
Arrancada Fi· 'ai

O sr. Celso Ramos can

didato da união das tç>r_
cas politicas do Estado :_

PSD-PTB-PRP_pDC_PL
ao govêrno do Estado, tní,
ciará no próximo sábado,
em Chapecó, acompanhado
do deputada federal Dou

tel de Andrade, candidato
à vice_governança, a ar

rancada final para a vitó
ria de 3 de outubro.
Em suá jornada final,

percorrerá todos os muni

cipios catarínenses para
levar ao povo eua mensa,

gem renovadora e agrade
cer aos pessedistas, liber
tadores, trabalhistas, per
repístas e democratas cris

tãos a uolida-liedade que
decidiram emprestar ao

DISTINGUIDO O
PROFw RENATO
BARBOSA

Convidado de honra do

Rotary Club de Florianó
nópolís o Prof. Renato
Barbeea, ilustre catedrá
tico da Faculdade de Dí .

reito de Santa Catarina,
comparecerá, ás 12,30 ]10_

ras, ao almoço no Qucl'ên
cia:"Palace Hotel, onde fa_
rá uma palestra sôbre a

fundação dos cursos jurí
dicos no país, cuja data
aniversária hoje transcor
re.

ciela "chapa_branca" 8_16.
Qual borboleta Ce .de fato
c é, segundo os corretores
zoológicos) C3ue flana, ela
foi levar altos próceres ude
nistas à Convencão dêste
partido, em Imanlí, quando
quando foi feita a foto
abaixo. E com flâmula do
"sô"Irineu e tudo
E' por essas e por elffa�

que agora ... CHEGA!

•

Ia
ANO XLVII - O MAIS ANTI ao DIÁRIO DE SANTA CA TARINA _

', rrs.:
_ .. r I.: ,-�. • � ..

(URSOS JURIDICOS: BOM· RiETfRO CO
MEMORARÁ FUNDACÃO

,

O Juizado da Comarca de Bom Retiro no ensejo de

passagem, hoj-e, da fundação elos Curso� Jurídicos no

Brasil fará realizar algumas solenídaoos, constantes do
programa abaixo.

'As 11 horas, concentra
ção no. PlanaÍta. Clube. Bes;
são cívica: Conferência do
sr. des. Jose Rocha Ferreira
Bastos" sob 'Ü tema "Os
CURSOS JURIDICOS NO
BRASIL E A MAGISTRA_
TURA". Apresentação pelo
sr. dr. Ivo SeU, juiz �e di
reito <da comarca de São
Joaquim.

tério público; do sr. elr.
Hélio �amos Vieira, advo
gado lajeano, pela OAB e do
sr. Lupércío de Oliveira
Koche, Oficial do Registro
civil da Comarca de Lages,
pelos serventuários da Jus
tiça.
'AS 13 horas churrasco

nas proxírnidades da cidade
Palavra livre.
'As 19 horas, jantar no

Clube local. Orador : Des.
Belisário Ramos da Costa.
'AS 2L roras, "soirée" no

Clube local.. Traje: Passeio.

FESTIVIDADES DO CINQUENTENÁRIO
DA INSTALAÇÂO DO ASILO DE ORFÃS
"8. VICENTE DE PAULA"

.

Feetejará, no dia 8 de setembro próximo, o cinquen
tenário àe sua instalação, o Asilo de Orfãs "Sâo Vicente
de Paula".

Não é necessário encarecer o que tem sido essa íns,

tituição particular em meio século de existência, pois [lua

obra filantrópica e humana aí está para astestar o que
vem fazendo em tão largo período de tempo.

DIRETOR: RUBENS DE AR RUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. OE AQUINO
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Discursos do sr. dr. Al
cino Caldeira Filho, Pro ,

motor Público da Comarca
de BÓlÚ Retiro, pelo Minís ,

meios inclusiv-e de subsis
tência, recebendo aí o con

forto moral, a educação e
a instrução para conquís,
taram na vida uma posi
ção digna e humana.
As Irmãs da Divina Pro.,

vidência que,
-

nessa insti
tuição como em tantas ou

tras, são de extrema de
dicação e bondade com as

meninas� o sr
..
Provedor, a

Mesa ApminÍÂt.r.àt� ti 1;r.
mndade do Divino-Espir.ito
santo e (). nosso povo em

geral que nunca
.

faltou
éon»

.

o seu apoio a' tão bê
nemérito estabelecimento,
estão de parabens e me,
recem o respeito e a admí.,
ração de todos pela obra
que vêm realizando ha
cinquenta anos.

É o seguinte o programa
das festividades:
Dia 8 de setembro

Missa festiva às 8 horas,
celebrada com a presença
de S. Excia. Revdma. Sr.
Arcebispo, na Capela do
Divino Espirito Santo.
Inauguração de, uma pla ,

ca comemorativa, depois da
,missa, com a presenÇa da
Irmandade e autoridades.
,Coquetel às· autoridades

e demais. presentes.
Dia 11 - domingo - Jo

go de vaIei depois da mis
sa das 8, entre as sele
cóes do Asilo e do Colégio
"Coracão de Jesus".
Números de palco e mú

sica a cargo daS internas
do Asilo.

Seu alcance soclal tarn.,
bem é inegavel. Quantas
meninas desta Capital e

doe municipios vísínhos to.,
seu nome.

Dessa excursão daremos ram e são recolhidas por

notiPiiãfã de hoje
outros

A 11 de agôsto de 182'7, eram fundados, no pais, 0[,'

p�'imeirQs cUES!:ls jurídicos, sittlatT'llS' em S� .Pa'}:llQ e �1'l1
, ".

·Qlinda.
Centros de" il'l:adia,ção do [m.l e, do norte se ínte,

cultural, as velh,as Escolas graram ao processo i�ten-
so da formação nacional,
mantendo, vivo, o lábaro
das reivindicações libertá
rias e criando as gerações
que' iriam' se ímpôr, tão

decisivamente nos belos
movimentos

.

n�cionai[l da

Abolícão da República, do

ciVilis-mo', da Aliança Libe

ral e da revolução de 1930.
Jamais se ousaria escre
ver a História "do Brasil,
sem ressaltar, em seu pro
cesso evolutivo, a influên
cia exercida pelos estadis
tas formados no espírito
de São Paulo

-

e de Olinda,
integrados, môdernamente,
na conciência universit�
ria uma das mais rútilas
afi�macões da realidade
bra�,ile(ra. Ao transcurso da
festiva data, env:iamos á

prestigiosa Fa.culdade de
Direito de Santa Catarina,

• ao SeU diretor, á Egregia

EI-LA QUE VOLTA! I' ���:f�;�i�bã�� cf� �ev���i�:�r as maIS efUSIvas congratu-
De novo a nossa conhe- lacões.

O PREfEITO COOPERA COM OS FESTE-
JOS DOS MOTORISTAS

Atendendo apêlo que lhe foi dirigido pela União

Beneficente dos Choferes ele Santa Catarina, o sr. Os_

valdo Machado deliberou dispensar os il11lotoristas que

pref;tam serviços à Municipalidade, no próximo dia 13,
quando a classe festejará a passagem do seu Dia.

.. " 'LIS HOSPEDA ALUNOS DA Homenagem a Morifz \

FLORIANóPO .

Com a decisão do Conselho Deliberativo Nacional da

E. S. GUE'RRA
Legião Brasileira de Assistência, o Senhor Charles Edgar
Moritz, Vice-Presidente dessa entidade acsístêncíal, as

sumiu as responsabilidades, na direção daquele órgão
federal.

A notícia foi recebida, nesta Capital e em Santa cata,

rína, com geral agrado, pois, o Sr. Charles "Edgar Moritz,
corno elemento prestigioso à-frente da Confederação N-ª.
cional do Comércio, há maíe de dois anos, têm sabido

conduzir os Interêsses das classes produtoras de maneira

corretax e, sôbretudo, patriótica.
Testemunhando ao ílus, Batista dos Santos. e,

tre conterrâneo júbilo e também, o Dr. Nereu Ra-

aprêço, em virtude de mais mos
__
Filho, .P�esidente da

essa vitoriosa aecencão na Legtão Brasileira de ASSIS_

sua vida pública fruto sem tência riêste Ef:ltado, os

-àírY-iàa ""'� wM el�· ,quaitJ...,disse-r.a.m ,<ias .1lfl,�õeS
quatí:clades· de eidadâo .

e queos levaram !1quele �lm:-
de líder de .uma classe, a pátíco ato, que outro nao <;

Federacão do Comércio de' senão a manifestação ,elo-

Santa "Catarina a' As- quente de todos pela ínte-

eocíação êomercial de mo, ligente diretriz que vem

rrariópolís e os diversos D<:;guindo o senhor Charles
sindicatos Patronaís desta Edgar Morítz Ita direção
Capital, prestaram, ante- dos

_ destin?s da Confe�e-
ontem no Lux «ateI, às 20 raçao Nacional do Comer-
horas.' uma homenagem, cio e, agora, nêsse mesmo

que f�i o jantar qUe reu- D2ntido, da Legião Brasilei-
niu as maíe destacadas ra de Assistência.
personalidades do comér , O homenageado, por fim,
cio e da indústria, entre as agradeceu o geeto simpa.,

quais o senhor Celso Ra, tico dos seus companheí-
mos e Haroldo Soares Gla- ros do comércio e da in-

vam, respectivamente, Pre , dústrra de santã Catarina,
sídentee da Fedefacâo das afirmando que nos car,

Industrias e
-

Federáção do gos que tem ocupado e

Comércio do Estado de vem ocupando sempre pro-
Santa Catarina. curou honrar as tradições
Falaram interpretando o da gente barriga-verde,

sentime_nt� de simpatia e tradições essaD que são o

de estima de quantos co- padrão das virtudes de

mungaram 'dessa -justa ho-_ honradêz e trabalho do

menagem, o uenhor João povo de Santa Catarina.

J

Chegarão a esta Capital, hoje, em ônibus ospeciars,
alunos da Escola Superior de Guerra, acompanhados de

Oficiai", Superiores do Exército e da Aeronáutica.
Às 11,30 horas, no Teatro Alayro de Carvalho, have

rá uma exposíçâo do programa do govêrno, a cargo do

Secretário da Viação e Obras Públicas, seguindo-se uma

mesa redonda sôbre assuntos de administração.
Apó� o almôço que o governador do Estado irá ofere

cer; os alunos seguirão para a�Foz do -Iguaçu, em dois

avíões especíaís.
'

S� p�-&e[?i;u.i.ntjls,. os .oH.

cfaiS';Pl't)�S�W'�!3,t l:l_ a;I\l:nós ,

da ,:(!lscola
-' !!rupffior -de

Guerra, que visitarão' Flq
i'1anôpolis: G-en. de Divi
são Armando Villa Nova
Ferreira de. Vasconcelos,
Gen. de Brigada Hugo Pa;
lasco Alvim, Gen. de Brí;
gada João Plunaro Bloy,
Gen. de Brigada Médico
Generoso de Oliveira Pon
ce, Gen. de' Brigada João
da Costa . Braga Júnior,
General Sílvio Américo
Santa Rosa, Brigadeiro do
Ar Artinho Cândido dos
Santcw, CeI. João Carlos
Gross, CeI. José Alexinio
Bittencourt, CeI. João Cos
ta, CeI. Moacir de Araújo
Lajes CeI. Omar Emir
Chaves, CeI. Januário João
Del Rey, CeI. Eduardo Do
mIngos Oliveira, CeI. Mu
rillo Borges Moreira, CeI.
Sylvio 'ColJto Coelho Frota,

�,
CeI. Law:o I Motinno,... cl�.
Reis,

.

0e1.. ·Alval'o L'áe:io ti&.
Arêias, C;eI. ,,Aviador Hélío
Silveira, Tell. CeI. Adauto
Bezerra de Araújo, Ten.
CeI. Eurico Seixo de Brito,
Ten. Cêl. Argus Lima, Prof.
Alfredo Lamy Filho dr.
Joaquim Manoel Xavíer da

Silveira, Eng. Hugo Ploria;
no Motta, Major Mauro
Moreira, Eng. Rubeeico Pi
mentel, Prof. Amaury Al
ves Menezes, dr. Ivens
Freitas de Souza, Ten. Os
valdo Blois, Eng. Eduardo
Demarehi Difini, Sargentos
Alberto Pires Ferreira e

Antônio Jacob Calians, S1.'S.
Luiz de Paula Figueira,
Benedito Pio da Silva, Lo
thar Carl Joaquim Paul,
Prof. Marcos Antônio In_
gles de Souza, Cte. Paulo
Frederico de Mendonca
Amaral e Cte. Herbei,t
Pinto Morado.

Que o senador h'ineoU EXPLICACA-O .dias a estou pagàndo, sem achacar ninguem, nem

�ornhausep! .,chef� de p�r- . viver às chantagens e às fa,cilidades de céreas ine-
Ido e. ca?dldato .as funçoes '

xistentes mas pagas de estradas de ferro ou con-
de prImeIrO magIstrado ,ca- P'ESSOAL ". ,.

'

tarinense desca às infra- ' tratos cunhadescos, transferIdos a fIrma Dolabela

estrutnra� e ti'se as libera- Portela. Não a fiz com lucros de empréstimos ao Es-
lidades da sua carteira e Rubens de Arruda Ramos tado de dinheiros dos depósitos do próprio Estado.
dO$ seus c?equ�s para �an_ Nem meus irmãos nem eu temos um metro sequer
dar despeJar sobre a mmha

. " " "
,

humilde cabeca enxurradas de I11sultos, mentiras, de terras requelldas ao Estado, quando parentes nos-

injúrias e dif�mações _ eu compreendo. sos ocupassem o pode�' .. Nunca t�;e. nada par� .vender
O chão ,político, no Estado, fugiu-lhe aos pés. E ao Estado e nunca fUI mtermedIarIO de nego,clOs pa.

êle, encastelado na imensa vaidade ,de um prestigio gos pelo Te.souro. .., .

já morto e sepulta.do; ,cultivando por fé o bezerro de Da SOCIedade tenho. �idO .. mval:lavel respeIto,
ouro' sem dimensões mentais para a,com�anhar a porque sempre a respeIte-r. Mmha VIda., sem se,gre-

evol�çãO dos fatos políti,cos e dos fenomenos so- dos, divido-,a. entre a famHia e () trabalho.
.

dais; falho de nível para manter seu partido em li- Na Pol.ItIca, orgulho-:r;e. dos chef.es aos. qUaIS
deranca' ven,do abandono e reformulações onde antes tenho segmdo, na luta dIana, de maIS de vmte e

conta;a 'com a esperança de aplausos e alianças yi- cinco anos de imp�'ensa. Deles nunca rec�bi ordem
toriosas; sabendo que se arrasta, eleitoralmente de- ou conselh�s que Importassem :n: faltar a v.erdade
cadente e trôpego, para a derrota inexorável - êle, ou eu: expor a honra ode adversanos, ,como CIente e

na angústia de rrão saber ,perder, forçosamente ape- conscIentemente acaba de fazer o senador ,da Re-

laria para o moralmente proibido, pública, azinhavrando �inda mais a vileza do seu

Em reta-ção ao conúbio indecoroso, faturado a poder econômico.

cl'uzeü'os que ,celebr-ou para a tentativa de enlamear Não preciso nem quero solidariedades. Elas já
a ;dignid�de 'alheia, cometeu ainda outro erro de 'cál- estão explicitas nos silencias ,compreensivos, que

culo. É que o revide não recairá sôbre o mandatário, colocam, ao meu lado os familiares do governador do

mórbidamente irresponsável e moralmente inválido, Estado, vitimas ontem dos doestos infamantes que

mas sôbre o mandante sem 'compostura e sem aprumo hoje o sr. lrineu Bornhausen estipendia. Ao meu la-

s·ocial e político, porque êle, a11tes de atingir os mel'- do percebo, oprimido e envergonnado, o atual Secre-

,cados para suas odiosas e mesquinhas vinganças, já tál'io da Fazenda. E junto, o chefe da imprensa ,do

atingiu os próprios correligionários, que traiu, a so- Palácio. E, confortadoramente, a sociedade, a famí-

deda,de, que ,desrespeitou, a família catarinense, que lia, a mulher catarinense. alarmadas e estarreci-

entregou à sanha dos ,profissio!1ais da maledicência das traduzindo-me apoio e repudiando um ato que

e da calúnia. reviveu e trouxe ,de v'olta um processo que a nossa

Nego-lhe, de minha parte, que pela interposta cultura e a nossa' eCtu,eação haviam castigado.

pessoa que, à sua altura, escolheu para difamar-me,- Se o castigo de ontem não foi suficiente para um

lhe assista o direito de indagar de corno construi ,chamamento à razão, e a pena insuficiente para :J

minha residêncill. Fí-Ia com dinheiro que, centavo a sua função em defesa da sociedade, as sanções .de
-centavo, foi obtido le�dtimamente, em contratos l'e- amanhã' corrigirão êsse erro, porque em vez de at!l1-

gistrados. Fí-la estando na oposIçao e não sendo girem um instrumento doentio, moralmente imputá-

-: funcionário público. Fí-Ia usando crédito autêntico, vel, cairão sôbre a cabeça do verdeil'o réu - o 'ca11-

� de mãos limpas e pelo trabalho honrado de todos os didato Iril1eu Bornhausen.

'%\S%SS%sssssSS$%S$%SSS%%SS%S%%SS%SSS%$S%%%SSSSS%�'%SS�SSSS·S%%%%%··$"S\SS·�$'··%%%%

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DllillIO DE S. CATARINAFLORIANóPOLIS, (Quinta Feira), 11 de Agôsto de 1960

-/1/
NA NOITE de segunda-feira aconteceu no

Rio o lastimável incendio, que destruiu a

bOite "Au Bon Gourmet".
- /1/-

TAMBÉM chegará hoje pela Real Aero_

vias a �iscutido Reporter Social, José' da Sociedade".

