bingo Dançante
20 às 23 horas

Dia 24 Doming6 - Brotolandia
19 às 23 horas

das

das

.

Dia 28 Quinta_feira - Bingo
çante das 20 �s 22 horas

Dau-

Dia 31 Domingo -- Brotolandia
19 às 23 horas

das

NOTA. A aprf'Dentação da carteira
de sócio' e o talão do mês de julho.

=========---_.

.......................................... I

i SYNTEKO;• •

i p a r a o. a s s o· a I h o i
id o seu E s c r i t ó r i o o u L a r I
e I
:- Beleza l-I

D' t'
� :

I. I S I n ç a o :

! Durabilidade!
: .

! Informações e Orçamento i
: Osvaldo Meira :

1* Av, Mauro Ramos 206 - Fone 2758 I
..••11 ••••••..•..••••••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DtARIO OH B. CATARINA 7
.. �� .. � • '..__.. ....�-�w�·�·�w�·�=<=< __

FLORIANóPOLIS, Quarta Feira, 27 de Julho de 1960

[@LUNA* CATOLlCAI
A. SCHMIDT.

A]{CEBISPO CONDECORADO

No f�agrante acima Vemos o sr. Arcebispo Dom Joaquim
Dominçues de Oliveira, momentos antes de receber das
mãos do Cmte. do 5,° Distrito Naval, Almirante Augusto
I-I. R. Gruneuuüâ, a medalha do "MÉRITO TAMANDARÉ"

sendo vistos, ainda o sr. Governador do Estado e o

'

sr. Prefeito Municipal.
A GRANDEZA DO MATRIMONIO CRISTÃO

O grande Papa Pio X de sua mãe, e sôbre êle rolou

quando ainda era Mons. José uma lágrima sua, qual bri.

Sarto, Bispo de Mântua, certo Ihante de inestimável valor

dia, em visita à sua velha e a traduzir todo o seu res.,
boa mãezinha, monstrou., peito, amor e gratidão.
lhe belo anel episcopal que A Igreja, na celebração do
trazia no dedo. casamento, tem uma bênção

A velhinha, que, na sua especial para o anel nupcial
singela modéstia, era uma a pedir a Deus que aqull..�
mulher compenetrada de sua que o vai usar, conserve

dignidade material, estendeu. 'Ivnaculada a fidelidade ao

lhe a mão tôrla enrugada e consorte e com êle viva em

nela mostrando o anel nu. perfeito amor.

pcíal, disse: Símbolo da fidelidade e do

Nunca poderias trazer êsse amor' - eis a significação
anel de Bispo, se tua mãe do anel' nupcial; e, na file

não tivesse êste anel nupcial. liàade e no amor, é que está
E Mons. Sarto, entrevendo a grandeza do matrtrnônío

nestas palavras a grandeza cristão. Só as mães que as.

cio matrimônio cristão e da sim o compreendem, darão

dignidade materna ajoelhou- Ll, Deus, a Igreja e à Pátria.
se e beijou respeitosamente

I
filhos realmente dignos e

o velho e simples anel na mão grandes.

V E N E - S E
LOCOMOVEL MARCA WOLF.
TRATAn �A CASA ANDRÉ MAYKOT (Estreito)

ALUGA-SE·
Ampla e confortável residência, com 5 quartos

demais dependências, sita á rua Bocaiuva, 201.

Aluguel Cr$ ,10.000,00.
Trn.tar pelo telefone, 3772.

VENDE-SE - Tratar na firma Machado & Cia.
SIA. Comércio e Agências.

c

Como legítimos represen,
tante dos agricultores do

Oeste de Santa Catarina,
sendo 90% de sua votação
dada pelos colonoe daquela
próspera região catarinense,
congratulava-se em nome da
bancada do Pratido Social

Democrático, bem como em

.seu próprio.
-0-

O único orador da hora

destinada à s Explicações
Pessoais foi o deputado
Bahia Bittencourt, do PSD,
trazendo ao conhecimento

Aprovado por unanimidade requerim ento do Deputado
Estivalet Pires. - Prefeito Udenista da Penha manda

I

prender adversários políticos.
o deputado Estivalet Pi

res, líder do Partido Social

Democrático, apresentou o

seguinte requerimento e que

de pronto mereceu a apro

vação de todos: Exmo. Snr.

Presidente da Assembléia

Legislativa.
Transcorrendo hoje, o dia

coneagrado ao COLONO, vi
mos com o presente requerer
il. V. Excia., qUe submeta à

alta consideração do Plená,

rio, se concorda seja c(j)llsig
nado na ata de nossos tra,

balhos um voto de congra

tulações pela passagem de

tão grata efemeride.