O QUE f' BANDEIRA'NTISMOI Rod�lfO Câmara, que estará acontecendo
,

-- /;'/ --
• .

.

•
no baile oficial das Debutantes.' ONTEM, circulou pelo cornercso dando

É um movimento educaciO_1 Trata-se aqui do jôgo educa- -- /1/ -- sluna de elegância a srta. Nice Faria.
nal cujo sistema é desenvol; tivo, onde o caráter de cada O "LIONS Clube" reuniu na noite de têrça -- /1/ --
ver a formação individual da uma possa ser observado e feira nos salões do Querência Palace, para HELENA R�bistein e Drogaria Catarinen.

menina, seja ela no ramo de as qualidades desenvolvidas. um elegante jantar - Participou do mes_ se, prestarão homenagem as Debutantes
Fadas com, 6 a 10 anos de Os jogos de sorte não tem mo, o casal SI1. e Sra. Batistotti, recem: do ano.

Idade. lugar num movimento Ban, chegados da Europa. -- /1/ --
O CASAL Sr. e Sra. Dr. Ivon Bastos deBandeírante - 11 a 15 anos deirante. -- /1/ __

Cadetes (moças) - 16 a 181 O eístema de arguição, só JÁ ESTÁ completamente restabelecuio da Andrade jantav'am na noite de ontem no

anos. -

t
é -usado nas escolas, não tem uiteroencão cirurtnca a que Se submeteu, o Restaurante do Querência Paiace.
sentido numa reunião Ban- conceitu�do médico Newton d'A'vila. -- /1/ --Um objetivo importante deirante. __ /í/ __ FERNA_NDO Lopes, pi�ni�ta bra�ileiro�das reuniões bandeirantes é Cada Cia. de Bandeirantes FESTEJOU aniversdrio ontem o sr. Ctáudio que ira concorrer ao premio mundzal de .

desenvolver a iniciativa, ob,
e Cadetes é um grupo de 32 de Vicenzi _ A Coluna Social cumprimen- piano em Bruxelas, deu recital ontem,

servação, espírito de disciplL moças; Cia. de Fadas, 24 me, ta com votos de fel!<:}clades. no Teatro Álvaro de Carvalho.
na, �mplicidade eDà�egriL �na& �������������������������������·���,�s�s�s�s�s�s�s�,As excursões, os passeios O movimento Bandeirante "'-
z.ão partes fundamental do reúne na mesma família mais

T
·

b
-

I
'

de Jus t I" ( aprograma bandeirante, pois de quatro milhões de mení, ri UD:i ' '

nele se desenvolvem o amor nas e moças em 45 países do
t.. natureza, e tôdaa as qualí- mundo. .,dades necessárias à expan,

Na sessão da primeira Câ, Capivarí (soteíca) e José I tíça, por seu Promtor. Rela.sã-o da personalidade.
mara Civil, realiaada no dia Manoel Medeiros e sua mu, tor o Sr. Des. MAURILLOOs trabalhos manuais tem, f", TELHAS. nJOLQS � 9 de junho do corrente, fo. lher e outros. Relator o Sr. 1 COIMBRA, decídlndo a o.

sua explicação especíalmente , CAL E AREIA ram jUlgados os seguintes Des. ARNO HOESCHL, decí- rnara, por unânímidads denas atividades de campo. I I RMÃO S BITENCOURT feitos: (lindo a Câmara, unânime. votos, rereítar a preliminarTôda a vida Bandeirante éj' Ç,,AIS 8AOARÓ • fONE HOI' 1) Apelação de desquite n. mente, rejeitar a prelimin�l de conversão do julgamentoum grande jogo, tudo De ANTIGO o E pÓS I T O o AM I A N I
L523 da comarca de Lagu,' levantada pelã Procuradoría in diligência e detenmíiaprende por meio de jogos. i�-----------

na, em que é apelante o dr.: Geral! ,do Est�d:o e determí- voltem os autos à Procura,
I Juiz ,d€ Direito e apelados riar .que o,s autos voltem à doria Geral do lEstado a fim'

��JIII;i=Jllç-=�r::::JE_Cl-=_=-ICl_=-Ç,l�;;-.CJtl Manoel José Fernttnde9 e' mesma: ��a.. se manifest�r de se mmrtifestar sôbre o me

� I sua mulher. Relator o I sr. I sobr€ o mérito, Custas a fl_ rito. Custas a final.
des. OSMUNDO NOBREGA, I nal.decídtndo a Câmara, unã-

,
2) Apelação criminal n.

nimemente, conhecer do re, 4) Apelação cível n. 4.633, 9.310, da comarca de FJo,
curso e negar-lhe' provímen, 1 da comarca de Tijucas, em nópolis, em QU€ é apelante
to, para confirmar a- senten-

I
que é apelante Joaquim Ma- Lídio Costa g apeleda

-

a Jus-
ça apelada. thias f: apelado Antonio sta, tíça, por seu Promtor. Rela.

" dler Filho. Rel-ator o Sr. Des. tor o Sr. Des. HERCILIO ME Aqui, por CELSO e DOUTEL,
2) Apelação de desquite n. IVO GUILHON, decidindo a DEIROS, 'decidindo a Câma, É a "Aliança" prestlgíada ;

1.678, da comarca de Rio do Câmara, '

preliminarmente, ra .por conformidade ce vo- Por Jânio que não a quer,
Sul em que é apeLante o dr.1 converter o julgament,Q em tcs, rejeitadas as prelimina. Lá, 'é a :Udenilda humilhada.
Jui� ,�e Direito e apeladas diligncia, a fim de que os res arguidas, dar em par: w..
Rudi Kuehl e sua mulher.. autos sejam remetidos à provimento a apelaçi:t0, C' i':'á'4 ............SSti%SSSS :;..". ,,-:- e'

.

Relator o Sr. Des. OSMUNDO Procuradoria Geral ,do Esta· fim ,c.1 reduzir a pena a que ,_

� e
� I �NOBREGA, d€cidindo a Câ •

.lo. pf:ra se manifestar sôbre foi condenado o apelante pa.
í �

..J �mara por unânimidlade de a questão,. Custas a final. ra um ano e seis meses de '.1 "

; .J .,
votos: conhecer do recurso l'eclusão, e:ll'cluir da sentC'n- � II as' I'W
e negar.lhe provim€nto, pa- Na sessão da Câmara Cri_ ça apelada a pena pecunià_

,

ra confirmar a sentença ape- minai, realizada no dia 10 ,l'ja, evid�ntemente imposta i
.

I • '*
'

latia, Custas pelos apelados. ,�I�::!O o�o s:�::��!; ::;:,� I'��:S ed:::��so, ;.����:isaçõ:s� -IHSTITUTO DE APOSENTADORIA !E PEN., ,3) Apelação cível ri. 4.704, 1) Apelação crLm.inal n. e, assim decidindo. julgar. SO-ES DOS BANCA'RIOS' , J,

9.303, da comarcã de Blume· extinta, pela "n.rescrição, a' .

'da comarca .ele Tubarão, em ...

que são apelantes e apelados nau, em Que é apelante San. punibilidade do' crime. Cus
Sociedade Tel1lnoelétrica de tInho Rosa € apelada a Jus- tas nr. forma da lei.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS·
Para almoçar e jantar bem, depois de sua
�, QUERtNCIA PALACE HOTEL

ANIVERSARIOS

1- sr. Walter Cerqueira Lula
DR. OTTO RENAUX - dr. Norton Silveira Silva

Com satisfação noticiamos - sr. Vital Amorim
na data de hoje o anivepário

j
- sra. J.udit� Bay�r

natalício �o dr. Otto Renaux, 1- sr. Sídnei Moríta

índustríal na cidade de Brus, - sr. POI�bio Me�des
que e pessoa muito relacío- - sr. Osní Joaquím de car-

nada em n�sos meios so- valho
eíaís. - srta. Maria de Souza

Ao aniversariante as feli- - sra. Virgina Reis e Silva

citações de "O ESTADO". - srta. Maria d€ Lourdes
FAZEM ANOS HOJE: Platt ,-

- sr. Tomas Camilli - sr. Gualberto Generoso da

=-sra. Sabina da Silva Costa
- Barão von Wen Wange. sra. Eloá de Miranda

nheín .� vva. Dorvalina -Lígoekl
sr. Orlon Cardoso

APEDITIVOS
�U81C:AOOS
DlAIMM'ENTE OAS /9As28NS,

Pelo' :coiíVãú:' da Real! A�rovias -chegaf'á' -- /1/ --
ho/e a nossa Capital, à Debutante Carioca, AMANHÃ, às 17,30 Elayne Amim recep:
Srta. Julinha Câmara. cionará cem elegante coquite; nos salões

-- /// __ do apartamento da Ford, às Debutantes

SILVIA Hoepcke da Silva, recepcionará do ano.

hoje nos salões do Praia Olube, �s Debu- -- /// --
tantes do ano com um movi7!l-entado A CIDADE de Cnciuma receberá a visita

de Desfiles Bangú, no próximo dia 3. Ajantar.
_

elegante noite de caridade será nos saloes
do Mampituba Clube patrocinado pelo
"Lions Clube" daquela cidade.

-/1/-
AINDA êste mês apresentarei a tão co

mentada lista dds "Dez Mulheres Bonitas

----------------------------------------------------------�----- I

Então, êles que não têm mais o que
dizer, que se vêm perdidos diante dos
prenúncios da derrota, inventam "cosi
tas" e mais "cositas", na tentativa de
arrebatar os méritos e o lugar de desta
que que ocupa o Presidente dó PTB ca

tarinense.
Querem que o hOD\em use o seu pré

nome - antes, desejavam o seu apôio
de qualquer geito, com qualquer nome

-, chamam-no de arrivista, de escudeiro
- antes, para os interessados, era cata-
rinense quatrocentão e escudeiro das
pretensões udenistas. Antes, diziam os

mesmos udenistas - como muitos nos

tlisseram, o homem era o maior, e verda
deiro comandante dos trabalhistas, um

líder autêntico, orientador de classe, que
ampara as reivindicações e os anseios
dos trabalhistas de Santa Catarina. Di·
ziam, e- até nos alertavam, dos 'benefí
cios que Doutel trouxe para o nosso Es
t.ado, com instalações de postos de SAPS
- onde êles compravam, e certamente
continuam comprando, pois é mais eco

nômico, postos do SAMDU, agências do
IAPTEC IAPC etc. Inclusive, lasca
vam lenha no senador Saulo Ramos, co
mo elemento superado, combalido políti
camente, e alijado da liderança traba
lhista, ])elos seus próprios ê,nos e des
mandos .

,
Agora, viraram, dizem tudo ao con·

trário.
O PTB, não é mais aquela agremia

cão que representa verdadeiramente as

;voluções sociais brasileiras, que reflete'
o estado de consciência de elevado nú
mero de sêres pensantes, àvidos de par
ticipall", com el'etividade, dos seus' ,alie
náveis direitos. O PTB, agora, p.ara êles,
é aquela minoria aquêle ínfimo grulli-,

.

nho, que não representa, nem CinCO por
cento do eleitorado que o deputado D01�':
tel comanda. 'tles agora, inv;entaram um

novo PTB, um PTB, de falsos trabalhis·
tas, de oportunistas, um IpTB contra Ge·
íúlio, um PTB de entreguistas.

E, os difamadores, os de campanha
elevada, continuam inventando "cositas"
maquinadas pelas suas imaginações
desesperadas, v'endo e sentindo, que a

derJl"ota ronda as suas portas, vendo que
vão perder os bicos, os jabaculés, dádi ..
vas da sinecura bornhattseana, cômod8�
mente montada no govêrno ... até 31 de
janeiro de 1961.

No mais, é como"dizia um ancesbal
nosso.

- A política sempre foi assim, uns

sobem e outros descem. Os que estão
descendo, soltam unos, dão berros e até
coices. Agora, sempJ;'t:! nos devemos cui·
dar ... dos coices!

.

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

Sociais

r-Stc...
"ssShn}!;:�!;Ss!:'voto a CELSO,

Convidamos o eleitor;
Mas nossos adversários ...
Intrigam. Insultam. É um pavor.comedmemos

·1
,

" �� U{��l-l--

O CANDIDATO
CEI.SO RAMOS que será eleito em Outubro pela

"Aliança da Vitória" constituida do PSD·PRP .PTB.
PL-PDC,
em Florianópolis

Permanecerá ainda hoje nesta Capital, coorde
nando com as direções dos partidos aliados a conti
nuidade da campanha.

CINISMO EM ATACADO
A propaganda dos capitalistas, quer a fôrça tor

nar popular o banqueiro Irineu. A fim de p�pulari.
zá-Io entre as classes rurais, apelidaram-no de "O
Velho Colono".

A propaganda é de efeito, mas... êsse colono
velho não será aquele mesmo Irineu que em 1951, en
cheu as estradas de BARREIRAS, onde foram cobra
dos dos VERDADEIROS COLONOS, escorchantes
impostos? .'

Quem esbofeteia, esquece; quem é ultrajado,
guarda intimamente triste recordação ...

Tudo faz crêr que a propaganda do banqueiro
Irineu, candidato do INCO, além de cínica, é muito
pobre de inteligência pois ela pensa que o VERDA
DEIRO COLONO é desmemoriado e tem a intenção de
fazer com que ele creia no FÁLSO VELHO COLONO,
um banqueiro ricaço e voraz, verdadeiro lobo vestido
com pele de cordeiro.

FAIXAS ...
Faixas; faixas e mais faixas. .. faixas por toda

parte. .. Estamos em plena era das faixas ...
Faixa azul ... da Antártíca ; faixa dourada ... do

Mobiloi!; faixa branca ... dos peneus; faixa alarga.
da. .. Tias emissoras; faixa em diagonal. .. nos es

cudos; faixa em tudo, inclusive nos postes da má
palavra •••

Faixa preta é graduação máxima no Judô, é fa i
xa de campeões, campeoníssímos, invencíveis, mas a

FAIXA PRETA QUE É FAIXA DA VITóRIA é aque
la faixa preta do O Estado que infileira PSD·PRp·
PTB-PL.PDC, partidos que apoiam CELSO RAMOS.

Na faixa ,pl\,eta do O Estado está faltando apenas
o PSP e a UDN... _

,J...r.;��,
NO RINGUE DAVASSPURA '

l.-Il round
Venceu Castilho convencendo Jânio a .comparecer um

almoço na casa de Teriório.
,

2.° round".
.

A vantagem foi de Lacerda que protestou renunerar,
caso Jânio tivesse qualquer entendimento com Tenô
rio. Jânio embora visivelmente contrariado, rec��u.

s A lut, iontiUlJa entre pa�tilh!l e �a�erda" Am

bos quere in comandar a campanha de Jânio, que, de
monstrando

.

sempre sua, insistente birra contra os

lanterneiros, vem mantendo, Castilho no comando
único MPJQ (Movimento Peõ-Jânío Quadros).

Caso o Jânio ganhasse, qual seria a posição da
UDN? '� �::iIti';� I. l1<

CONCORRENCIA PUBLICA N.O 11/60
De ordem do Sr. Presidente do Instituto, comunico aOS

interessados que o prazo da Concorrência Pública n.o ...

11(60, publicado no DiárIo Oficial da União (Secção I
- Parte ln ele 8. 7 - 60 às páginas 2307/8, e referente
à contrueão' total de um prédio de 10 pavimentos, tér.
reo e sob�'eloja, com 36 apartamentos, a ser edificado ean,
terreno situado na esquina da Avenida Hercílio LuZ.
com a Rua General Bittencourt nesta cidade, foi
PRORROGADO ATE' 30 DE AGOSTO DE 1960 às 15
horas.

Os -elementos' ou quaisquer esclàrecimentos poderão
ser obtidos na Secção de Expediente da Divisão de Enge.
nharia, na Avenida Nilo Peçanha 31 - sala 805, Rio
de Janeiro - Estado da Guanabara.

Florianópolis, 6 de Agôsto de 1960
Reinaldo Wendhausen - Delegado Regional

AGRADECIM,ENTO
Nós, bacharelandos do Curso de História da Facul-

dade Catarinense de Filosofia, vimos por intermédio I
desta, expressar nossos agradecimentos às autoridades
que, direta ou indiretamente, tornaram possível a reali-

I za<:ão de nOssa excursão .cultural.

I
A COMISSÃO
Édio Chagas
Silvio Santos
Valter Gomes

façan1 seu pedido na Empresa Gl'áfica Grajaú Ltda.
Rua Tiradentes, 53 - Florianópoli".

V E N D E·S E
PREÇO DE OCASIÃO

. MúCiliário ,C'ompleto para escritório de advogado ou

comercial, composto de: duas escrivaninhas, um armá.
río para IiVl'OS com ,portas corrediças de vidro, um arqui�
vo de papéis .com porta de esteirinha, um sofá, uma ca

deira de braço, 3 (três) cadeiras simples e uma mesinha.
para máquina .ele ,es.crever. Tudo em imbuía ·compensada,

�� ����i;�;�dO de conservação, da marca "CIMO", de

Guarnicão Militar de Florianópolis- Uma sala de jantar de imbuía, composta de uma •

mesa elástica com duas táboas, seis, (6) cadeiras simples Noticiário: Escola Superior de Guerrae duas de braços eom assento estofado, dois balcõe::; e
s.uma cristaleira' I NOTICIÁRIO: - ESCOLA

I
programa elaborado pela E•

- Um qua;to de ,casal de madeira de lei, com um I SUPERIOR DE GUERRA: cola, será r,ealizada no T�:;guarda.roupa, com três (3) portas, cama, uma pentea- Na conformiàade do pro., tro A�varo de Carvalh(>: 11de ira, duas mesinhas de ,cabeceira e um roupeiro. grama elaborado pela Escola 10,40 a3--11,30 horas do dIa '

Informações à rua Visconde de Ouro Preto, n. 121, Superior de Guerra, Floria. I uma Exposição do Progranl3
com o pl'opriretário.