Em sendo aprovado o que
óra requeremos, solicitamos

sej am expedidos despachos
telegráficos as entidades re

preeentatívas da Classe, co

mo sejam: Federação das

Associações Rurais - As.

socíaçôes Rurais e Casas de

Colono já em runcíonamen,

to no Estado, dando.ee.Ihes

ciência da homenagem. Sala
das Sessões, 25 de julho de

1960. Ass. Estivalet Pires -

Deputado pelo PSD.

Ocupando a tribuna, teceu
considerações a respeito da
data qUe transcorria, lem

brando o abandono em que
vivem por culpa dou Poderes
Públicos, muito embora for

mem ao lado daqueles que
dão o melhor de si para o

fortalecimento e enriqueci.
manto da nossa querida pá.
tría.

,

MOTORES ElETRICOS

AR.
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...
Eis os três fa-tôres de garantia que os Motores Arno representam para o

consumidor.

Os Motores Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q., Con- -

trôle Integral de Qualidade, o único que osseguro perfeição máximo no

produção em série.

®
ARNOS.A.

\ "

* Motores monofásicos até 1 Y2 H P

'* Motores trifásicos até 300 H P

'* Motores paro máquir.as de costuro

'* Motores especiais
I N D Ú S T R I A E C O M É R C I O ....

RfPRESENTANTE EM FlORIANÓPOLIS:

J\AEYER & elA.

da Casa a prisão do Sr. Ger. 'mo uma Campanha Social,
váelo Cidral, pacato comer. oportunidade em qUe o povo
ciante de São Braz, municí- escolherá os seus melhores

pio da Penha, efetuada pela homens para dirigirem suas

polícia local a mando do I comunas, nosso Estado e

Prefeito Municipal daquele' Pátria.
município e destacado pró.
cer da União Democrátíca Apelou no sentido de que
Nacional. o Senhor Governador do Es.

Na oportunidade, alertou o tado, bem como o Senhor

Poder Executivo de Santa' Secretário de Segurança Pú,

Catarin�, que esta campa_! blica, coibam tais atos que
nha eleitoral que se aproo desabonam o regime demo.
xima deve ser encarada co- crátíco vigente.

Na Assembléia Legislativa

Constituição Calarinense- C'omplelou
13 Anos - Palestras e Debates em

Torno da Insfalacão da SIDESC
•

em 1959

•
FELICITO ° Dr. Nereu Ra- Carvalho, Carmem Silva

Santos, Anecy e Eliana Ra,

1oemak. Georgina Rosa,
Letícia Palumbo Silvia

Hoepcke da SiI�a Inah
,

A YOLANDA Filial, apre. Muller, Diva Borges. Os

sentou uma vitrine bem jovens Marcos Aurélio Boa.

original, é 'a Vitrine ela baíd, Mal'cello Rupp, Amil
Semana. ear Cruz Lima, Belfnr Arau

jo, André Rademaker, Hen ,

REGINA Maria Carvalho; ri'juc Wendhausen, Raul

Carmem Lucia Cruz Lima, CIlCl'em Filho Lutz Arman ,

Heloísa Helena Z. de Carva. do WOlff, 'Gerson '(

Neves,
lho e Diva Maria ele Oarva- Carlos Muller, Jorge Gnn

lho, Idealizaram para o çalves e Taltibio Araujo
próximo Disco Dance, a aconteceram na festa do

Dança do Chapéu. Estes bro; PEC, no Galera Clube.
tlnhos comandarão esta

atração. AMANHÃ, comentarei a vi.

sita das Garotas "Radar"
NOS ESTADOS Unidos da nesta redação.
América do Norte, circulam
cíncoenta mdlhôes, rle veio MISS Elegante Continente,
culos, entre ônibus, camí- Srta. Cic1néia Gaspar, visl ,

nhões e automóveis; No tou ontem, a Direção de "O

Brasil circulam quatrocen. Estado" DL. Rubens de AI'.

tos mil. Dados de 1958. ruda Ramos e Jornalista

� \ Domingos Fernandes de

ANIVERSARIOU ontem, a Aquino. O colunista acom,

Sra. Vinícius Gonzaga (Da. panhou a bela jovcm re ,

Heliane). O colunista, felL, presentante cio bairro elo

cita o ,distinto casal, pela - Estreito.

data que transcorreu.

mos Filho, pelo transcurso

do seu aniversário que
transcorre hoje.

Na sessão matutina de sexta feira última, ocupou a

_.Itribuna o deputado Romeu Sebastião Neves, líder do

Govêrno, falando sôbre o transcurso do 13° aniversário

da Constituição do Estado de Santa Catarina.
A seguir, ocupou a tribuna o deputado do PSD, An

tônio Edu Vieira, tecendo um hino de louvor ao seu

grande líder, deputado João Estivalet Pires, pela sua

destacada atuação como constituinte, e que ao lado do

deputado Braz Joaquim Alves, presidente da Casa, são

os únicos remanescentes de 47 a continuarem como re

presentantes do povo catarinense no Poder Legislativo
Estadual.

SUZANA SBRUZZI, viajará
AMANHÃ iniciarão os en- hoje por via aérea para

saios para o desfile de Ga- Lajes, Suzana, é a Garota

rotas Bossa Nova. Será um "Radar" daquela cidade,
desfile muito simples e ín, representante do Clube 14

teressante. Conforme já no- de Julho, embora esteie eS

ticiei os vestidos são de pas , tudando em Curitiba. A •

seios, ao gosto dos pais das luna da qual ela faz parte,
meninas. deseja-lhe felicidades e um

breve retorno à RAROSCti'.

Wolney C. de Oliveira, a

clarado as dúvidas exis
tentes e tomando posição
de luta nesta justa reívín,
dícacão do PQVO catarínen
se e' em particular do povo
sulino.
O último orador foi o

deputado Olice Caldas
também dlscorrendo sôbre a

SIDESC.

FALTA apenas um mês pa ,

ra se conhecer a Miss Flo- NO PRóXIMO dia 30, have-

1'ianópolis de 1960. rá .no Tijucas Clube, uma

"Soirée" em comemoração
ALMOÇO íntimo 1110 Res, ao seu 8.° nníversár!o. Prn,

taurante do Lira T. C. do vavelmente estarei presen,

Conselho Deliberativo,.. Fis- te.

cal e. Diretoria, no. próximo '

,

domingo 'às 13 horas. O Qi- '-HOJE, ria A.A.BlB., haverá

reter de Rerações Públicas um encontro social dançan
do cíube, é o encarregado te do qual farão parte as

desta reunião. Garotas Radar, do Lira T.C.

de "O Estado" e do Petl'ó

AS SRTAS. Cidnéia Gaspar, polis T.C. de Pôrto Alegre.
Miss Elegante Continente; Estarei presente ...
Elizabeth .Elias, Marisa '��

Amorim, Laey Palui1lbo,PEC, quer dízer : Pelada Es ,

Carmem Lucia Cruz Lima, pól·te Clube.

Heloiza Helena Zaniolo de

Carvalho, Suzana Sbruzzi; CHEGARÁ hoje, nesta Ca

Juçara Travassos Alves, pital o candjJdat� podecísta
Cristina Atanasio, Sônia à vice_Presidência da Re

Mara Del Vale Y Araujo, pública, Dep. Fernando Fer-

Tânia Araujo, Diva Maria rari.

A tarde foi realizada uma

Sessão Especial, ocasiao

em que os deputados tive
ram a oportunidade de
ouvir as palavras abali;
sadas do Gal. Osvaldo Pin
to da Veiga, diretor da
Companhia Siderúrgica Na.
cional e do dr. Anibal Alves'
Bastos, presidente da Co.
missão Executiva do Plano
rio Carvão Nacional am-

bos discorrendo sôbre pro, R·a'.dl·o 6uar'uJ·a'
.

blemas, relacíonados com o

carvão de Santa Catarina, PROGRAMAÇÃO PARA O
bem como a instalação da
Siderúrgica de Santa cata,

DIA 27 DE JULHO DE 1960

rina S. A. (SIDESC). (QUARTA FEIRA)

Discorrendo com muita Às 6,35 -

objetividade sôbre a ma- Alvorecer Em Nossa Terra
téria, o Gal. Pinto da Veí., Às 7,55 _

ga, ímpresíonou 'lft,ivamen.
te a todos os presentes,' A VEMAG Informa

dando uma visão sintéti- Às 8,35 -'-'

ca dos trabalhos da Com. Um Amigo a Seu Lado
panhia Siderúrgica Nacio. Às 9,05 _

nal, como também o pro-
cessamente da ínstalacâo Telefone Pedindo Música

da SIDESC, no Sul do És- Às 10,30 -

tado. Antarctica Nos Esportes
Após rápidas consf�í � Às 10,55 -

ções do dr. Anibal Alves
Bastos, foram iniciados os

Informativo Casa Brusque

debates, Tomaram parte Às 11,05 -

, dos mesmos os deputados Musical Copacabana
Waldemar SaIles ,único �s 11,35 -

representar:te de Tubarao Parada Musical Chantecler
presente, Lecian srówíns-
ki, ambas do PSD, Olice As 11,55 -

Caldas do PTB e dr. Sebas. ttep('!rter ALFRED
tião T01edo dos Santos, na Às 12,10 -

qua!ictade de Presidente do Sucessos Musicais "VARIG"
Sindicato dos Mineradores.
Respondendo a uma per.