'

nópolis hospedará no dIa 11, do Governo do Estado de

do corrente uma turma da-! Santa Catarina.,

.�quela Escola: ,'I Para a referida confere
esChefiada pelo General de cia, aonde haverá debat

Divisão Armando Villa Nova I pelos alunos estagiáriOS da

Pereira de Vasconcellos, a re- Escola, hav:erá. convit�fl pa�� '0
ferida turma compõe.se de 61 tod�s as Aut�mdades, mtele ,

Gene'rais, 1 Brigadeiro, vários tuals e pessoas gradas.
Coronéis do Ex, Coronéis O Governo do 'Estado de·

Aviadores, Cap de Mar e terminou seja a Escola Supe·
Guerra, 12 civb, etc.. 1:1or de Guerra considerad!l
Como ,parte principal do hÓfIpede do Estado.

CLICHÊS E CARIi\1BOS DE BORRACHA

MISSA DE 7.0 DIA
O DIRETOR REGIONAL DOS CORREIOS E TELE.

GRAFOS DE SANTA CATARINA, .convida os parentes,
(olegas e pessôas' amigas do querido funcionário

OCTAVIO MARQUES GUIl\IARAES
para a missa de 7.° dia que, por sua boníssima alma será
eeelbrada dia 12 (sexta feira), às S horas, na Catedral
Metropolitana, no altar de Nossa Senh9,_ra de Lourdes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IMENTAÇãO, REPOUSO rencia envelhecida e o mes.

"E VIDA AO AR LIVRE mo. podemos dizer de uma

.aoite mal dormida. O cansa.

ço, falta de saude e preocu,
_ pações influem também na

s cosmeticos empregados cor de sua pele e no brilho

ra embelezar o rosto de dos seue pelos e unhas.
da valem desde qUe uma Como regra de boa ali.

ssoa se alimente mal, dur, mentação evite as conservas,
insuficientemente e viva gorduras anímaís, queijos
ambienteEl fechados. Na picantes, bebiêlas alcoolícas,
!idade, um individuo bem carne de porco e excesso de

trido, repousado e respí, açucaro Durante um dia por
ndo ar puro tem muito semana, faça uma dieta de

is probabilidade de se síntoxícante á base de ie,

resentar belo e íovem, gumes e verduras cruas ou

retudo quando se sabe

1
cozidos, leite desnatado e

O rosto, cabelos e olhos coalhada. É um regime otimo
G reflexos de um organís, para seu fisico, evitando o

são.
. �

I acumulo de gordura, sobre,

Qualquer disturbio interno' tudo na barriga, tão comum

em resultado uma apa- I nas .pessoaEl ap9§ os quaren-

Dr. Pires

SINA DE MAROIM: DUAS DAS TRÊS
BINAS VENDIDAS •

I'; .,... 14 -..

A velha mas ainda prestando seus serviços-chamada
sdna de Maroim, do município de S. José, encontra-se

goftt desfalcada e funcionando com 1J,ma só turbina das

tis (.1# montadas.
É que duas delas foram
endidas, sendo uma para
município de Luiz Alveg
outra para o muníclpío

e Rodeio, pelo preço ir
.

S!}fio de um milhão de

'�MfO,s cada uma .. 1

D!I f1�f.tj9 com os pre
,� atuais, tJ vaJor daqu�
f.l turbinas mesmt) a b
ulo de "'camaradagem �"
tíca "valem cada uma 4
HJ:lÕes

.

no mínimo.
j� venda segundo nos

ími.QHU� fOi feita sem a

concorrência necessária.
O caso porém é que pí,

fando a única turbina ali
existente, ficarão duas ca,
sas hoepltalares sem luz e

portanto, causando sérios
transtornos que nêste ca
so serão as Colônias Santa
Tereza e Santana.
Aí está um caeo a mais

a ser acrescentado na

lista. dg,s desmandos poli
tícos que atuaHz�m a ad,
ministração agonizante ...
Incrivel.

..

há maÚl
de 40 anos

ma,.ca tradicional
do melho1' tapête!

À venda nas boas casas

especializadas

Representante Pf1l'ft, i�Hltr çatarin�
MÉRCIO E REPRESENTA.'C;õES ..srrIlOl1EL LTDA.
Praça Genel'al Ozórig, 45 � 4,9 anÃ, = S(405
ex. Postal 1974 � Curitiba: � Panm4.

OlUNA' CATOUCA
ULTADO O MONSENHO

.

na Rua Conde de Bonfim,638.
S MARIA GORAYEB SUPERLOTADA A MATRIZ
O - I Centenas de pessoas, viIÍ..
ln a presença de cente· das de São Paulo, Belo HQri
de peSsoás, entre as' zonte, Petrópolis, Teresópo-

Os embaixadores do
I
lis Pedro do Rio e outras

I '

no, da Espanha, da cidades, superlotaram total.

,1lJ. da Aljgentin_a 'e �: mente as dependência� da
rõl1ca Arabe Umda, fOI Matriz de N. S. do Llbano,
ltado ontem, na Matriz

I
onde o corpo de Monsenhor

ossa Senhora do Líbano, I Elias foi velado. Sntre os

onsenhol' Elias Maria I
presentes, além das repre-

yeb, falecido na manhã I
sentações diplomáticas, en

".feira ultima aos 79
I
contravam-se representantes

';de idade víti:na de umt, de autoridades estSiduais, fe_
derais e a banda de música

nsenhor Elias nasceu da Aeronáutica.
Beirute, no Líbano, em Imbro de 1881, onde ini. JORNALISTA E ESCRITOR
seus estudos .seminaris-

"

Além dos inúmeros afa
Em 1905, estudante ain_ zeres que lhe tomavam :mui
foi para a Argentina, to tempo na Matriz, monse

ordenou-se t:\ ficou até ohor Elias colaborava nO
, qUando se transferiu "El Pueblo", de Buenos Aires,
'tivamente, para o Bra� diário católico.
qui fundou a, Matriz de . Também escreveu algumas
a Senhora do Líbano, obras que pretendia editar.

MO'tESTIA
-

DE' SENHORAS
COLICAS _0_ COLICAS

SE DAN', O L
s regras dolorosas podem ser evitadas com o uso do
NTOL -:- regulador fe tônico de ação sedativa e de
rovada eficiência no tratamento das dismenorréias,
Consequências e pe,::_turbações da menopausa.

DOEN(AS.PO CORAÇÁO
'I'ONICARDIUM poderoso cardiotônico-diuretlco é

s
do no tratamento da Artério Sclerose, disturbios de

.

o Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo.

TêNICO DO CORAÇãO

FLORIAJNóPOLIS, (Quinta Feira), 11 de Agôsto de 1960

"
.>.:

ta anos de idade.
Alem dà alimentação, sa •

dia, o repouso é outra'arma
segura para a boa' .aparen _

ela de seu fisico.' 'pr,Ocure
dormir oito horas Por dia e

com as janelas abertas, Deí.,
te-�e cedo. Antes d�::��: pa,
ra a cama esqueça as preo
cupações e OS ataseres, do
dia. Relaxe completamente
os musculos procur�çlo ter
o maximo repouso tãnt'o mo

ral como físico. O quarto de
'dorm�r c;lev� ser silencioso.

Qua.nto ª viQ!!' ag ar Ií,
vre, eIft. � indiElpensªv�1 ª
todos, prlncipabnente para
os habitantes da, cidade que
devem afastar-se perledíca,
mente (de sábado a segun,
da feira) do meio onde as

suas ocupações os obri�am a

viver para lugares ofl.<fe pos,
sam respirar pl�mHn.§»� 9
ar puro e .desint�!ç'§ni� rlª�
praias, Uªmpg§ Int mf,lD�ll:·
nhas.
Bastam poucos d!�s de

tratamento seguíndo QSI (lon
selhos que acabamos 4a cí;

tM,' a respeito da alinWllta
ção, ilepQ!-Jsg � vida M I\r li
vre para que poss� ��rlficar
como seu corpo f!c\(p� Il}ais
rejuYene�cigg .!! §tH� p@!� 99 ..

terá uma !lí')arência d'� ffllllíi
vida.
A experiencia não custará

caro e basta um pouco de

perseverança e de boa. von
tade. Os resultados assegu,
ramos, IItlnã.ij cºmp�nl}�ttqrg§,
NOTA: � Os nosoos leito

res poderão dirigir a corres,
pondencia desta secção dí,
retamente para o Dr. pires,
á �1Jª Mexico, aí - Rio de
Janel1'6.

IRIMEU E A LUTA

I,,�r��!!!'t!�I' !,:
... "

«�".",,,,,,
' J, ª ,fW: HIl �H�
m ;fÜ�, t ª çgJh, _f�gpR)
t111 "!tlÍC1t1'f
j 1/4 colho (chá) de sal

Ut,f *íç, «ª manteígfi
� (Jolh, (�t')pa) de Fer
mento Sêco Fleischmann
ou 6 tabletes de
Fermento Fleischmann

1/2 :xíc. de água morno.

1 ôvo
5 xíc. de jarInha de trigo
1 colh. (eM) de

essência de baunilha

Rosquinhas em 'o,ito" para o lanche e/o café-da-manhã ...

* Em nossas receitas, a medida-padrão é uma,

xícara de 250 gramas de água.
,'\

GRÁTIS � Peça li D. Maria Silveira, Caixa Postal 1179, Rio
cllI Janeiro, ° folheto "Conlelhos Útell", sôbre o Fermento
Sico Flel.chmann.

.

FERMENTO sico FlEISCHMANN

Ferva o leite, junte 1/3 xíc. de açúcar, o sal e a rnªn�
teíga. Deixe amornar. Numa vasilha, �g!Q.q,,\ª ª âgUll
morna, 2 colh. de a.Ç4<:1\t � Q f�rmªflt6. fiei'l!!@ repousar

lQ ffiiHUtg§, g@�liliil irllma bem, Peneire a farinha sôbre

l'sdra mármore. Faça nela um sulco e aí coloque o

fermento, a mistura ..de leite, o ôvo e a baunilha. Mis
ture bem e sove a massa de vez em quando, para q\!ª
fique bem lisa t solte completamente,
Coloque numa vªsmW êlHI1 \mtªdª, lil\Jbrª e deixe eres-

,.,-.,;,0 �
'.

Sob o sUg{!sti.vQ títlllq ªci"
m!l-, ª imprensª, dq PalAcio do
GovêrnQ JloticiQ\.l um. v�ª ..
gem poUtiçª Ql) �r, Il'ineu
Bornhausen, cuja Hyi'br!\Qão
J}0P1!!!U" � "tmtl:lSlªsmg {:fvi�

,g@l!, !!3l:1li!mtll>, d�iIH'ltmru'aU1
muita gente bôll-.
Ora, se o Senador �tá a.

gora comandando a luta, é
sinal evidente de que ela vai
se travar.

E luta renhida.
Se toda a fôrça do Oovêr

no do Estado está empenqa,
da nela, é mais um sinal evi- GABINBTIil DO .PREFEITO ficamente, de que Florianó_
dente de que a peleja Der;\ O sr, Antônio de Pádua polis foi escolhida, no Con-

árdua. Pe�eira, amesSQl' 'do gabinete gresso dos Jogos Abertos de

Por isso tudo � que nã.g do prefelto Osvaldo Macha- Santa Catarina, qUe se rea

compreendemos ª lógicª da do, representou o chefe. do Hzam em Brusque, como sede

imprensa palaciana,· executivg municipal na FES_ do próximo certame, com

Há meses atrâ,51 trQmbeteaa TA DA CUMIEIRA dQ Hospl. data previu ta para .1.962.
va que o Sr. Idneu venceria tal e Maternidade "S. B, Je- Em resposta, o chefe do

folgadamente. sús de Nazaré", realizada executivo municipal ende-

Seria um passeio. domingo último, no vizinho reçou o seguinte despacho
Irineu é o maior e quejan� municípiQ de Palhoça. telegráfico: "Aceitando pra_

dos. AI! 9,3Q horas da manhã zerosamente indicação Mu-

Agora, ao aproximar-se o foi celebrada Missa Campal, mClplO Capital para sede

dia 3 de outübro, Il'ineu está, por Dom Frei FeUdo Cesar Segundos Jogos Abertos San-

comandando a luta. da Cunha Vasconcelos; às 10 ta Catarina 1.962, agradeço
E o pasoeio? hora�', o povo homenageou o deferência e apresento cor.

A realidade é que a Hdiplo� padre João Batista Vieceli; diais cumprimentos. Osvaldo

macia" política do Sr. Heri- as 11,30 hs" foi servido um Machado, P.refeito Munici.

berto Hulse e da cúpula da coquetel às autoridades pre- paI".
�

U.D.N. fizeram com qUe as sentes e, às 12 horas, reali- CONVENIO DA ESCOLA

ag.remiações partidárias"suas zou_se o almôço, oferecido DE PESCA

aliadas, 'cansadas de defender 'I a�s convidados dae expres. Segundo comunicação re-

os desmandos do GovêJ!no Slvas festividades. cebida pelo Prefeito Ouvaldo

perante a opinião públ/i. IMPOSTOS NA PREFEITURA Machado, está sendo cuida.

piuoteadas em SeUS brlos, se A tesouraria da Prefeitura dosamente estudado, pela
inclinassem para a candida. desta Capital começou a re- Superintendência do Ensino

tura do Sr. Celso Ramos que, colher, desde l° do corrente, Agrícola, do Ministério da

dia a dia, vem galvanizando o Impôsto Predial e Territo- Agricultura, o acôrdo para a

o eleitorado catarinense. rial e outros tributos rela- instalação, no município de

Assim o P.T.B., o P.R.P. e Uvos ao preuante mês. Florianópolis, de uma Esco·

o P.L. já formam na oposição O pagamento sem multa la de Pesca. Os têrmos do

deve ser efetuado até 30 do telegrama enviado pelo sr.

O P.D.C. humilhado na corrente. Roque Pae� Barreto cientifi.

pessôa de seUS próceres maiD JOGOS ABERTOS DE cam qUe o convênio poderá
destacados, deverá lutar ao BRUSQUE 'ser firmado no próximo
lado de Celso. Auxílio do Preje'ito Osvaldo exercício.

O P.S.P., agU!lirdando como
-

Machad·o
está, o desenrolar dos acon- Atendendo ao convite da MERENDA ESCOLAR: AM·

tecimentos, posuivelmente for Comissão Organizadora dos PLIAÇAO DO PROGRAMA

mará com o PSD, dependen.. Jogos Abertos do Centená- EM AGOSTO

do tudo das combinações fe. rio de Brusque, o município A distribuição da meren-

derais.
- ,

de Florianópolis está se fa. da escolar nas escolas pú-
Desta forma, o' S�nador zendo representar, no refe- blicas municipais atingiu a

nem contará com a totalida- rido certame, por numero- elevados índices no corrente

de do seu Partido, a U.D.N., ua delegação de atletas. mês. �.la
pois a dissidência 'ud:enista O Prefeito Osvaldo Ma- Milhares de crianç'as Dao

cada dia mais se avoluma e chado, procurado por diri- beneficiadas pelo programa

já con�titui uma fôrça: pon· gentes de Federações espor- de ação, ,executado pelo con

derável do mecanismo eleito- tivas desta Capital, conce- vênio Prefeitura de Floria

ral barriga...verde. deu auxílio à nossa repre- nópolis_Ministério da Educa-

Essa é talvez, a melhor ex- sentação, tornando possível ção e Cultura.

plicação para as "manche. a sua ida àqueles Jogoo. Quase tôdas as unidades

tes" palaci�nas. escolares já estão atendidas
"Alguém deve éomandar a FLORIANóPOLIS SEDE DOS Eepera-se que dentro em

luta.
' , '

II JOGOS ABERTOS breve essa medida se exten-
E como tudo indica... a O Prefeito Osvaldo Macha. da -a tôdas as escolas man-

derrota. do foi informado, telegrá_ tidas pela Prefeitura.

\ler tltn lugar quente até dobrar o tamanho (2 horas

aproximadamente). Aperte Q centro da massa com a

mão fechada, abaixand(N:\. e deixe ainda 1/2 hora.
Coloque então sôbre pedra mármore, divida em 24

partes i�l.mt'i e com elas faça bastões, dando-lhes a

fgrma de "oito". Arrume em tabuleiros untados e deixe

crescer 1 hora. Leve ao forno moderado durante 20

a 25 minutos. Enquanto quentes, pincele com manteiga
e polvilhe com açúcar. .

... ..4..

. Mais 11m produro de qualidade da STANDARD BRANDS DF BRAZIL. INC.

1 DO ESPIRITO SA'NIO TEM NOVA
;'00.

MESA ADMINISTRATIVA
Recebemos, datada de on_

tem, a comunicação da Se
cretaria da Mesa Adminis
trativa da Irmandade do Di_
vino Espírito Santo e Asilo de
Orfãs "São Vicente de Paulo",
vas!lida nos seguintes termos:
"Levamos ao conhecimento

.

de V. SS. que em data de 5

do corrente foi emposf:ada a

nova Mes� Administrativa
desta Instituição, eleita para
o biênio 1960/1962, e consti
tuida da seguinte forma:
Provedor - Narbal Silva;

Vice_Provedor - Marciliano
A. Roberge; 1.0 Secretário -

Washington Luiz do Valle
Pereira; Sub-Secretário -

Ararahy Tupy de Campos;
1.0 Tesoureiro - Hermínio

Berto da Silveira; Sub-Te_
soureiro - Luiz Boiteux Piaz
za; Procurador Geral - João
Battista Berreta Junior; Mor.
domo do Culto - Angelo
F,errarezzi; Mordomo das
Orfãe - João Battista Berre ...

ta; Conselheiros - Arno eia
Luz Andrade, Geraldino Si.
mas, Abel Capela, Acary Sil
va, Alvaro Soares de Olivei·
ra, Frederico Manoel da Sil_
Va Filho e Gumercindo Ca_
minha.