Às 12,25 -

gunta do deputado Valde. A VEMAG Informa
mar Salles, o Gal Pinto da Às 12,30 -

Veiga frizou o interêsse do Carnet Social
eminente Presidente Kubi.
aschek de Olivéira pela ÀS 12,35 -

concretização da SIDESC Enquanto Você Almoça
Destacou igualmente a ne. Às 12,40 -

c�ssida.de qu� tem Q Bra- Na Linha .de Frente
sIl de maugurar de 3 em 3 -

anos' uma Usina Siderúrgi_'
AS 13,05 -

ca do porte da ele Volta Re.1 Festival PhilillSdonda. a fim ele que no Às 13,35 -

ano 20IO possa alcançar a Convite à Música
produçao per capita. As 14.05 _

Alcancou Nível Recorde o Consumo
•

de (afé
mo ele 4,7% em
ao total de café

relacão
enti-ado

no país.
O total da importação de

café também aumentou. na
razão de 15,5% em relação
ao ano anterior, tenelo pas
sado pelas barrril'as adua.
neiras daquele país. em

1959, '2.973.350 sacas. O
consumo per capita elevou

se, então, para 3,306 quilos,
o maior índice até a.gora
alcançado na República
Federal Alemã.

No relatório referente a

1959 da Associação das
Firmas Participantes do
Comércio de Café, de Ham

burgo, em análise feita

pela diretoria, ,é dada a

posição do mercado impor
tador ,c.e café da República
Federal Alemã, que está
8ssim distribuído percen
tualmente: Brasil, 21,30;
p!\ises africanos e outros,
12,43; paises americanos,
4963; Colômbia, 16,48, ou

tros paisrs, 0,16. E' feita
também uma comparaçao
com o ano anterior, onde

Ise vê que o Brasil teve um

aumento de 3, 13% e os pai.
ses -africanos um decrésci-

?its�'1II!III."')Q. ,

SABOnOSO? J_.SÓ��_11_E_ ZiTU
,

C�.
Espetáculo musidisc em Ri-Fi
As 15,05 -
Telefone pedindo música
Às 16.00 -

A VEMAG informa
As 16,05 -

Telefone Pedindo Música
As 16,55 -

Repórter ALFRED
As 1!7,05 -

A Música que você pediu
Às 18.10 -

RE�ENBA J-'
As 18,30 -

Novamente em Sessão
Especial a Assem.bléia vol
tou a se reunir na manhã
de ontem ,oportunidaele em

que os deputados Waléle_
mar Salles e Lecian Slo_
vinski, aSRim como Wolney
Co}laço de Oliveira e Olice
Caldas, discorreram sobre
a necessidade de se formal'
uma frente única capaz de
demover to:las as oificul
daeles que éstão entravan.
do a aprovação elo projeto
4420 A-59, que cria a

SIDESC e a sua imediata
instRlacão.
A exémplo (lo que acon

teceu na sessão anterior,
ocupou a tribuna o elr. Se
bastião Toledi, que mais
uma vez demonstrou os

seus profundos conheci.
Iffi:rntos .sôbre o pl'oblrma
ora ventilado.
Desta vez teve a opor_

tuni(lade dê debater com

os deputadas Waldemm'
Salles, Lecian Slcwinski e

VEN,DE .. SE

....._ ..,.,�����

UNIÃO DEMOCRA'TICA NACIONAL'
Seccão de Santa Catarina

•

Convenção Regional Extraordinária
CONVOCAÇAO

o Diretório Regional, de acôrdo com seus Estatutos,
eonvoca os seus membros, os seua representantes no Con

gresso Nacional e na Assembléia Legislativa, os Delegados
Municipaifl e os representantes dos Departamentos Espe
cializados do Partido, para a Convenção Regional Extra.
ordinária a realizar-se nesta cidade de FIQ!'ianópolis, na

sede partidária, nos dias trinta (30) e trinta f' um (31l

de julho elo corrente ano, com fi, seguinte
ORDEM DO DIA

1) - Escolha do candidato ao cargo de Govel'l1udol'

do Estado, às eleições de 3 do outubl'o jJl'óxlmo vindouro;

2) - Escolha do candidato ao cargo de Vl('e Gover

nador do Entado, às mesmas elei.:;ôes;
3) - Assuntos de intel'êsse partidár10,
Flol'ianópolis, 14 de julho de 1960

PAULO FONTES - president.e em exercicio

ABELARDO RUPP - Secretário Geral

Programa do E.T.A.
As 18,55 -

A VEMAG informa
Às 19,00 -
Momento Esportivo Brahma
As 20,05 -

ReI). direto de Tubarão
As 21,00 ...:...