Sem mais, aproveitamos o

ensejo para renovar nosso

protesto de consideração.
Washington Luiz do
Valle Perei1'a
Secretário

CLICHÊS E CARI"BOS DE BORRACHA
fàçaw seu pedido na Empresa Gráfica Gl'ajaú Ltda.
Rua Tiradentes, 53 - Florianópo!itl.

,.

PROGRAMA DO MES
DIA 12 - SEXTA-FEIRA

JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO
LOCAL; SEDE SOCIAL - Horário: 19,30 horas

ENTREGA DE DIPLOMAS' AOS SóCIOS REMIDOS
PREÇO INDIVIDUAL - Cr$ 250,00
CASAL - CR$ 500,00

DIA 13 - SABADO -

BAILE DE GALA

APRJ!lSENTAÇÃO DAS DEBUTANTES
HORÁRIO, - 22,30 HORAS
RESERVA 'DE MESAS: A partir do dia 4,
A CR$ 200,00.

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE óTIMA S S A L A S

SERVLNDO ESPECIALMENTE PARA ESCRITó
RIQS, GABLNETE DENTÁRIO, CONSULTóRIO,
FOTOGRAFO, ETC., SITO À RUA JOÃO PINTO, 9

SOBRADO.
TRATAR PELO TELEFONE 3756 ou EDIFíCIO

BANCO DO COMÉRCIO - Apto. 205 - 2.0 andar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA• FLORIANóPOLIS, (Quinta Feira), 11 de Agôsto de 1960

Silva
. ...,

JÁ RESTABELE,CIDO o CONHECIDO APITADOR,
o árbitro José Silva, um do,s mais honestos e elicientes_da cidade, lalando á nossa reportagem, ontem, det",rou
encontrar-se em condiçõ,es de, retor"a,r ao apito, após mais de dois meses de completa inatividade motivada
por séliia conlusão, no to:rnozelo, sofrija quando dirigia um dos encontros do Torneio de Classificação. Fala�se

. que José Silva será escala�do para r('erlr o encontro �arcado para o próximo sábado entre Ausfria e Caravana
do Ar, pelo, certame amadorista. Será ,para êle uma espécie de treino tisico a fim de de preparar para os gran-

"

,._.,._,

;%:�)'." des choques que estão por vir. I o����':�, ,

"
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,
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,

'

.' ,,' AJividade's "do'

rea'parecimento 'JJe
,
j'

Possivel, sábado, O':
"-

José

FOI DADO INICIO Á TEMPORADA JUVENIL '

-

I
Na manhã de domingo nhã, tivemos em luta Bocalu; Voltou o Guarany a se a- I e ao Figueirense, o C. A.

tivemos no estádio da Rua va e Guarany, em luta pela 'presentar para o reduzido I
Ouarany, voltou à campo

Bccaiuva, o Torneio' �nício classificação. Jogo bastante público, agora tendo como para disputar o título con,

de Juvenis, qjue apresentou movímencado com lances de adversário o - Figueire�nse. O' tra o Avaí.
um desenrolar dos mais ín, emoção, que culminou com a clube de Newton Garcez, que O onze tricolor . bastante-
teressantes, apesar de ter- vitória do onze bugríno por vinha credencíado pela vi- cansado pelo esforço díspsn
mos notado a ausência dos lxO, com tento consignado tóría obtida frente ao Bo- dido nas duas partidas víu
próprios mentores dos clu, contra, pelo zagueiro central caiuva, confirmou 'o seu ra, se em dificuldades diante de
bes que em número reduzi- Gonçalves, ao tentar desviar voritismo abatendo seu an, um Avaí, lutador que exígíu
do, estiveram na praça da um tiro cruzado do endía , tagonísta por' 2xO. N,à prí- o máximo de seu antagonís,
Praia de .Fóra, incentivando brado EUl'ides da direita pa, meíra etapa, o Bugre já ven- ta. A primeira: etapa termí,:
com SUa presença, OS jogado_ ra a esquerda. . cia por lxü, COm tento de nou em branco tendo am

res mirins, corra exeção feita. Quadr'os: Guarany: Valei; Hélinho. Final: Guarany bos os clubes chances par;
ao Ouarany que este -presen- Waldemar e José; Pedro 2xO com tento de Roldão. marcar, dísperdtçando-as,
te, através de sua direto�ia e 'Oberdan e 'João; Vilmar, Hé- l Prélío bem moyímentado, todavia. Na fase complemen,'

:SS::SS:::S:::SI::Sr::sS:SS:SS:SS:::S::lISr:SI::SI:SS:SDS:ss:SS:::SCSI:SI:'llelementos mais chegados ao .lío, Roldão, Eurídes e osmar.! onde apareceu .o eíenee d.iri_' tar e deci�iva, o
'

Guarany

Reunl"u-se O I.J.D. querido clube tricolor, dando
I
Bocaíuva: Teodorico; oonçat, gído por Carlos Agenor Alves, tentou romper o bloqueio

portanto uma nota especial. ves e Valdeci; Vilson, Nilson! em plano superior. O vence- avaiano mais foi impotente
as Paula Ramos'e Atlético, dei, 'e João; Valdori,

"
ASd;rubal,: dor formou, epm Q mesmo pois os garotos do clube a.

semanas, esteve reunido na xaram de comparecer. Luiz, Aldo 'c Jesus: O ál'l3itro onze, enquanto o Figueiren- zurra, portavam-se muito
'noite de quinta feira na sé- Vamos então, as rápidas foi o senhor Ernani Silva;" ,;0 alinhou com: HamtitOl!i., bem, rechaçando com firi. ':'.'�,.
de ela Federação Catarincnse considerações a respeito dos auxiliado por Antônio su. Osvaldo e 'Joã'O; Airton, meza ·os ataques contrários O ,��acante Vadínho, lJiue bate ao onze do Olfunpico,-no
ele Futeb-il. 0 Tribunal de jogos:

'

veira e Silvio Silva. Dante e Ivo; Sergio, Ventu- Todavi,a, coube ao ponteiro pertence ao elenco, Ido Avai, '�'1,flCiic dia Baixada.
1.0 jôgo: Figueirense x 3.° íôgo.: Avaí x Atlético. ,ra, Marco, Pedrinho e Ãri. Vilmar, entrando pelo mio. 'esteve na cidade de Brus,

Paula Ramos. Venceu o clu- Vitória dos avaíanos, pelo Silvio Silva foi o árbitro. lo, consignar nos últimos [jJle; onde realízou teste no o certame da Liga de
be preto e branco pelo não não comparecimento do con, 5.° 'Jôgo: Guarany 1 x 'Avaí minutos da partida o tento I

onze de Teixeiri.nha. Toda- Lauro Muller aínda não te.
comparecimento do tricolor [unto atleticano, classi,i-' O. Depois dc abater ao Bo, rue seria o da vitória O via 'em vista do mau tem "C p

..

t... '"
�

. , � -
Y l'OI'>EegUlmen o, pois, co-

praíano. candocse assim para a fina- caiuva,' na melhor partida, Guarany formou f:Clm: Valci: po, Vadinho teve a oportuni, mo se sabe, exista processo2.° [ôgo: Bocaíuva O x Gua. líssima.

C
dade de �

se exercítar uma na FCF solícítando anulação
rany 1 4.°. jôgo: F1gueirense O x om Brilho Foi Comemorado Mais' Um única vez, regressando à ca- do certame que vinha sendo
No primeiro prélio da ma- Guarany 2. pital sexta-feira. A proposta liderado pelo Minerasil "

e

A CBD,Aceitaria Promover o Aniversário -do' Marfinelli ��$ ����o,��u��u�:�:s,f�rd!� I �:�lS���!:� ;��:::. atingia

Conformé fei amplamente Homenagem ao presidente nado mensal de 'cr$ 10.000,00 O Tribunal da FCF é que

Sul-Americano de 1961 noticiado, realizou-se, do_ da FASC, dr. Ar,y Pereira além ele um emprêgo e casa cselr,recerá o easo.

. . . mingo, pela manhã, a festa Oliveira _ Venceu a guarni- por conta do clube.
RIO, 10 (V. A.) - Dispõe_ n� responsabIlId�de fman-

I com que o Clube Náutico çwo formada por obel Furta, Com representações de tô-
se !l Oonféderação Brasilei- celra e colaborarIa com a Francisco Martinelli cOlÍlie_ do, timoneiro, oão Frontini, ,c.omenta-se que o médio da a parte do Estado" foram

prfc.iol� o processo 45-60, re- ra de Desportos a promover entIdade do altiplano, encar_ I
morou seus 45 anos de ativi_ Nicomedes Silva AdernaI Nelmho, um dos bo.ns valores. ini( i. (l,OS, segunda feirla, os

lativo ao jogo Olímpico e mesmo a realização do Cam- regando-se a fazer os convi- dades em pról do esporte Alves e Walmor'Vilela. A
I do futebol catarinense, está Prirr einos J-og'Os Abcrtos do

Palsandú, em que aparecia peor.,ato Sul-Americano de tes às outras entidades sul- remísti-co de Santa Catari- guarmcao vencida foi cons-! sendo pretenclido pelo Lon- mterior Catarinensé que se
como indiciado o atléta do. !.i'utebol de 1961. O fato, rc_ americanas a ,im de partici_ na. Constou a festa ,de setc tih:4ida" por Ernani Rutkos,l drina, clube norte_parana- cO lizam em: Brusque, dentro
Olímpi00 Sebastião Belli, co_, centemente, como se sabe, parem ,do tornei-o. pro:vas de remo, toda"s in- ki, timo�'eiro Carlos Scovis- ense. I:labe-se inclus.ive que das comemorações do Cen.
mo incurso nos artigos 198 e veio à baila e chegou até ternas, e a inauguração 80. ck, osé Azev�do. Silvio Nery I o clu.b� londl'inense ender:- tenário.

,
�

.

258, mesmo a ser noticiado como E podemos �firmar. �ais I iene na séde do cluoe do re- Soncini e Alcides Elpo. I ç�u otlma propost� 3,0 me_
'.

Ocolendo; por maioria de cei·to. Acontece que na reali_ que a. Federaçao BolIVIana �

trak do esportista e orna_ 6.° páreo _ Out--riggers a �IO colored. TodavIa, nada A diretoria do Paula Roa •....

voto,s, aplicou ao ',atléta a pu_ dad-e, ou melhor dizendo, por está auscultando a sua con- lista airo. C.allado, que. por 8 roemos _ Homenage� ao i
sabem s mentores do �a.ula, m()s está vivamente interes

nição ,de 10 dias no primeiro escrito, nl)nhuma comunica- gênere do Perú, para ,então an ..os preSidIU o

.rubro-negr?1 saudoso presidente airo Cal- I
Ramos, pelo menOR oflclal- S���. e� contratar, por em.

a,rtigo e no segundo desclas- ção ou consulta foi feita pe- mais tarde endereçar ft CBD ate o seu faleCimento ha fado _ Vnceu a. guarnição mente. ,plestmio, c' concurso do seu
sifica-lo para o 182 e suspfin. la en,tidade da Bolívia a, en-I

um ofício, confirmando tudo pouco tempo,
,

constituida por obel Furta.do, ! ex-arquelr< Oaríos GaInéte
de_lo, por duas partidas, por !;idade brasileira. No entan_ c que foi noticiado pela im- Abaixo damos os resultados timoneiro Manoel Silveira! <:> campenato de futebol de que Se (;1 wntra no interior
ter o atléta se dirigido para to, podemos dizer que, a

I
rrensa com relação ao cer_ das, provas náuticas: Allr�d'o dos Santos FilhO: salão. teve, sua roa.�da de .sex- d�. Ric, Glande do Sul, onde

a assistncia com gestos in- CBD aceita'ria tal incum- tame de 61 st.'r possivelmen_
.. 1.O Páreo _ loles a 4 re- Carlos Bernardes Afon o

ta-feIra transfer�ct.a para a nao te\e oportunidaJde dc
decorosos. bet1cia, como ainda assumi- te disput3!do no Brasil. mos _ Estreantes _ Dome- Celso Corrêa Sidn�,v Pra:s noite de sexta-feira próxima ser aprvdtado até o lIÚomen-
O segundo processo se re.

nagem ao saudoso tinioneiro Ernesto VhaÍ, AJma�ri Rosa: em vist,� da canch.a naqu:-la I to. ,pell sua. eqUipe, o Gua.
l.acionava com um recurso O Ca'lenda'rl'o Futeboll'stl'co� da' CBD Acioli ViWra. Disputaram. e e Enio Luiz Reitz. oportumdade t�r SIdo cedüh· ram, de Bagé.

,

interposto pelo Clube Náuti-
prova dilas guarnições, ven- 7.0 páreo (Extra) _ Out-

ao selecion�do fl�rianópoli I -'.......--__

co Almirante Bart�oso de lta-
'

para 1961 e 196'2 "

,

cendo a guarnição fortDlIIda riggers a 4 remos com timo-
tano que dISputara os JO?;(l., O médio gaúcho Adão No-

jaí, contra a Junta Disci-
�

por obel Furtado, tim..neiro; neiro _ Venceu a guarnição Abertos de 'Brusque. gueira, que militou em di_
plinar Desportiva daquela

I
Vem a C.B.D. de o.rganizar servar� Iil d�reito de estudar a Antôni? So��, Luiz Carlos j f?rmad� ,pur ;obe!

.

F_urtado, ��I:'SOS clubes' da �ida,.de, e
cidade.

seu calendário de ,futebol Ii possipilidade de excursionar de ASSIS, FIlinto Schuler e I timoneIrO ClaudiO SaiDtos
A equipe do Tupy, de Gas_ qUi-' i'e enoontra lIgado ao

Foi' relator da matéria o
'para 1961 e 1962. Ei-lo: à. Europa, sob os auspícios do 'Otacílio Sch";ler. " .. .. ..

I Aldo Steiner Pedro Paul� par estará jogam'.o na noite Figueirense, está com a mis-
Juiz Milton Liberato.

CALENDARIO DE �96l Im t'tuto Brasileiro do Café, .,2.° 11áreo -- out-riggers a Flores e oã; Silveirã'; de hOje 'em Bllimenau, opor- são 'cie dirigir a equipe de
Por maiorLa de votos o

O calendário ,icou assim desde que as condições. fi- 2 com timoneiro -,. Homena- Amanhã esportiva no

,ru-
tunidade em que dará

com-j :ll\:.rLi;
do clu�e alvi-negro.

colendo tornou sem efeito a ' Ad .

elaborado: n�nceiras satisfaçam:
�

gem ao sr. Elpldio de Souza bro-ncgro transcorreu com ao procurara, na várzea
clrcisão da Junta de Itajaí, V

. - e' e'llent 1 b1961 - Janeiro e fevereiro: De julho a dezembro: cam_ � enceu a guarmçao cons- muita alegriil: e animação, • • os para o seu c u e
n:conhecendo que o atléta

datas destinadas aos clubes, peonatos re,gionais. tituida por obel Furtado! ti- manifestando, remadlilres e
Bento Moacir Rufino, por

! D t d bpara suas exc.ursões. CALENDARIO DE 1962 moueiro, Sidne'y Prats e dirigentes, o seu propósito de S A B O R O S O ".
en 1'0 e reves dias es-

ter n�sinado inscriç�o por' 't tMar"" e abril _ 'Torneio Para 1962, o éaleDidário fi- Ernesto Vhal. " ., " .' tudo empreendercm para o aremos apresen ando na
dlcis clubes está incurso' nos, -,:v

�

,

Ó 1 RRio - Rio São Paulo, em cou assim elaborado: .. 3:° pái.·eo - Out-riggers a êxito do clube nas regatas S C A Y E Z I T O co una ESENHA DO INTÊ-
artigos 263 e 270 e o Lauro t'

. RIOR h d 1m.01d'e a er oficializado, sen- Janeiro.: Campeonato Bra-. 4 remos com lmOneIrO - de novembro, quando tenta_ ,
um apan a o gera

Muller no artigo 208, q,ue 'I H ·d t d d'os prI'n'c" t d'do que a data de 29. de mar_ sileiro de Futebol. omenagem ao preSl en e .a rã a conaui-sta de novos lau- i IpalS ceI' ames IS.
manda dar Iganho de pon-, � -

R· d d
' �

putad .

d'ço será reseJ;Vada pára o Fevereiro e março _ Tor_ Federaçao logra0- ense �
e réis. . . os Inas maIS Iversas

jog,o B,rasil e Ale!llanhá, pro_ ,neio Rio _ São Paulo. Remo, Gal. Darcy Vi'gnoU, localidades do Etatdo. Blume-
cedendo-se a convocação dos Abril, maio c junho - há pouco falecido - Venceu Novo Recorde' ·Mundl·al de Nataça-o �au, Brusque, Ita'jaí, Rio do

jogado'res a 27 e a devolução Preparativos, e participação a guar,nição constituida por
. 1\' .'