ReporteI' Al.,FREll
As 21,30 -
t\ 'VEMAG informa
Às 22,05 -

CASA DE MATERIAl, Grande Informat. Guarujã
Tra,tar à rua Delminda §il-. As 22,35 -

velra, 229 (fundos) 03 sucessos do dia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Povo Aclamou Em Público o Candidato CELSO
Ovacionados os candidatos da União Catarinense e União Joinvillense - Verdadeira consagração aos sinceros amigos de Joinville.

Estimou-se em cêrca de seis mil pes, dos candidatos que se apresentam à
soao a multidão que se aglomerou no disputa da Prefeitura Municipal e do Go
Jardim Nereu Ramos, rua do Princípe e vêrno do Estado nas eleições de 3 de ou
imediações, para prestar sua hornena, tubro próximo. Apesar da escassês de
gem de reconhecimento ao sr. Celso Ra , tempo para a propagação da reunião o

mos e a outros homens públicos a cujos número de manifestantes, avultado co

dedícadoe esforcas deve Joinville a ob, mo foi, serviu para demonstrar a expon,
tenção do empréstimo de 30 milhões de taneidade com que o povo, de todas c{3
cruzeiros, com o qual o prefeito Balta , recantos da cidade, acorreu à praça Ne.,

sal' Buschle vai agora levar os canos reu Ramos para ouvir a palavra de seus

d'água a todos os lares joinvillenses. verdadeiros amigos e aplaudir a ação
Teve eesa manifestação um caráter de que êle[' têm desenvolvidos e contínua,

verdadeira apoteose e marcou dítínttíva- râo a desenvolver el� benefício de Joín;

mente as tendências populares em face ville de sua populaçao.
SS%%S%%S%SS%S%S%S%%%%%S%%SSS'SSSS,%S%S%S�

. bairros ao sr. Celso Ramos, srs. Paulmo Leite, repre,

que tanto contribuiu para sentando o prefeito Alfred
que essas mesmas casas Addison; vereador Orlando
tenham amanhã o contor., Cardoso representando o

to da água encanada. PTB francisquense; Her-
Também esteve preeen- mogenee Kirtschen, pre ,

te uma delegação de Ara- sidente do Sindicato dos

quarí, e uma de São Fran , Marítimos; J. Machado,
cisco, esta constituída dos representante do Sindica

to dos Estivadores; Célio
Bueno, representante do
Sindicato dos Conferen
tes; Romualdo Pereira de
Deus, presidente do Sindi
cato dos Arrumadores e

Virgílio Lustosa dos San
tos .representante dos Ex
Combatentes de São Fran.,
cisco do Sul.
Usaram da palavra os

srs. Helmult Fallgater, fa
lando em nome do er. Pre ,

feito Municipal; Arnaldo
Budal Arins, presidente do
Diretório do PRP; José
Carvalho Ramos, pelo PTB;
deputado Antonio Gomes de
Almeida; deputado J. Gon ,

calves, prefeito Baltasar
Buschle, sr. Orlando Car ,

doso, vereador ê, São

Direito de Voto

Antes de se iniciar o co

mício em que Se transtor .

mau a manifestação popu
lar, uma comissão de se

nhoras do bairro do Itaum

fêz entrega de uma cor

belhe de flores naturais,
significando a homenagem
das donaa de casas dos

(. Pinto Desmascara Sem Querer De

magogia Agrícola de Jânio Quadros
s. P. _ (A. P.) ...;... 15-7-60 Ao sr, Jânio Quadros, por
O sr. Jânio Quadros man , tanto, se referem as palavras

dou fazer pela rádio uma pro- do s�. Pinto �o �e�mo pro

paguruda dem:agógica e falsa nuncíamento a pagma 1 do

sôbre o que "fez pela agri- "I.iát"io Oficial", que ª-íz:
cultura em bo Paulo". "Estou convencido de que

Além de te!" transformado alguns políticos precisam r�.
escolas agrícolas em cadeias formar seus metodos se qUI

ao contrário do que fazem o� serem sobreviver", porque o

governos dos povos civilizados povo "repele os p�oc.e�sos _de
alnda deixou o setor agrícola demagoiia, de mlstt�IC:l(,OeS
da Secretaria da Agricultura e de levindade admlnIstra
em petição de miséria. Quem tiva".
revela o fato é o atual Isso é ou não o retrato de
governaJdor C. Pinto, conf'or ,

J. Quadros?
me se vê do "Diário Oficial".
ele 19 de julho de 1960. Ali

para dar uma idéia de como

Quadros deixou o setor, diz,

textualmente Pinto, à pãgina
dois do jornal de publicida
de governamental:
"0 govêrno encontrou, no

Departamento de Mecaniza
cão da Agricultura - DEMA
:...... apenas 56 tratores, dos

quais 26 em condições de
uso" .