'

Sul, Tubarão, Laura Muller

a 30, reiniciando-se a seguir do selecionado brasileIro na obel Furtado, timoneiro, Detroit, 10 (UPt) - Depois da australiana Isle Konrads, ,e Joinville estarão sendo fo-

o certame. Copa de Mundo, ,

Afonso Celso Corrêa, Edson de um monopólio _australia- na final dos 460 metros li- calizados nos. seus mais di-

De 27 de abril a 12 de maio De julho .a dezembro: Schmitt, Odair 1']urtado 6 no de aproximadamente cip- vres, das provas de seleção versos aspectos.
período reservado à CED' CampeQna,t�s regionais. Rui de Souza Lopes. co anos, o primeiro recorde olímpica, em De,arbon, perto
para disputar as Taças Os: 4.° páreo - Canoé - Do- mundLal de natação, estilo desta cidade, Nadando práti-
va1do' Cruz e Bernardo O'Hig. menagem ao s'r. Comandan- livre, foi 'conseguidO ontem' mente só, Von Saltza, de 17

gins, respectivamente contra te Luh; Marco Freysleben - à n'oÜe, nos Estados Unidos, a�os. ,de idade, cobriu a dis_

o Paraguai e Chile. 'Venceu � remador Dmaur'y

I
três sem!lJnas antes elo inÍ- tância em 4m442510. O an_

De 22 de maio a 30 de, ju- Rosa. cio dos Jüg'Os Olímpicos. tigo recorde, pertencente à

nho: período reser:vado aos 5:° páreo - Out_rig,�el"s a A jovem Chris von Salt_ australiana, era de 4lri44s

clube1;!, A CBD, poréll!, se re- '1 remos - VETERANOS - za conseguiu bater o tempo 1-10

comuníca.nos o Departa
mento de Publicidade do
Iplranga que, por motivo de
força maior, foi adiado' para

,

o dia 5 de setembro próxí,
mo, o lançamento da Pedra
Fundamental da nova sédc
do clube, em S!lJCO dos Li
mões.
Quanto aos festejos pro.

gramados por ocasião do 19.0Valdemar e José; Pedro,' aniversário do' IPIRANGAOberdan e João; Vilmar, Hé ,

Iínho Roida-o Eu'd O
foram interrompidos, visto o

,
'

, I'I es o s·-

mar. Avaí : Acácio; Erko e
falecimento de um de seus

Diretores; Sr, Nélis Cardoso.Valter; Nelson, Milton e. Dando prosseguimento aosElmo; David, Fernando, Odi-
lon, NacUomar e Edson. De festejos, sábado próximo. te.

rá lugar a Tradicional Oorrt,acôrdo com nossas observa. :

da de Reistência; com 1111-

ções, 'b.rmamos a seguinte cio às 16 horas, Esta corrida
seleção: Valci (G); Oonçal, será de quinze voltas à Vila
ves (B) e JOfJá (G); Nelson Operária, correspondendo a

(A), Pedrinho (F) e Elmo 9 quílometros. Outrossim
A); Vilmar (G), Helinho (!J), informamos que se

�

ach�
Roldão G), Eurldes do (G) e abertas as Lnscrições, deveu
Jesus do (B). Antônio Silvei- do os interessados ínerever,
ra foi o árbitro, A rendo 'se com Os srs Aldo e An,
somou cr$ 860,00. tonio Diás, na localidade.

-Ipiranga

--.....,..-----_..�

Conquista Bug r i n a
COMO TRANSCORREU A MANH.Ã DE DOMINGO NO ESTADIO DA FCF, QUANDO
M er it Ó r i a a

C01110 acontece. todas

Justiça Desportiva, a ftm de

apreciar <! j'CJI';ar sómente
dois processos que constavam
da pauta.
Co.npareceram a sessão, os

seguintes juizes:
Arnoldo.Soares Cúneo, pre

sidente, Milton Liberato,
Moacir Romares Pinto, Nil
scn Vieira Borges e Enio

Luz, além de auditor Aldo
Br larmino' da Silva e do se�
CÍ'etário FI,avio Lopes da I'

Costa.
Inicialmente o colendo a_

� MADEIRAS PARA '<
CONSTRUCÃO

I R M À O C; BITENCOURT

O campeonato. amadorista
d,e futebol terá sequência na

tarde do próximo sábad'O com

a efeutação de. mais uma ro.

Chétb, Serão Pl1ota,gonistas as

rep' Hentações dO Austri.a e

d) Caravana Ido Ar.

tos .ao Bar,uso.
O processo deverá ser de

volvido à Junta Disciplinar
Desportiva de Itajaí para

pI�oferir em novo julgamen
to a sentença.
Quinta feir�, nova reunião

,lo TJD.

(AI� 8A()AOÓ IONF IRe?

A>llICO OIPÓSITO DAMIANI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5FLORIAJNóPOLIS, (Quinta Feira), 11 de Agôsto de 1960

11 a,rma �a iDtimii�ão Dão �eYe
Por Franz.Josef STRAUSS,

� tMinistro Federal da Defesa.

em o a·rDK BONN - Os alemães
.

Por outro lado, porém, se

na
. República Federal da

.

. '. .

empregarem armas punttí,
Alemanha eentíram nos úl- vas estratégicas. O aístema
timos meses que passaram a ,.' "das forças militares comuns

ser o alvo de uma campa; Governo Federal e de utíü. equilibradas vai da brigada
nha de caluníação eoneen, zar o colapso Aa política da do Exército Alemão de blín

trada, promovida. pelos so., República Federal para com dados ou de infantaria mo

vietes. O primei-ro ministro a OTAN para . uma propa, torizada, dotada das armas

soviético Kruchtchev e os ganda nacionalista contra o convencionais e estacionada'
seus acólitos esforçaram-se, ocidente dentro da Alema- junto à cortina de ferro até
com violências crescentes, nha. A velocidade e a ener, .

ao comando de bombardeí,

por deneg-rir a República Fe_ gia irrefreada com as quais ros estratégicos dos amerí
deral não só aos olhos de Moscou, pouco antes da canos e ingleses. Todo e

todo o mundo, designando. Conferência de Cume, du, qualquer possível agressor
a de militarista ,faéista ·e rante a mesma e depois do tem de saber que pequenos
revanchista, mas sobretudo. fracasso de Paris mudou o ataques não têm nexo e, por
aos olhos dos seus alíados. A alvo doe ssus ataques, lan, isso têm de ser evitado. To-

propaganda soviética teve çando os mais indecorosos do � qualquer poasível agres
certo êxito, não Por último J opróbrios na face dos Esta- SOl' tem de saber também

por ter trazido de hQVO à dos Unidos, deve ter dado que grandes ataques detla,

luz, . com grande habilidade, t que pensar a muitos daque, graríam a grande guerra,
as recordações terríveis do les que foram quase vítímae cujos riscos todos temem: A

passado, tentando põ.Ias ao da ilusão de que a 'Alemanha arma de Intímídação estra,

serviço dos seus objetivos. e o problema alemão eram tégíca não deve ser embota- Sábado e domingo próximos estará cantando nova.
Evidentemente 0[1 sovietas o único obstáculo no camí, da pela carencia de outros mente para o público de Florianópolis Q famoso Duo Gua.
não estão empenhados em nho que devia levar à díml, meios militares. Não deve rujá, exclusivo dos Discos oontínentaí.
testemunhar a sua repug- nuição da tensão tnetrnacío, haver lugar para eepecula, i "O Duo Guarujá eetá de volta. :Aliás, não é bem isso,
nância moral em- face dos nal e a uma verdadeira paz 1 ções .de. que uma ação miH.! porque êle está sempre presente. Presente nas paradas de
crimes de Hitler nem em ga- no mundo. . tal' Iímítadá pudesse levar a

I sucessos, nas listas d08 melhores, no rol dos campeões de
rantír a sua segurança dían, A EFICIÊNCIA MI.LITAR Ê êxitos {le surpresa, a partir I vendagem e, principalmente, na simpatia do .públíco. Por
te da Alemanha. Trata.se, TÃO IMPORTANTE COMO dos quais o agressor poderia 'flue êsse parece ser o segrêdo de sua populartdade: o per,
para' eles, de desprestígtar NUNCA ANTES oferecer a paz e acompanhar feito entendimento entre o artíeta e o povo. Seu repertório
moralmente a República Fe-I As experiências colhidas a rejeição de uma tal "oferta suas interpretações, su� simplicidade e" n�turalidade tê�
deral, isol�-la poütrcamente] nas últimas semanas e nos de paz" da ameaça de uma valido o melhor beneplácito do público dO- rádio e da
e aepará.Ja militarmente dos últímoa meses demonstraram guerra intercontinental de, televisão". /.
seus aliados na Comunidade que a colaboração na OTAN foguetões. Os detensorea da Estas palavras - escritas para a contra capa do seu

Atlântica para um dia colo. é hoj.e mais importante do liberdade têm de ser imedia·1 mais recente "Iong'-play" - adaptam.úe perfeitamente à
car toda a Alemanha sob o que jamais antes: Ê evíden, tamente capazes de restabe- nova temporada do Duo Guarujá em nossa Capital, onde
contraie do Kremlim. te que hoje em dia a estra, lec:r a situação militar an·1 estiveram em maio último no "show" de aniversário da

tégia da intimidação já não tenor e de esclarecer a to�o Rádio Guarujá, conquistanâo aplausos pelo seu valor ar.

Segundo as doutrinas de se baseia apenas nas gran, e qualquer agressor que nao tístico ínconteste.
Lenine, o domínio da Ale- des armas nucleares estra- se queira satisfeito com Isso,
manha é uma das condições tégícas, mae, sim, num sís; que qualquer ação ulterior

prévias essenciais para o tema equilibrado de forças envolve nara ele o risco da
domínio bolchevista de toda militares que permitem a sua' destruição completa. Só
a Europa.

SimUltâneamente,(
direção mm.tar e política de assim impediremos a longo

a atual ação de Moooou tem um ladq a empregar contra prazo qualquer forma de
também por objetivo devo. toda e qualquer ação militar agressão por um sistema de

tal' ao fracass() a· política do armas de igual valor, sem intimidação em e8(!alas. Este

problema requer a sua solu- De .:!abelereiras e ma'Í'licures com bastante prática
çãe política, militar e técm. e apresentáveis.
ca até começarem a fazer.se Tratar Hotel Royal apartamento, 505.
sentir as consequência� de

paridade nuclear.

Ministério da Marinha
Comando do 5.0 Distrito Na,al'

. ,.. �

DIVISA0 DE INTEND!NC'IA
1. De ordem do Exmo. dêlos fornecidos pela DivIsão

Sr. Contra-Almirante, Co. de Intendência dêste Co.mandante, comunico aos se; mando.
nnores interessados que no 4. M· relações do material
dia 22 de agôsto do corren, :L ser concorrenciado serão
te ano, as 115,00 horas, na ãístríbutdas aos interes
Sala de Reuniões do 5° DiJ- iados inscritos, mediante re,
trito Naval,à rua Nunes Ma. cíbo, diàriatnente das 1200
chado, nesea cidade, serão is 18,.00 horae, com exceçãorecebidas abertas, examina. dos sabados na Divisão de
das quanto aos seus deta, lntelldência dêst�- Comando.
lhes de confecção e rubrica. 5. As firmas interessadas
das pelos p�e[::ntes as pro- deverão obter todos OD escla,
postas para o fornecimento recimentos de natureza téc,
e prestação de serviços aos nica,' relativos ao material a
estabelecimentos navais se- ser fornecido na Divisão de
diados em. Florianópolw e aos Intndência dêste Comando,
navios da Marinha de Guer , elementos êstes, ímpreseín
ra surtos nêste Pôrto duran, díveis à cotação dos prêçor
te o 3° quadrimestre de 1960, oferecidos. I

dos artigos dos seguintes 6. As propostas deverão
grupos da' nomesçlatura orí, conter uma declaração ex.
cial em vigor na Marinha, a pressa dos interessados di.
saber:' 'Grupo 5 - Bandeí- zendo ter plano e eatísrató,
ra daa Nações e sinais - ríó conhecimento das especí
material para confecção; ficações e amostras do ma.

Grupo 6 -' Ancorase amar. teríàl que se' propõem for.
ras; Grupo II - Bombas e .necer, A falta dessa decla,
seus pertences; Grupo 12 - ração importará na exclusão
Sobressalentes para serviços integral da proposta.
de Marinharia e palamenta 7. As propostaa deverão
de embarcações míúdas; . conter ainda, uma declara
Grupo 13 --, Uteneílíos e fel'. ção de completa submrssão
rarnentas para praça de má. ao Edital Geral de 7.10.58,
quinas e caldeiras; Grupo H ao presente Edital, ao Re.
- Lubrificantes; Grupo 15 gulamento Geral de Conta-
-Cabos e fios elétricos íso; bilidade Pública, declaração
lados; Grupo 16 _ Material essa que terá fôrça contra.
de rádio' telegrafia; Grupo tual, face a legíslaçâo vi.
17 - Material elétrico íso- gente.
lado; Grupo 19 _ Poleames 8. Serão sumàriamente ex
- 'Í'alha8; GruPo 2'0 - Ma. cluídas as propoetas que não
teríalvde limpeza; Grupo 21 contiverem os prêços unítá
- Cabos de fibra; Grupo 22 rios por exténso, bem como
_ Cabos de arame; Grupo aquelas qUe contiverem
23 - Utensílios para navios; emendas ou razuras.

Grupo 24 - Lonas Tecidos III - DO JULGAMENTO
para serviços diversos; Gru; nAS PROPOSTAS
po 27 _ Rouparia e Tapeça· 1. O julgamento das pro.
ria; Grupo 30 _:_ Artigos pa, postas eerá feito de acôrdo
ra banheiro e servico eaní., com. o que preceitua o Regu,
tário; Grupo 31 _" Artigos lamento Geral de Contabi.
para iluminação (não elétdí, l1dade Pública, a respeito,
ca) ; Grupo 32 -.Material bem como o que determina o

isolante de calôr; Grupo 33 Edital Geral de 7-10.1958; e
- Artigos para engaxeta-' -o presente Edital de Concor_
mento e juntas; Grupo 34 - rência.
Couros, Corrêais e acessórios

.

2. Co fornecimento será ad.
- Tubos de borracha; Gru· judicado aos proponentes
po 35 - Material escolar e que oferecer.em prêços mais
de desenho; Grupo 38 - baixos/por mínima que seja
Uten8ílios para pintura; a diferença entre êsteD e os

Grupo 39 - Madeiras; .Gru-· d� qualquer- outra proposta,
po 41 - Ferramen.tas ma- liao podendo os mesmos ex

nuais; Grupo 42 _:_ Fel'. Jederem de 10% dos prêços
ragens inclusive páirafúsos ::Qrrentes da praça, sob pena
pa:ra, madeira; .. Gru�. 43 _,_ de anul"ação da concorrência
Pàfafusos pará;' metal ;- (artigo 743, do. R.Q.C.P.).
Por.cas arruelas'�,e

.

rebites; 3 :- Em igualda:de· de condi·
Grupo 44 - Tubos, CallO[! e ç?es terão sempre preferên.
ute�sílios pa� canruizaçõe� 'ela <?s proponentes nacionaif.!
de agua, gás e 1tapor; Grupo. (a_rbgo 742 dO::.R.G�C.E.).
46 - Metal em barras e em 4. Em cáso de empate en-

_cantoneiras; Grupo 47 tre duas propostas, será o

Metal :em chapas; Grupo 50 fornecimento adjudicado ao
- Material de fundiçãe e de 'lropone'nte que conceder
sordas; Grupo 51 - Ácidos e naior abatimento sôbre os

drogas; Grupo 52 - Tintas e lrêços dados. Se nenhum dê..:
v·ernize8; Grupo 53 - :!\Ia- .es concordar em conceder
terial de expediente; Grupo Lbatimento, proceder.ge·á o

55 - Fardamento, . tecidos, lorteio para decidir a qual
artigos confeccionados, cal- dos proponentes caberá a ad-
çados e aviamentos; Grupo udicação (artigo 756 do
56 _ Munição de bôca l.G.C.P.). , (af'- I-I (t t V Ild d- d"(.man�imelltos, carne. peixe, 5. O Comando dO. 5.0 DiS_1

.

8J.CU· ores on es am a I. a e. o
padana, aves, verduras e. trito Naval se reserva o di- .

.

.

frut�s etc.); Grupo 57,. reito de estipular uma se- ImpoAste de' Vendas em Paranagua'MedIcan:er;tt?s e utenslh08 gunda cond�ão que no caso
. •.de fa�macla, Grupo 58 - de absolutá igualdade entre MEMORIAL ENTREGUESMa�erlal de transporte ter. duas proposta8 com direito -_. .

re[�.;re;. (sobressalent�s. e. a melhor' classificação, sirva AO _BC POR DELEG_ADOSacessonos para au�moVelS), para decidir a quem cabe a DA LAVOURA E COMERCIO
Grupo 5� -. �aterlal para preferência (artigo 744 do

. PARANAENSE
constr_uçao Clyll; Gru� 61. _ R.G.C.P.).
Matena! .

medico Cl·rurglC?, 6. O Comando do 5.0 Dis.
odonto;loglco, roupas e artI_ trito Naval reserva.se o di.
gos dlve�so� para uso das· reito de adjudicação totalenfer�anas, Grupo. 62 - dos artigos do sub.grupoM�t�r�al para. �a!lcho de 'MANTIMENTOS", do grupoOfICIaIS e SU?OflClaw; Grupo 56 _ Munição de bôca, ao li.63 - Ma�erral para -rancho citante qUe menor valôr ofe.de praças, Grl!po 64 _ Ma. recer a ração diária, em baseterral para c�zmhas e copas; do!:!' prêços cotados em suas
- e prestaçao de serVIços. propostas e nas tabelas deI - DAS INS<?RIÇõ�S rações em vigor nêste Minis-1. Todas as_ fIrmas mt�- .

tério.

l',;el.assadas <!ever!l-0 eotar �r�_ IV _ DlSPOSrçõES GERAIS
•

mente mscElt3;s �a DIVl. De acôrdo com o inciso ..sao de Intendencla deste Co. XVII da alínea c do Edital
mand,o.. . _

. Geral, pUblicado 'no Diário2. As mscl'lçoes cl;,evem seI Oficial da União número 228,
Oprocessada�� d� acordo c.om de 7.10.1958, páginas 21335/que dete�mnl3: o EdItal 38 fica estabelecida uma co

?eera} d.a Dlretorla. de In- ta· de 10% sôbre o valôr do
!ldencla d� �aru:,:h!1 pu- fornecimento para caução de

�l��dO r;t0 DIano OflClal da garantia do fornecímento.
.rnao numero duzentos e Comando do 5 ° Distrito-vmte e oito (228) de 7-10

' .