Por LEDENY
Na revista "Militia" publi

cada pela Força Pública
ele São Paulo, foi Inserida
uma MOÇÃO em que o cen,
tro Social de Cabos e Solda.
dos lança um veemente apê
lo ao Congresso Nacional no

DECLARACA-O'
sentido �e promover ràpido
encaminhamento da Emenda

• Constitucional que' revoga o
Eu Munick .c Souza Af_ parágrafo único do art. 132

fonso estou de pleno acôrdo da Constituição Federal, o
com o manifesto da ala dis- qual impede as praças de pré
si.dente da U. D. N., ten.\l_o em das nossas Forcas Armadas
vista os relevantes serviços e das Polícias -Militares de
prestarias àquele partido e ter exercendo·o sagrado direito
sido menosprezarto pelo do voto.
m.e�mo, esquecido que por Justifica ainda esta MO.
varias vezes pus em risco ÇãO, o fato de, mais ou me,
minha própria vida. Reco, nos cem mil policiais 'mili
nheço c declaro que a atual tares, pelb lápso de tempo de
direção daquela agremiacão 25 anos, vêm.se impedidos de
politica não reconhece e nem exercer o mais caro dos de
valoriza seus antigos com, veres 0.0 cidadão, nos regi
panheiros. Defende, isto' sim mes democráticos: o de csco,

posições e interesses parti� lher seus governa\ntel'. São
culares de inclivícl.uos e gru_ assim, estes agentes do poder
pos que nada ofereceram e público colocados sob o as
nem of�recem aoyartido. pecto político, em 'situação de

Fpolls, 25 de Julho de 1960 inferioridade, perante suas

HARNA8[lANDlA
AUMENTO AO FUNCIONALISMO

I

-x--

Continuamos nosso comentário com a classe de venci
mentos de Cr$ 7.450,00.

Nesta classe de vencimentos houve os aumentO[1 se_

?,uintes: de Cr$ 2.050,00 (27,5%) aos funcionários do pes_
&oal fixo, que passaram a Cr$ !).500,00; de Cr$ 1.950,00
(26,17%) a um fiel de tesoureiro, que pa['30U a Cr$ ' ....

9.400,00; de Cr$ 2.090,00 (28,20%) aos do padrão 13 do
T.C., que passaram (de Cr$ 7.410,00) a Cr$ 9.500,00; de
Cr$ 3.550,00 (47,65%) aos diretores de G.E., que pas_
saram a Cr$ 11.000,00; de Cr$ 1.900,00 (25,33%) aos

mecânicos, torneiros e càrpinteiros do DER, que pas.
1.'aram (de Cr$ 7.500,00) a Cr$ 9.400,00 e de Cr$ 1.882,50
(25,00%) aos inativos, que passaram a Cr$ 9.332,50 ou

menos.

Foram lesados: em Cr$ 1.300,00, os funcionários do
pessoal fixo; em Cr$ 1.400,00, um fiel de tesoureiro; em

Cr$ 1.260,00, os do padrão 13 do T.C.; em Cr$ 1.450,00,
OD mecânicos, torneiros e carpinteiros do DER e em ....

Cr$ 1.467,50, ou mais, os inativos.
"Sempre que, por motivo de alteração do' podel'

aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos
dos funcionários em atividade, serão a êles reajusta.
dos 0[1 proventos dos inativos" (art. 195 da Constitui·

ção Estadual). '

Os inativos militares ou, melhor dito, os militare�
da reserva, foram aumentados na mesma base dos ds,
ativa e respeitado[_! em todos os seus direitos e "van_

tagens concedidas por leis anteriores".
Não há injustiça entre a tabela dos militares da

ativa e a dos da reserva. As tabelas são perfeitamente
iguai[', como não acontece com os civís.

A grande injustiça praticada contra os militares es

tá em que as suas tabelas param em Cr$ 26.000,00, en.

quanto as do Ministério Público e da Magistratura, além
de outros cargos bolados, continuam subindo, subindo,
subindo e vão .parar sàmente em Cr$ 55.000,00!

De "magister" também vem o Magistério, onde os

mais classificados ProfessoreD Secundários passaram a

Perceber Cr$ 17.600,00 por mês e os primários profes.
sares diaristae a Cr$ 30.000,00 ...

Parece incrível! Parece mentira!
Mas é ã dura verdade: Cr$ 30.000,00 POR ANO!

Cr� 2.500,00 POR MÊS!

Pobre Magistério! ... E pensar.se que já foste cam

peão em Santa Catarina! ...

A nossa esperança de mais Justiça, com letra maiúIJ

rllla, está em CELSO RAMOS!

Prosseguiremos.
BARNABÉ D.E ESPADINHA

próprias espôsas e filhos
maiores de dezoito anos, por;
que estes, votam. Razoável,
evidente (' JUSTO o desejo
dos Cabos e Soldados, por
quanto sabemos, que de há
muito nos

.

países que se

acham, na vanguarda dos po
vos 'civilizados, exercem as

praças de pré o direito de
voto, até mesmo em plena
guerra.
A este respeito o democrá

tico candidato Marechal
LOTT, manifestou. se ravorá,
vel ao direito de voto dos
soldado da Marinha, Exér ,

cito, Aeronáutica !.! Polícias
Militares, com estas palavras:
"Este direito lhes foi negado
antes 0.0 .

voto secreto', pois
estariam sujeitos á coaçao,
de seus Comandantes. Hoje
não há mais razão para isso,
em face ela urna indevassável.
Manifestou.se também ra,

vorável o Candidato Sr. CEL
SO RAMOS, demo.nstrando o
seu alto espírito ·d6m.ocrático
com estas palavras: "Se con_

fiamos às praças .-., pré a

defesa da pátria, se confia_
mos aos milicianos das polL
cias militares a manutencão
da ordem e da tranquilidade
públicas, missões ambas de
capital impol·tância para to

dos, e para cujo cumprimcnto -

até a vida lhes é exig:' a -

não há incoerência maior do
que lhes negarmos o direito
de voto".

I

monstraram a disposição
.ern que se encontra o povo
de manter em Joinville as

n o r mas administrativas
atuais e de dar ao govêr ,

no do Estado a renovação
de que êle carece para que
Santa Catarina ressurja
dê['3e marasmo em que tem
estado mergulhada nos úl-
timos arios.

.

Francisco do Sul e sr. Cel;
so Ramoe, todos rereríndo
à União Joinvillense e à
União Catarinense rorma,
das para of.erecer a Join
ville e a Santa Catarina
melhores dias no futuro.

Os aplausos com que ro,
ram recebidas as palavras

de todos 0[1 oradores de-
FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 27 de Julho

Garota "RADaR" �e o [sta�o, visitou nossa Re�a�ão
Tl'�do si�o escolhida pelo a todos cativou. cutíu grandemente. O con_�'! trar o acontecimento

Cronista Lazaro Bartolomeu Após o coquetel oferecido ceita do DR. RADAR cresce' verás honroso, o faz cà
(DR;. RAPAR), nl!-ma pro- pela gerência às jovens pre- dia a dda. Mantendo coltma�.; máxima alegria e apro
moçao dêste matutino como sentes, foram percorridas social há pouco tempo 01) ta o ensejo para aprese
a GAROTA RADAR DE "O as dependências do Jornal. DR. RADAR vem fazeri.do�, à srta. Lacy Palumbo,
ESTADO",

.

na manhã de .A iniciativa d,1) cronista cobertura completa das ati-Si já faz parte do Jornal. s
ontem, a flm. de ser apre. Lazaro Bartolomeu, que re , vidades sociais desta Ca-j-! efusivas congratulações
s�nt��.a aos diretores ,e �u.n- ceb�u inteiro apôío da Dí, pítal. �� gradecendo sua visita e
cronarios, esteve_ em VISIta reçao de O ESTADO, repor- O "O ESTADO", ao regis-i�, tôdas que 8. acompanhar
a nessa Redaçao, a srta,
Lacy Palumbo.

Acompanhou-a, Um gru
po de senhoritas da nossa
sociedade, entre elas a Ga;
rota RADAR de Lajes. srta.
Suzana Sbruzzi e srta. Ju.
çara Travassos Alves, Ga
rota RADAR do Petrópolis
Tênis Clube, de Pôrto Ale.
gre .