1958, páginas 21335/38.
3. São consideradas firmas

inscritas I).S que satis'fizerem
as ·exigência[' do meiso VI,
da letra B, do referido Edi�
tal Geral.
4. O recebimento de reque

rimentos solicit'ando inscri.
ção, com validade para, a
concorrência de qUe trata o

presente Edital, terminará.
impreterívelmente no dia 26
de agõsto do corrente ano e

a_ assinatura dos respectivos
termos no dia 29 do meDIDO
mês.

.

II - DAS PROPOSTAS
1. Não serão tomadas em

consideração
-

as propostas
. que não estejam . rigorosa.
ment'e de acõrdo com os têr.
,mC?s dê[!te Edital, bem como
do Edital Geral da Diretoria
de Intendência da Marinha
e o Regulamento Geral de
Contabilidade Pública.

2. As propostas deverão
ser apresentadas em env.elo- tos
pes fechados lacrados con. --------------- ...---;-------

�e�do cada envelope um CAMIONETA M'ODI'O AUlllCO Grupo de Mat.erial.
.

.

:'.'
3. As propostao deverão

ser apresentadas em duas
vias, de acõrdo com os mo.

.

ATENCÃO A:EROMODELlSTAS!
InsCrevam-se como Sócios no Clube Aeromodelista

_ "Santos Dúmont" para poder concorrer
.

à- cômpetição
na "Semana das Asas", ,construindo o seu Aeromodelo.
Infonnações com: 'Otamar Bohm _

- Presidente
'

Rua. Col.P • ..D.em.oro.J�440 ___, Eslrelt!l
Mauro Souza - Técnico
Alm. Lamego, 142.

P.S. Aceitamos ,propostas das Firmas que querem
patrocinar.

OTAMAR G. BOBM
Presidente.

neu de Sousa Dias, a fim de
fazer a entrega de um me.

moriai em cíue solicitam da

Autarquia que "se coloque
em uma posição equidistan.Uma delegação de repre.
te entre o Fisco Estadual e o

sentantes da lavoura e co. .

Comércio, recebendo e pa.mércio do Paraná, Srs: Saulo
gando as faturas referentes

Almeida (Associação Co. à()s café8 entrados na Praça
m.erclal de Londrina), Ulis. '

de Paranaguá sem a exi.
83S Ferreira Guimarães (As·

gência do visto' da Coletoria
soci!ição Paranaense de Ca.

Estadual."
feicultores), Antônio Miguel Os
(Centro do Comércio de Ca� representantes para-

naenses assinalaram que, nofé de Paranaguá), Olimpio
seu entender, o IBC deve

Nogueira Monteiro (Centro
deixar aos comerciante& o

do Comércio de Café de direito de contestar a vali.
Norte do Paraná) e Arlindo

dade da cobrança do impôs.Cod�to (Associações Rurais
t-o de vendas e consignaçõesdo Norte do Paraná), junta. .

n'to F' E t d 1 AI. JU ao ISCO s a ua . e.
meqte com o de�utado Ml_

gam que "a lei do .Estado do
guel BUfiara, e8teve �ntem I Paraná, sob 00 1131 de ll/6/ ; ...

no IBC com o preSIdente ..

� .

'
_

Ad lf B k d' to L'
53, es"abeleCeu lsençao do

o o ec er e o Ire r 1_
impôsto de V:endaf.' e Consig.
nações nas operações inter.
nas :e que se realizarem com

o café na Praça de Parana.

guâ, dêsde que fique com.

provado já ter sido pago o

referido impQsto ao Estado,
pelo menos uma vez. Que
agora, porém, o Fisco está

Vende-se
_

ou Troca-se por Caminhão :::!!n:b!��a::nd:!o�:�u��:
em de vendas a prévio visto .por

parte da Coletoria Esta_
dual o qual somente é con.

cedido mediante o pagamen.
to do impôsto objeto de isen.

Naval, Florianópoli8 • SC, ein 'J-�---""-----"2 de agôsto de 1960. Ii�OS·T;a. DE CAFÉ"Haroldo Castello U II f
Branco de Oliveira .

.

Capitão de Corveta EN1ÃO,fE�A CAfÉ ZITO
<IM) Encarregado da
Divisão de Inten_
dência.

Um automóvel mar·�a Sinka ano 1948, 4 'portas,
perfeito estado de conservação e fupcionamento.

Tratar a rua 24 de Maio, �12 (ÊSTREITO)

VENDE-SE CHACiRA ção".
Aproximadamente 80. 000 nr�tros quadrados, Iocali.

'

Pedem finalmente os de.

zada em tUndos de Biguaçú cjestrad'à na fi'ente para legados da lavoura e comér.

automóvel, todo plano próprio p�ra: ciiação e plantação: . cio do Paraná que o IBC

água .potável e .corrente, lenha, b,anarial, pequeno ·cafezal .

não condicione o pagamento
e pasto. da8 faturas, ao visto da Co.

Tratar na residen.cia da Prof. Otilia Cruz, ruá. San. letoria Estadual, "ficando

Saraiva fim cbm o sr. José. .

.

para ulterior dicussão :entre
o fisco e os vendedores, pe.
los meios. administrativos
normais, a legitimidade ou
não da incidência do impôs.
to em litígio".

Vende.se uma empla._cada para 1960.
Tratar cQm AMILTON no SAMDU � Estreito.

Duo Guarujá: Novamen;le em Fpolis.
DIAS 13 E 14 EM TRf:S AumçÕES AO

MICROFONE DA PIONEIRA

. que se recorra írnedíatamen
te às armas de maior efeito.

Aseísta e aplauda o Duo Guarujá, ao mtcrorons da

RG, sábado às 20,05 hs. e domingo nos programae "A Gua

.rujá Visita O Seu Bairro" (10,05 hs.), diretamente do Cine

São Jorge, em Capoeiras, e '''Paulo Martins", às 20,Q,5 hs.,
do palco auditório da "mais' popular".

..
- ......---------------....-.::,--�-----_ .._-

P R E ( I. S A/� S E

V E N D E - S -E
OU

A _L U G A�l E
Aluga-se ótima casa com amplo quintal. Ver à rua

São Francisco, 11 e tratar na Vidraçaria Santa

Efigênia.

COMO É
O CiFÉ

GOSTOSO
ZITO

\.

�
M.ER_ECE UM,PRESENTE
NO DIA14 DE AGósTO

Da PAPA'
\.

. - ..

.
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Operr.o6" - Doença. a. SenhO_ n.oalANOPOLlI Tet. - 1114 ENDER1i:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. Onibus à por-
ra. - 'Clinlca a. Aaultol

ta, (Almte. Lamêgo).

RUà Felipe Schmldt, 14 - 2:0 andar - Florlanópoll(l

"Dr. Acácio GaribaldI S. Thiago
_ I

Dr. José de Miranda Ramos

I Dr. EvilásIo Nery Caon .

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, erímí-
-----.---------------'-'---- nais e fiscais - Admínístraçâo de bens - Locação e ven-

CllNleA SANTA CATARINA da de imóveis - Naturalização - Inventários - Gobran-
,

'

.

ças - Contab1l1dade: escritas, balanços, análises e perícias

Clinica Geral
Doencas Nervosas e Mentais -

•

Angustia - complexoa.L Ataques � Manias -_ IProblemático Afetiva e sexual
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia _ I

Insulinaterapia - Cardiozolorapla - Sonoterapta e IPsicoterapia.
Direção dos Psíquíátras -

_ IDR. PERCY JOAO DEi BORBA
DR. JOSIi: TAVARES IRACEMA

IDR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286

I (Praça Etelvma Luz) •
·

.....

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
carIo. Corrja.
DOENCAS n. saMBO.AS _

Comunica aos seus clientes o novo horário de consul-

PARTOS - OPERAÇO.S - tas.. .

PARTO SEIIl DOR pilo m,todo DE MANHA - das 10 as 12 horaa
p.lco-profUaUOO DE ,TARDE - das 4 as 6 lÍo�as

Consult6rio: Rua Joio PlDto a. lO,
ias 16.00 à' is.ee bolu. A,tIJad.

Consultas Rua Nunes Machado, 7 tone 3738.

com hor.. marcadu. Telétoll. ,

1i�::en�u!;e.!�ê::��: Rua

Genar� 1ST U D I O J U R í D I C O
• f'

" I
DR. LAURO DAURA II Mauricio dos Reis - advogado I

CLINICA G••.AL Norberto Brand· - advogado

i• •

I
Advocacia em geral no Estad() de

I
Elpeclall.ta em m01é1Uu d. S'"

Santa Catarina
• Correspondentes:' II INGLATERRA BRASíLIA

ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

I
ARGENTINA SAO PAULO I

1!:d. S'llL AMlIJRICA 50 andar. I
. '., J!ones: 2198 e 2681 I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DR. SAMUEL FONSECA

Cura0 àe EspecializaçãO no J!OIpl
tal dOI Servldore. do lidado.

(Serviço Cio prot. Mariano dI An..

drade). Consulta.: pela manhã !lO

Hospital de Caridade. 'A tarde da.

16.30 hora. em diante no coDlUl

tório, à Rua Nune. Machado, 17,

esquina aa Tlradent.. - Ttllf.
2766. Re"dêncla - Rua aart
cha! Gama D'Eça n,e lei. - Til.

1120.
•

tIiol .;
�.,

DR. AYRTON DE OLI
VBIRA

DOINQAS DO PUL.AO
- TUBERCULOS. -

Con.ult6rlo - Rua Feup.

Schmtd\. 81! - Tel. 1801.

Hor,rlo: 411 14 U 111 hOru,

Re.ldanel. - F'Up. Schmld\.
n.o 11'1.

DR. ANTON 10 MUNIZ DB

ARAGAO

CIRURGIA T�AUMATOLOGlA
ORTOPEDIA

CODsultótlo: João pinto, 14 -

Conlulta: da. 16 àI 17 hor.. , dl'_
rlament•. Meno. ao••'badOI.. Re

slaêncla: Bocal\lVl, 136. Fonll'114

.
DR. WALMOR ZOMER

GARCIA

Dlplomaao pela. Faculdade NaCIO_
nal de Medicina da UnIV�lldaC1.

120 BrllU

Ex-Interno por concuflo aa .a.er_
nldade_E.cola. (Slrvlço do prot.
Octávio Rodrlgue. Lima). Ix
Interno ao Serviço de Cirurgia do

Hospital 1 . .A.1'.E.T.C. dO Rio d.

Janeiro. Médico do ROIJ)I'aI di

Caridade I 4a Mat.rnldad. Dr,

nhoral e via. urlnirlu. Cura ra_

dical dai Intecçõeil agueSu • cr6-
nica.. ao aparêlho centto_urln6r1O
em ambc. o. MlXOI. Do.noal do

aparêlho Dlgeltlvo e dO IIIftlDi.a
uervoao, Hor,rlo: 10� i. 11 •

21,2 à. 6 hor.. - CoDlUlt6r10:
Rua Tuadentel. 12 - 1.0 _dar
- Fone 82.6. RlI1dlno1a: ...
Lacerda Coutinho. 11 (Ch,cara ..,
E.panha - J'0De I".

DR. NEWTON D'AVILA

Doenças d. Senhoril - procto-
10gla - Illetrlcldade .'eSlca

CoDlUlt6rlo: Rua V1ctor all-
rel1e. n.o 28 - Telefone 1107

COlllultll: D" 111 horll Im dito,•.
Realdêncla: Fon., 8.411. Rua 81.
menau. n. 71.

Dr. Miguel E M.. Orofi1w
- Cirurgião dentista
Clínica de adultos - Raios X
AUSENTE ATE' AGOSTO -

CURSO DE ESPECIALIZA_
çÃO DE PERIODONTIA com
o prof. S. Sthal da Universi_
dade <de Nova York, no Rio
de Janeiro.
Edifício São jorge - Sala

16. Telefone 2862

DRA. EVA B. SCH'WEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstia. de anua e recto.
Tratamento de hemorroidas, filtulu, ste.

.

Omar.!a anal
CONSULTORIO: - 2ua CeI. Pedro Demoro, 1553 _

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
M�TODO PROPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGIAU DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO FARANA
RAIOS X - PONTES � PIVOS
TRATAMENT'OS DE CANAL

HORARIO - das 8 'às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS .- das 14 às ;18 horas
RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

CIRURGIÚ) - DENTISTA
Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal

Raio X - Infra Vermelho
Preparo de cavidades pela alta velo2idade

BORDEN AIROTOR S. S. WHITE
Consultório e Residência:

Rua Jerônimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225
Exclusivamente com horas màrcadas

DR. MIGUEL f. M� OROFINO
CIRURGIÃO - DENTISTA

PELA
Universidade do Rio Grande do Sul
Clínica de adultos - Raio X
Dentisteria operatória pelo processo de alta
velocidade - AERO TURBEX FAIRFAX
E�clusivamente cOm horas marcadas
Consultório - Ed. São Jorge - conj. 16-17-18
Tel. 2862 - Rua Trajano - ].0 andar.

i
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CARIMBOS. ENCADERNAÇOES
SERViÇO DE CLJCHERIA

COM PERFEIÇÃO'E RAPIDEZ.
.. '. ..

RUR CONSE:LHEIRO MAFRA. 12'3.

E

FtORIANOPOLlS SANTA CATARINA

RAUL P'iREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhistaf'
&acrlt6rlo: Rua loio PInto Il, 1. lObO
l tlefone D. 2.487 - ema PDRal 11. li
EiORABIO: Du 1. LI 17 bOru.

xxx

Escritório de Adyocacia

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO' DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.a REGfAO - S.C.
Rua 14 de Julho, 465 <Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

Nolas Fiscais
IMPRIME-SE

Preço de 20 blocos cl 2 vias
CR$ 500,00

Rua Monsenhor Topp, 23 ou

l-pelo
telefone 3160 ('recado)

Dr. ,Hélio Peixolf)
/

I CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

Escrltõrio. _ Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.
Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.
Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

,ADVOGADO

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

. CLíNICA GERAL
ConsultórIo: Rua CeI •. Pe

dro Demoro 1.627 - EstreI

to, das 16 àf1 19 horas (ao la�
do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Sara1va, 470

.

- Estreito - Fones 2322 e

6367.

Gráfica, Continente
LIda.

Tipografia e fãbrica dfl
Oar1mbo. Impressos em geral
R-ua Aracy Vaz CaIlado, i88
Estreito - FlorianópolisDR. HURI GOMES

MENDONÇA, DR. GUARACY A.

SANTOSMJDICO

Pré-Natal - Partos - Ope
,rações - Doenças de Se
'nhoras - Clínica Geral
RcstdêDela: Cirurgião Dentista

i!.pecIIllUlt!' em dentadura. an"_

tOmlcu. Hor,rlo: nas 8 à' 12 t>t
I

t\.tende com bora marcada

A�I.a lUa dl.tinta clientela Q.ue

mudou leu coDlUltórlo para a rUI!

Fellpt Schm1d�, n. 89-A - .m

frente a Padaria Carioca.

Rua Gal: Bittencol�r� D. 121.
Telefone: 2651.
ColUtuli6r1o:

Rua Felipe Schmldt a. 17.
ESQ. Álvaro de Carnlho.
BorÚ'lo:

Das 16,00 às 18,00, diaria
mente exceto . aos sãbados .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"A MAL,ARIÁ ESTÁ ACABANDO"
D,II ODIRETOR-6fRAL DA ' OMS

JUIZO DE DIREITO DA

1.ai
com 3 m de comprimento, de Washington" n.o., agôsto dúvida: a eliminaçãó da ma

VARA DE FLORIANóPOLIS madeira, 54 cm de largura,' - "Em futuJ:o p1!'pximo., a' lária ,da maior 'parte da su,
Edital de praça com o com 3 vidros de 280 x 250 e malária terá desaparecido,' perfície da terra será uma

prazo de vinte dias I mm de espessura; 3.0 _ Um de quase todo o mundo" -' -realidade em futuro oróximo
O Doutor Waldemiro oalcão com 1,50 m de com- assegura o Dr. M. G. Oandau.: Já .não existem pràttcamen�

Cascaes, 1.0 Juiz Substi- primento, de madeira, 50 cm Diretor_Geral da C>rga1l'iza- te obstáculoa técnicos à sua

tuto, da La Circunscrição ie largura, com um vidro de ção Mundial da Saúde. A I erradicação e eu estou con,

Judiciária do Estado. no 10x80 e 3 mm de éspessura; afirmativa do Dr. Oandau foi vencido de qUe a sohdaríeda,
exercício pleno do cargo to - Uma caixa regtetrado, feita em artigo de sua auto..: de internacional cuidará de
de Juiz de Direito da 1.a ra marca Minex; 5.° - Uma ria, divulgado no, número que a campanha mundial em
Vara, da Comarca de FIo. !eladeira marca Climax, cõr correspondente a julho_agõs_' andamento disponha dos re

rianópolis, S.C" na forma Branca, altura 1,50 m, por to da �ev.ist� "A �aúde �o I cursos financeiros necessâ,
da lei, 30 cm de largura, n.O 1010", Mundo , orgao de círculação ' rios.

�om motor s/n: 6.0 - Uma bimestral da OMS. Aêentaan- I "Outras doenças qUe a ma,

FAZ SABER aO<1 que o pre, Radiola, marca Philips, com do a importância da erj:'adi_' lária auxiliava" desaparece;
sente edital de praça, com c um Rádio da mesma marca, cação da 'malária. ,na fase I rão por sua vez. É por isso

prazo de vinte (2Q) dias, vi- n.o 2509, côr creme, em per, atual do mundo, comenta o qus os gevernos e os respon,

rem, ou' dêle conhecimento feito estado de conservação. Diretcir-Ge'ral da Organíaa,.' sáveis pelos planos econômí

tiverem, que, no dia 30 de E, para que' chegue ao co- ção:
,

-cos e socíaís devem desde 'já
agôsto próximo vindouro, às' nhecímento de todos, man, "Há exatamente cínco anos' aeelerar as meaidas de de.

15 horas, o porteiro dos audí; -jou expedir o presente edital foi atribuída à OMS a díre, senvolvimento dos países a,

tórios dêste Juizo trará a pú- qUe será afixado no lugar de ção do rnaía vasto programa trasados. De fato, essas cen,

blico pregão de venda e arre. .ostume e publicado na for'" de saúde pública já conhecí- tenae de milhões de sêres hu,

matação, a quem mais der l ma da lei. Dado e passado do pelo mundo: a eliminação manos libertados, êsses mi-

o maior lance oferecer sôbre nesta cidade de FlorianóPQ_ .da malária da superficle da lhões de doentes curados, es,
a avaliação' de Cr$ 50.000,00, .ís, Capital do Eatado de San- terra, a sua erradicação. sas centenas de milhões de

dos objetos penhorados a ca Catarina, aos treze dias do "Em fins de 1959, segundo vidaS! poupadas, vão, constí,
MOACIR LINDOLFO LUZ no.i mês de julho do ano de mil os relatórios por mim recebi, tuir uma enorme onda de

�autos de ação executiva n.>.. novecentos e sessenta. Eu, dos, 279 milhões de sêres hu, energias novas que reclama;
t

12.852, qUe lhe move FRAN, (ass.) Maria Juraci da Silva, manos, dentre os 1.400 mí; rão trabalho, alojamento, ali.'
CISCO ASPIS, a saber: Escrevente Juramentada o lhões qUe vivem sob a amea, mentação e o seu direito à

1.0 _ Um balcão com 3 m subscrevo. (Aes.) WaldemÍro ça real ou potencial da ma- dignidade 'humana. ;,Éstá na

de comprimento, de madsíra, Cascaes - Juiz de Direito. lárta, tinham sido libertados hora de pensar nisso".
54 cm de largura, com 3 vi. Confere com o original. da doença. For ocasião da

dros de 69x43 e 4 mm de es, Maria Juraci da Silva Assembléia Mundial da Saú.

passura: 2,0' _ Um balcão I Escrevente. I de, que se realizou em maio

SSSSSSSSS%t4SSi'4SSSSS5i:<i;;%t.::";,sSS'SSSSSSSSS'S%SSSS' último em Genebra., tive a

�
DR. C. VIKUAS UltLt; grande satisfação de ouvir os IRMÃOS BIIENCOURT

d � delegados vindos dou países ( A' S • A o A • O , O N f' JlI)'
Advoga o malários afirmarem unãní;

AN1'GO o (P 0 S, T o o A M I A N'

ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248 memente qus os seus gover_1
.. :�

ss·...

··irSEMÃN;CiiüiiÀUSVf"m. �:��:::�:;;�=:� R A O I O
d5 Arqulldllo'cese de Florianópolis ções chegadas a Genebra ín., G U A R' U J' 'Á
g dicam que, no momento pré, PROGRAMA",AO PARA O'[lente, 62 países ou terrító, cy.

rios _ representando uma
DIA 11 DE AGOSTO DE 1961)

população de 684 mUMes de (Quinta-Feira)
habitantes - se acham cons-

As 6.35 -

cienciosamente empenhados 4.lvorecer Em Nossa Terra

na luta. Em outros 16 países As 7,05-
ou territórios habitados por

Revista Matinal
127 mílhões de indivíduos -r-e

As 7,55 -

às autoridades estão elabo, A VEMAG Infonna

rando os' planos indispensá_ As 8,35 �

veis ao lançamento das suas Um Amigo ,a Se" .,-ado;
campanhas de err�dicação.,As 8,55 _
Por fim, segundo certoü' es_ ·ltepórter ALFRED

tudos estatísticos; o 'número As 9,05 -
, Qe, vjtimas da m�lª-ria já di- 1'elefon� Pedin�o Música
minuiu consideràvelmente: '�'AS":'1�;30 -.;.._-, ,,', "- -

�- .i>

Para mim, não resta mais tintaJ.!ctica 'Nos Espoiltes
i1s 1Q,55 _.
'Informativo Casa Brusque
As 11,05 -
Musical Copacabana
.\s 11,35 -
Parada Musical Chantecler
As 11,55 -

ftepórter ALFRJj:D
As 12,25 -
A VEMAG Informa

Na última Semana ,do corrente mês, isto é de 21 a 28,
será levado a efeito a II Semana Ruralista da Arquidio
tese em convênio com o Ministério da Agricultura. '

Sob a direção geral de ,S. Excia. D. Felício da Cunha
Vasconcellos, já foi ultimado um intenso programa de

trabalhos, o qual conta com a efetiva cooperação de vá.

rios Serviços do Ministério e da Secretaria da Agricut.
tura, do llServiço de Extensão Rural da, ACARESC, do

Departamento Na,cional de Endemias Rurais (DNERu),
Esc. Familiar Rural ,de Palhoça, Serviço de Informaçã(\
dos Estados Unidos, Prefeituras de Palhoça e Santo

Amaro e outras entidades.
Serão atingidos pelas. atividades da Semana os Mu

ni.cípios de...R�ll:lOca. _e_ �ta�to ,Amaro, mais, il}ténsamenh
este últirno. [)�erfênéiã""'c"óllS'éliüida�rla·�.p;pime.�iSe..
mana Ruralistl,l e em Dias RuralistaS' que posterió1.'men-
te foram realizados em vários distritos de Palhoça, o�

récnicos e Dit-;i'g�ntes c:pegaram à concl'usão que o tra

balho de extensão rural devé movimentàr-se ao eI:l'contro
dos núcleos de colollização em vez de esperar a concen·

tração dos agricultores num só lugar. Por esta razão as

atividades da Semana realizadas por várias equipes iti
nerantes, que percorrerão sucessivamente as seguintes
lo.calidades: Palhoça, Aririú, Sto. Amaro, Varginha,
Águas Mornas, Vargem Gl':1nde, Queçaba e Rio dos Bu-

gres.

/

CONVAIR DIAPIO

�
.......... '�-...,"��-'"�F�L���iLlÇ.
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.

PIO '
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As 12,30 _
Carnet Social
"s 12,35 _

Enquan� Você Almoça
As 13,05 -

'Mli:JIical O'tiea Moderna
As J.3,35 -
Convite à Música
.is 14.05 -
Snow Musicàl R.O.E.
As 14;35 -,
trio Cruz de Malta
As 15,05 -
Telefone Pedigdo Música
As 16.00 -

'

ti VEMAG infQl'tlla ,

As 16.05 -

Telefone P,edindo }\A',"sica
As 16,55 -

Repórter ALFRED
As 18,10 -
RESE,NRA 1-"1
As 18,55 -
A VEMAG intQrlila
As 19,00 - ,)

Mõmento Espoftivo Brahma
As 20,35 -

'

'Telefone Para Ouvir
As 21,00 -
Reporter ALFRED
As 21,,05 -

A Cidáae -se Diverte
'As 21130 -
,\ VEMAG iI.forma
As 21,35 - ;

Solistas Denti'o da Noite

As 22,05 -
Grande Informat. G1J!irujá
As 22,35 -
Os Sucessos do Dia

,,'
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* HOJE, às 20 horas no Lira T. C.,
será realizada a primeira apresentação
do Bate-Papo Dançante Bossa Nova -

Tôdas as quintas-feira, neste horário,
haverá esta reunião social dançante.

Exposição Nacional, no Rio de Janeiro.

* APROXIMA·SE o tradicional Baile
de Gala do Clube Doze de Agôsto.

* A "A GAZETA", já tem a sua can

* O "CLUBE Literário" de Paraná- didata a Miss Florianópolis. Aguardem;
guá, f&rá realizar no próximo dia 13 o

seu Baile de Aniversário. * "ALFREDO Alfaiate, está apresen
tando um corte moderno para cavalhei
ros, na. rua Felipe Schmídt, 32.* ROMA, receberá milhares de ade.

tas e turistas nas próximas Olimpíadas.
,�.' II
'.. 1

* ACREDITO que futuramente come":
remos carne, de baleia. No Rio de Janei
ro, já entrou na moda. É o único jeito
de fazer concorrência com os bois ...

* AS GAROTAS' "Radar" de "O ES·
TADO" Heloísa Helena Zaniolo de Car
valho e Lacy Palumbo, 'estarão presen
tes hoje, no 'Bate-Papo Dançante Bossa
Nova.

* HUDA Conceição, uma das melho
res modistas da Raroscap, é fan desta
coluna. Grato ...

* ONTEM, foi comemorada a Data'
Nacional do Equador.
�;-,

* NO LIRA T.C. será escolhida a "Se.
nhoríta Alta Sociedade". Uma promoção
do "RADAR" Aguardem ...

* A GRIPE
RAROSCAP.

Bossa Nova, baixou na

* YARA Pedrosa, cronista social de * O JORNALISTA Osvaldo Melo, está
"A Opinião Pública", está mostrando as acontecendo em Itajaí.
suas reais qualidades nesta função. Pa
rabens ... '

* ESTAMOS NA SEMANA DAS 1JAN
DEIRANTES.

* 24 DE SETEMBRO, Soirée das Plô-,

res, (Festa da Primavera), no Lira T.C. * CHEGARÃO hoje, a esta Capital, os
As Misses Eté-gantes Disco Dance, se alunos da Escola Supertor de Guerra,
apresentarão tôdas de branco.

* ANIVERSARIA· hoje, o Sr. Oryon
* HOJE, em 1908, Inauguração da Cardoso. As minhas felicitações ...
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Tribunal de Justiça
Na sessã.. da Segunda Câ. a sentença apelada. Custas

mar3 Civil, realfzada no dia 4) Apelação cível n. 4.643, I em proporção.
13 de junho do corrente, fo- da comarca de Tangará, em

ram ,julgados os seguintes que é apelante Irmãos Pas-

feitos: qualins & Cia. Ltda. "ape. ,.8) Apelação' cível n. 4.173.

1) Agravo de instrumento lada Auto Dístríbuídora Ltda dá comarca de Campos �c

n. 89, da comarca de ladaial Relator 10 Sr. Des. VITOR' vos .em ,9-ue, é a-pelante Se.

em que é agravante Tercílio LIMA, dec.idindo a Câmara bastião .�obêr,to Duarte e

Ferrari 'e 3Jg-racado José Fei. por unânimidade. :de votos, apeladO Darcy Francisco C.a�

ler. Relator o sr. Des. ADÃO conhecer do recurs"O e negar- sagrande. Relator o Sr. Des.

'BERNÀRDES, decidindo ,a lhe provimen' para confir. TROMPOWSKY
<
TAULOIS,

Câmara por votaçâo unâni- mar a senten\(a

apelada'j
déciJdindiQ 'a Câm.aTa, p

" ,. .

me, conhecer 'dQ agravo e 'CoJstas pela apelante . minarme�te e unammemen-

dar_lhe ,prQviJ:neIJto' para, I 5) Apelação cívêl' n, 4'.671, te, c�'�v�rte.r ,ó julgamento

'fef,�l'tllMlln;dQ.-'O"--dé�p.ac.bQ",a"': i da �<?m��c.a" 9.e�. �lu�,e��u; ,em dIlIgenCIa, p�ra que. �,9.
gravado, deferir a r�missào' em Que e apelante AUreClo COIlTh8:Tea', 'ge- o-rlgem, sel,a

na forma do pedido. custas', 0011 e apelada Sílvio Santos. completada ,a taxa judic."
pelo agravado. Relator o Sr. Des.' VITOR' ria. Custas a final.

.

'" LIMA, decidindo: ,� Câmara, ,. ,

2) Agravo de petição n. por votação unânime"

c'o-I
Na sessão da ,Câmara Cri-

294, da comarc,a de São Fran- nlll,Cel" ,elo recurso e negar. minaI, realizada no dia 14,' decisco ,do Sul, em que é agra_ lhe plOvimento, para cQnfir- junho, do corrente, fOl'am

vante o Instituto de Apo- �la:.,,:;' sentença

ape�ada'l
julgados os

s,
egutntes feitO,!!::.entadoria e Pensões dos \. u"ta" r a forma da leI. "

Empregad,os em Transportes 1) Reéurso criminal n. 583il

e Cargas e agravado José 6) Apelação de desquite n. da comarca de Florianópolis,
Maia. Relator o Sr. Des. VI_ 1.664 da comarca de Tubarao em que é récorrente Lázaro

, TOR LIMA, decid.indo a Câ- : eu: que é .ap.elante o Sr. Dr. d.e Paula e recorirla a Ju,

ma"., na preliJmmar e pôr Jmz ,:I.e DIreIto ela 1. Vara e tIça, por seu Promotor. Re.

votação unânime," retificar ii
I apelades Manoel' Gaspar lator o Sr, Des, MAURILLO

autuação" e converter, nova� i Marques � sua mulher.

Re.I,COIMBRA ,decidin�o, � Câ

mente, o julgamento em di- lator o Sr. Des. ADÃO BER� 'mara, 'por' unânimidade eI'e

ligência, ,a fim de que jun.
I
NARDES deciind a Câmara, v,otos, conhecer rlo recurso e

to à Delegacia do IAPTEC' por unânim�dade de votos, negar.lhe provimento. Custas

,desta Capital. colha a Se- conhecer do recurso e ue, pelo recorrente.

cretaria informações rio sen.
I

,gar-Ihe provimento para

tido cte saber se ;o recorrido· �onfumar a sentença apela.
está ou não aposentado. 'ia, nJg têrmos 0,0 parecer �) Apela:ção- criminal n.

Custas a final. da Procuradoria Geral do 9.322, ,da comarca de Videi

Estario. Custas pelOS apela- ra, em que é a.pelante Primo

3) Apelação cível n. 4.618, dJs. Salvam Biava e apelada a

da comarca de JoinvUfe, em Justka, por seu Pr,omtor. Re.

que é apelante affonsQ, Ra- 7) Apelação cível n. 4.163, lator o Sr. Des. FERREIRA

dun e apelados Alfredo Wan_, rla comarca São José, em BAS10S, decidindo a Câma

dersce e seus filhos meno- qu' �ão apelantes e apela- i'a. Sfm diVerg�ncia de votos

. I ld 118 e Ingrio-l I dos Euler Appio Batista d'a e comoante opmou o Sr. Dr.
res wa, o, c .,. -

° rl G I d
Wandersce. Relator o Sr. Des. Silva e Docílio Luz e su� 1. Sub.Procura ar era o

VITOR LIMA decidindo a mulher. Relator o Sr. Des. Estado ,conhec�r do recurso

Câma-ra, unâ�Úoomente, f}':. TROMPOWSKY TAULVIS,. e provê-lo, a fim de decre.

d,ecI'dl'ndo a Câmara, uânni- tar, cómo decretam, extin- ./

nhecer do recurso e gar-
merilente conhecer de .ambas

as apelações e negar.lhes

provimento ,para confirma!"

ta. te!'! prescrição, a punibi ...
lidaàe do ci.'iml�. Custas ex_

lege.
lhe plovimento, para con.

firmar a sentença ,apeladr
Custas pelO 'apelante.

�----�--�------

bastião Neves, lIder do
Govêrno, aparteando o ora·

dor que se encontrava na

tribuna afirmou que o

Governador mediante re

querimentõ está atend�ndo
a todos quantos requeIram
o beneficio que a lei Le-

_
noir Vargas FérrejÍrlt, in�-:
tituiu. O deputado BahIa.
Bitte:ncourt' agradeceu o

líder governista ,e formu
lou um apêlo no sentido de

que intercedesse junto ao

Snr. Governador _para o

deferimento de um reque
rimento, neste sentido, que
de a muito ,caminha pela
Secretaria de Saúde e A;\
sistência Social.

tados e a lei promulgada
por um outro Hulse, Depu
tado Ruy Hulse, então
Presidente do Poder Le
gislativo. Lembrou que
Santa Ca.taTina governada
por Nereu Ramos não teve
sua assistência social a

bandonada agora.
Em �parte, o deputado

Ivo Reis Montenegro, trou
xe ao ,conhecimento ,da
Casa dos insistentes apê
lo.s que lhe foram formu
lados por leprosos e que
espera uma t0l!!ad� de_,po
sição pOl' parte do Governo
mi pronta ,solução dêste

grave problema. ,

O deputado Romeu Se-

, (Cont. da s.a pág.)

I"

Deu o projeto d� aúto
ria do então lideI' da Opo
siçãO e hoje Deplltadr0 Fe.
deral, Depútado LenoÍl'
Vargas Ferreira, e çlue re_

cebeu aprovação unânime
tado pelo Snr. Governador.
de seus pares, para ,ser vo
O mencionado projeto: que
com sua aprovação viria
atender a todos os leip,ro
sos que após verem .seu

mal ,curado encontram di
ficuldades para se entrosa
rem no seio de nossa so

.ciedade. voltou-a plenário Isendo o veto Governamen.
tal ,derrubado pelos d'epu·l

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Carla Esclarecedôra
Florianópolis, 10 de agôsto de 1960.
Prezado amigo Rubens de Arruda Ramos.
Uma emissôra lo.ia l, propriedade de ex-deputado à Assembléia Legis

lativa do Estado, divulgou que fui ,portador de proposta através da qual o

senhor Celso Ramos pretendia obter o apôio dela à sua candidatura.
Essa noticia não tem fundamento. Jamais recebi do senhor Celso Ra

mos, ou de outro líder pessedista, incumbência de tal natureza.
.