Cidnéia Gaspar, Míss
Continente" também esteve
presente, bem assim a srta.
Sueli dos Santos' Nunes,
Garota RADAR do Lira Tê.
nís Clube, e mais algumas
srtas, da sociedade local.
Nosso Diretor, dr. Rubens

de Arruda Ramos o Dire
tor -Gerente, Vereador Do.
mingas Fernandes de Aqui
no e mais o Cronista Láza.,
ro recepcionaram as vísí,
tantes mantendo com as

mesmas, durante largo tem
po, animada palestra. Na

oportunidade foram toma.
dos os flagrantes que ílus,
tram esta nota.
A Rcdacão do "mais an

tigo diário de Santa Cata.
rina" viveu momentos ele
alegria, ao ser invadida pe;
la beleza e graça da Garota
RADAR de O Estado, que

Distribuindo sorrisos (ao invez de vales) a Garôta RADAR de
toma o lugar do Gerente. A Redação do "mais antigo diário de Santa
na" foi invadida, na manhã de ontem pela graça e beleza destas

Catart.

jovens.

Ma�Dílica conYeD�ão �o r�n em Bom Refir
Presenea do Sr. Celso Ramos .- Jete de Oliveira, cand. a

. .

Prefeitur.a - Enlusia
mo sem precedenl

das candidaturas vito'
sas do Marechal Lott,
Goulart, Celso Ramos, D
tel de Andrade eJete
Olhl\eira.
A palavra do candid

pessedista, Dr. Celso
mos foi ouvida com !11U

intei-êsse, pois, o ilustre
mem público, mostrou s

familiaridade com os p
blemas da região, em p
ticular com os da pecuá
e da lavoura.
A e1.'colha do candida

a Prefeito de Bom Reli
pelo P.S.D., recaiu num

daclão honesto e trabalh
dor, que, por certo, tu
fará pelo bem de sua ter
e de sua gente.' Jete
Oliveira, sem dúvida aI
ma, deverá se eleger PI
feito ele Bom Retiro, po
quanto é estimado por t
dos aqueles que com i
convivem.

Realizou-se na tarde de domingo, em Bom Retiro, a convencão munici

pal do Partido Social Democrático, para escolha do seu candidato a Prefeito. A
1"eunião que foi levada a efeito no Clube do Planalto, contou com o compare

cimento de centenas e centenas de pessedistas que, exptnitaneamerite foram
levar o seU abraço e a sua solidariedade aos candidatos que ali estavam pre

sentes.
Os trabalhos foram presididos pelo sr. Arno Meyer, tendo sido convida

dos pam lugares de destaque na convenção os S1"S. Celso Ramos. candidato do

P.S.D., P.T.B., P.R.P. e P.L. ao Govêmo do Estado; 'Roberto Wiggers, Prefeito
Municipal de Bom Retiro; deputados Dib Cherem e Orlando Bertoli, Vereador

Jaime Mp,chado, Presidente da Câmara Municipal de Bom Retiro; coletol'es

federais Hélio Bleyer e João Boaventura, sr. Boaventura Souza Costa, Presi

dente do D.M. do P.S.D. de Urubici, sr. Vidal Ramos Juni01", Pl'efeito do Municí

Ghisoni.pío de Lages, e sr. Nereu
A escolha do candidato

a Prefeito, foi realizada de.
acôrdo com a orientacão
dos estatutos do Partido

Social Democrático, tendo
sido escolhido, por escru.

tínio secreto e por unani
midade o sr. Jete de Oli_

veira, ilm'tre deputado da
quela zona que foi viva
mente aplaudido por todos
os convencionais e pessoas
presentes.
Na oportunidade, fize_

ram uso da palavra, pela
ordem, os srs. Hélio BJeyer,
Tiago Albuquerque, João
Boaventura, Nereu Ghisoni,
jovem Raniero Goedert,
deputado Orlando Bertoli,
vereador Jaime' Machado
deputado Dib Cherem, EJ/' ..--------�-�--

Jete de Oliveira. sr. Celso
Ramos e, encel:rando os

trabalhos, o sr. Arno Meyer.
03 oradores, entusias_

mados e vibrantes. pedi
ram que os bomret'iren[1es
('('lTf1.ssem ff1eiras em torno

----.:__
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A imprensa udeniuta-palaciana poreja suo
todos os dias, no sacrificado esforço de provar q
Santa Catarina é uma verdadeira REPÚBLICA
PLATÁO.

Por pouco-pouco os jornalistas e radialistas'
hora oficial-comercial chegam à conclusão que
CRIME FAZER OPOSICÁO AO ATUAL GOVf:RN
E NÃO ELEGER, POR

-

UNANIMIDADE, O CANOI
DATO UDENISTA.

Acontece, porém, que o povo não pensa asSil
Nem os partido[' políticos presentes a nossa viO
política.

Daí porque quanto mais eles endeusam o �

tu�cionismo, maÍf' a oposição se avoluma.
Dai uma paradoxal relação de causa e ('[riU

QUANTO MAIS ELES engrossam, MAIS AINV
afinam ...
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