Há três ou quatro mêses, o proprfetário da emissora em referência,
inclinado que estava a adotar a candidatura Celso Ramos, por sentir pêjo de
integrar as fôrças governistas, ofereceu-me arrendá-la durante a campa
nha eleitoral.

A falta de recursos não me permitiu aceitar o prêço estabelecido. Por
isso, busquei saber se os dirigentes da agremiação a que pertenço estavam
interessados nesse arrendamento. A direção do Partido Social Democrático,
entretanto, me respondeu com um peremptório NÃO e eu desisti de voltar
ao assunto.

Mais tarde, quando a aludida emissora iniciava a propaganda dos
candidatos da União Democrática Nacional, aconselhei ao seu proprietár!o,
que é meu amigo e cliente, evitasse as retalhações pessoais e promovesse
uma campanha elevada. Estava na certeza de que, confesso, o conselho sur

tiria efeito.
Esta, prezado Rubens de Arruda Ramos, é a verdade.
Faça da presente o uso que lhe convier e aceite o cordial abraço .do

ZANY GONZAGA

FLAGRANTES

Como se processa, diante dif:30, na analiSe da

conjuntura catarinense, a reação psicológica das mul

tidões? Pela aglutinação partidária em torno de um

candidato, o honrado Sr. Celso Ramos, cuja platafór.
ma ao govêrno é um itinerário de esperança. Candi

dato de oposição, garantido por uma estrutura par.

tidária realmente invencível, (PSD_PTB.PRP_PDC_
PL e ... ), sem financiamentolJ ·e sem vinculações com

grupos econômicos tentaculares e corruptores; indus.

trial tipo médio; r�alizador desses milagres de organi
zacão denominados SESI e SENAI, o nosso querido
CeÍL'J: que, para a minha profunda emotividade, pros

segue, em defesa de sua terra, a interceptada deçiica
cão do Dr. Nerêu, vem captandO, - ainda que pareça

incrível, ou recurso de fácil propaganlja ---; alguns po

derosos adeptos no campo a.dversário, elementos até

do govêrno,·que o têm procurado, alta madrugada, para
secretos entendimentos políticos, em residências de

amigos comuns, dificilimas, senão impossíveis de se

rem suspeitadaa.

O Palácio já ap,l'esenta aspecto de câmara mor_

tuária. Há, em tudo, cheiro de cadaver. E o Sr. Irineu

Bornhausen uma das maiores fortunas individuais do

Estado, doU:inando poderouo grupo de pressão econô

mica (INCO), habituado a fazer política, não com .in

teligência ·e persuação, mas pelas seduções e amacIa

mentos, - dinheiro, posições e emprêgos ... -, sente

falhar a velha técnica. As mãos de CreDO tocaram no

PRP, sem transformá-lo. No PTB, ao seu contato, tudo

quanto era Jango, Doutel e formulações partidárias,
continuou, sem alterações, na Aliança da Vitória. No

PDC Martinho CaUado Junior lhe respondeu com a

parabola do publicano e do fariseu. No PL, S. Exa. vol
tou- da porta, porque sabe que o General Vieira da Ro

sa é por vezefl, de desabusada linguagem. A reação
das iegendas prova a certeza das investigações sócio

econômicas, no processo de politização crescente de

nossaa área.

\S$.S.%�% .. S�S%. ·'S%SSSS%Sj�SSS$SSSS-%SSSS%%$

"IMPOSTOS NA
A tesouraria da Prefei

tura continua recolhendo,
êste mês, o I�PÔ[lto. Pre
dial e Territol'lal, alem de

. outros tributos.
O pagamento sem multa

deve ser efetuado até 30
do corrente.

FILOSOfiA: CUMI
EIRA

As direções do Partido Social Democrá
tico, Partido -Trabalhista Brasileiro e Partido
de Representação Popular, estão. confinadas,
no sentido de dinamização da campanha elei
toral na Capital Catarinense.

Ontem, na séde do PTÊ, houve concorri
da reunião de estudos, ficando entregue o

comando da campanha, aos presidentes da
Executiva Municipal, do Departamento dos

Trabalhadores, da Liga da Mocidade Traba
lhista, e ao Dr. Acácio G. S. Thiago, represen
tando a Executiva Regional,

.

que travarão
contatos com os elementos designados pelas
agremiações pessedista e perrepista, na grande
reumao inter-partidária, que se' realizará
hoje, às 16 horas, no Comitê Central de pro

paganda, localizado nos altos do Clube 15 de

Outubro, à praça 15 de Novembro.

� --__ I ... �
.--.

FLORIAJNóPOLIS, (Quinta Feira), 11 de Agôsto de 1960

ALA FEMININA DO PTB DE RIO 110 SUL
Também integradas na presente campanha eleitoral,

as senhoras trabalhístae do município de Rio do Sul, en,
víaram ao senhora Lídia Roussenq, espôsa do deputado
Walter Roussenq, o ofício que publicamos abaixo, dando

mostrao, da coesão e espírito de luta que se manifesta na

Ala Peminina do PTB ríosulense.

Exma. Sra.
LIDIA ROUSSENQ
DD. Presidente de Hon.

da Ala Feminina do P.T.B.

P.T.B.
NESTA
A Executiva da Ala Fe

minina do P.T.B., em nome

do seu Diretório, vendo o

----
----

NA ASSf.MBLÉll LEGISLATIVA
Ocupando a tribuna na sessão de ontem da Assem

bléia Legislativa o deputado Bahia Bittencourt prestou

dgnificativa homenagem à cidade centenária de Brusque.

Lá esteve como representante do Poder Legislativo e disse

ter colhido belísima impressão do trabalho desenvolvido

pela gente do Berço da Fiação Catarinense, numa reanr .

macão vibrante da nossa capacidade de trabalho. Afirmou
.

que-muitos brasileisos e mesmo catarinenses desconhecem

e que aqui mesmo realizamos e, que aseím convidava a

todos os parlamentares e aos brasileiros de todos os esta

dos a víaítarem a Exposição do 1° Centenário de Brusque.

Santa Catarina eontrí, sição do s�u 1° Centenário.

bul de maneira decisiva A' oeguir, o deputado
para. a expansão industrial Bahia _Bittencourt lançou
do' Brasil e Brusqus vem um apêlo ao Sr. Gover�a-
confirmar através a Expo- dor do Estado no sentido

de que atenda aos lepro
sos que após saírem da Co
lônia Santa Tereza se vêm
na contingência .de men

digar pelas nossas sarge
tau.Assistência e e�uca�ão alimentar

Declaracões do Sr. Manoel M. Brandão
•

- (urso de Orientação para Super-
visoras da Merenda ·Etcolar.

Retornando de sua viagem ao Rio de Janeiro, para
onde fôra chamado, fomos informados pelo Representan
te nêete Estado da Campanha Nacional da Merenda Es

colar, Sr. Manoel M. Brandão, que aquêle orgão do Mi

nistério da Educação e Cultura, tará realizar simultânea

mente em nossa Capital em Curitiba e Pôrto Alegre, um

curso' destinado à ORIENTAÇAO SôBRE ASSISTÊNCIA m

EDUCAÇAO ALIMENTAR.
.' justa e slogtável, pois so

mente virá trazer bsnetí ,

cíoa às crianças de nosso

Estado, com uma efetiva
capacitação das Supervi
saras da Merenda Escolar.
GÊNEROS ALIMENTíCIOS
Adiantou-nos também o

Representante da CNME
em Santa Catarina que
serão intensificadas as ati
vidades as!:!istencias, com

remessas de novas cotas de
gêneros alimentícios, es

fôrço do govêrno federal,
na missão de melhorar as

condiçõefl alimentares de
nossa infância ,estudiosa,
acarretando isto, canse,

quente aumento de produ_
tividade no seu desenvol
vimento moral ·e intelec
,tua!.

165.116
65.836
18.314
6,834
12.874

Total . . . . ..
268.974 votos

UDN. 179.283

Total .. 179.283

DIF'ERENÇA: ..
89.691 votos

PSP não se pronunciou.

No Celso êles votarão,
Para que o Estado não pene,
-Deixando vazia a mão
Da turma da U.D.N.!

Lembrou aos senhores
deputados que na ocasiao

que foi desmembrada a

Secretaria de Saúde e As
sistência Social da então
Secretaria de Interior, Jus
tiça, Saúde e Assistência
Sócial ocupou a tribuna -

e

alertou 08· senhores depu
tados da necessidade de

Se organizar a atual Secre
taria de Saúde e Assistên
cia Social, que hoje não
preenche as mínimas ne

cessidades do povo catarí
nense. Com a [tua criação
o então Departamento de
Saúde Pública "teve o seu

trabalho tolhido e a RU_

sência de um Departamen
to Estadual da Criança
tem Impedído o Estado de
Santa Catarina.' de receber
verbas do Departamento
Nacional da Criança, que
só as forneCe aos estados
que possuem táiu departa
mentos.

Lembrou igualmente o

fato de médicos serem pre
teridos por médicos auxi
liares que além de recebe
rem maior vencimento
ocupam cargos de chefia.

(CoM. na 7.a pág.)

P. S. D. m&is P. T. B.

espírito de luta, o carinho,
o sacrifício, a abnegação
da incansável companheira
junto aos trabalhos do
Glorioso Partido Traba.
lhista Brasileiro não de
agora, mas de longas ca,

mínhadas, época em que
nós só sabiamos o qUe era

política, ouvindo-a da bo,
ca dos nossos esposos, e do
resto só cuídavamos dos
nosso lares. Achou que
nada seria mais justo em
convídar.nos para um [an,
tar que vos st;yá oferecido
pela mulher trabalhista de
Rio do Sul. No dia uma
comissão desta Executiva
irá até a vossa casa e vos
conduzirá ao local escolhl,
do. Será uma homenagem
singela, mas queremos
mostrar que enxergamos
na Senhora D. Lidia, uma
das maíores e mais bravas
trabalhista de nossa terra.
Aproveitamos para pedir

a nobre companheira, que
não nos deixe- nas véspe,
ras de uma eleíção, nós que
t a n t o necessitamos de
orientação e que só pode,
remos busca-laa junto a
Senhora. Soubemos do sa,
críricío que de vós estamos
exigindo, em 'ter que dei,
xar vosso lar abandonado
na Capital, não põâer estar
ao lado do tílfio acompa.,
nhando,o em seus estudoa
Mas tudo isso vos será
compensado. E então com
a Senhora ao nosso lado
teremos mais rorçaa, mais
ânimo e mais coragem "pa,
ra lutar pelos candidatos
da Vitória a 3 de outubro.
E assim defender os nos
sos interêsses em prol da
CltUé'a feminina em nossa
Pátria.

(ass.) Nancy Jensen -

Presidente
Guairina V. Von Har,

tenthal - 1° Vice Presí;
dente
Isabel Zilda N. Antunes

- 2° Vice Presidente
Elza de Avis - 3a Vice

Presidente
Margarida Roussenq -

4a Vice. Presidente
Ro�.'jna Luiza Alves

Secretaria Geral
Evanilda Herckmann -

1a Secretaria
Palmira Beckér - 2a Se.

cretaria
'

Waltrudes Pamplona
Tesoureira Geral .

Ivone Roussenq - 1 a Te
soureira

,

Veronica Bianchi - 28
Tesour,eira
Rio do Sul. 5 de Agôsto

. de 1960.

A oposição, por inteiro,
Vai combater o Bornhausen;
Vai' cuspir no seu dinheiro,
Acab8x com a marmlelausel1!

Ninguém acredita mais

Que o Bornhausen seja astro:

Apagou-se nas centrais,
Perdeu-se no Rio do Rastro!

Ao povo já não se engana,
Falando agora sozinho:

Bnganado da cigana
E mais do Padre Godinho!

-

.,

: •• _
.

FEST��_,�E�,�����go��!�,"ar,a Brava, •

! festa em honra do Senhor Bom Jesus do Socorro, abri.

� lhantada pela banda musical de Imaruí. Houve procissão,

A 29 DE

..
missa cantada por um sacerdote de Tubarão.

. ��LHO ULTIMO_, SOB O TITULO "Manifesto Estiveram presentes às. _

dos petebístas FOI SOLTO UM VOLANTE, MAIS TARDE testívídades, o Dr. Paulo subt�l paralelo entre, e.;;tes
iPUBLICADO PELA IMPRENSA EM VARIOS MUNICI- Carneiro, os senhores AI_ �lslgnes homen� _

públícos
PIOS E PROFUSAMENTE IRRADIADO PEL bcrto Oríppa e Archimede e os que .a oposiçao quer

AS EMISSO_ de Castro Farias membros eleger, convenceram a to-
RAS D� UDN, DO QUAL CONSTAVAM AS RAZõES DA do Diretório do Partido so, dos os que estavam pr,esen--
DISSIDENCIA TENTADA PELO SENADOR SAULO SAUL cial Democratlco de Lagu- tes - grande �úmel'o-
RAMOS. na. Guiados pelo acatado e de que. a salvacâo da de-

ENTRE MUITOS UDENISTAS PUBLICOS, QUE SUS- inquebrantavel chefe poli, �ocraCla esta �om os ca?-
C tico Pedro Francisco da dídatos da Aliança Socml
REVAM ÊSSE MANIFESTO, TAMBEM ASSINADO POR Silva, participaram de ale- Tra�alhista. . .

ALGUNS 'TRABALHISTAS, FIGURA O NOME DO SR. gre reunião na residência vê.se que 3: festa relígío-
MILTON GOMES DE CAMPOS. do sr. Antônio Pedro de �a em Pesc3;l'la �rava teve,

POIS BEM. A PROPAGANDA UDENISTA FEZ DIVUL_ Souza, presidente do dire- este ano, mais bl'llh� e apre-

GAR ONTEM, EM SUA IMPRENSA E EM SUAS EMISSO-
tório distrital, que ofereceu sentou novas atrações,
aos convídados variada Do correspondente.

RAS, NOTA EM QUE ÊSSE MESMO MILTON GOMES DE mesa de dôces.
CAMPOS APARECE COM PESSEDISTA!!! Convidou o Sr. Antônio

NÃO E' MESMO O DESESPÊRÓ? Pedro de Souza, dd. Verea,

�"%%%"'%%%%%"'S,.,%%g,.%. %%SSS,,"'S%%SSSSSSSSS
dor do P. s. D., ao. DD.

ALGUNf Transportes sem comple, Deputado Estadual Dr. wsi.
J tacão com as BR federais' mar de Oliveira, do P. T. B.

potencial elétrica ao desam� a discorrer sôbre os candí-

paro, a despeito de· mírabo, datas da Aliança Social

lantes promessaa, que, a Trabalhista, no que foí se-

partir de 1951, não aumen,
cundado pelo dístínguído

RENATO BARBOSA taram 1 kw sequer em nossas advogado Dr. Walter F'ran.,

disponibilidades de energia; cisco da Silva.

saúde pública rotineira e sem planejamento sanitário, Os dois brilhantes ora,
dores teceram concídera

Preventivo, curativo e educacional em execução; agrí; ções justas e oportunas a
cultura desaasistída, 'realizada, em algumas áreas, com '

respeito dos candidatos da
mais de um século no atrazo nos respectivos métodos coligação. - Lott - Jango
de trabalho; turismo, como fonte de divisas, não sen ,

- Celso e Doutel - e em

ulbilízado em termos reprodutivos e com sentido índus,

trial, por uma administração flagrantemente ausente
e omissa; regiões econômicas sem interpenetração, pa,
ra que se integrem em um conjuntos os elementos

círculatóríoa e constitutivos da riqueza; pesca, índús,

trías extrativas, cooperativismo e múltiplas manifes

tações de atividades humanas, completamente ao de

samparo, porque não dispõem de- crédito, eis que o Es_

bado defende o entesouramento de recursos, por meio

de um sistema bancário privatista (INCO), sobrepon
do seu comportamento financeiro destituído de fina

lidade social, pela formação individualista, àquele arn,

plo e corréto comportamento econômico que �veria
.uanter e estimular.

Ê'lte curso que terá du-

Como estava programa- ração de urna semana, e

da, realízou-a'e ontem, às como objetivo, a prepera-
12,30 horas, no Bub.Distrí , ção das supervtsoras para
to da Trindade a !<'esta da orientar os Programas de

Cumieira, do prímeíro edí, Assistência e Educação
fício da Faculdade de Fi- Alimentar, que a' CNME

losofia, integrante da Cí , pretende aplicar nos mu,

dade Universitária. nícípíos catarínenses e em

Compareceram à sole-. todo o Brasil.

nidade, o Senador Irineu Com o início marcado

Bornhausen, Governador para o dia 22 de agô9to
Heriberto Hulse, Presiden_ próximo, o curso será mi.

te dos Tribunais, presi_ nistrado exclusivamente
dente da Amembléia Legis- para professoras, que este-

lativa, Deputados Federais jam ocupando as funções.
e Estaduais, Vereadores, de supervisoras municipais
Professores Universitários, dó!:! Programas de Meran-

grande número de alunos da Escolar, sendo no tér-

do:::! nossos estabelecimen- mino, conferido às parti-
tos de ensino superior e cipantes os Certificados
avultado número de convi- (Diplomas) de Frequência..
dado,

C E l S AÕ,ativVÊHCERA'
Pelos resultados das eleicões realizadas em 1958, para

a Assembléia Legislativa do Est�do de Santa Catarina, a coli

gação de partidos que está apoiando o senhor Celso Ramos ao

o'ovêrno do Estado dará uma vitória de aproximadamente
90 mi] VQtos ao candidato da oposição. Os resultados oficiais

das legendas em nosso Estado foram os 'SE;!guintes, nas últimas

eleições.
PSD
PTE
PRP
PL .

PDC

Tambéni o Libertador,
_ P. R. P. mais P. D. C.,
Já tem seu governador!

Não é aliança, é união

Que no Estado se vê:
Do Democrata. Cristão
Ao do Ademar P. S. P.!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


