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RUBENS DE ARRU_DA RAMOS

GERENTE

DOMINGOS F. DE AQUINO

Tubarão:

Dissi�ência
Pro�ri�e

Percorrendo os Munící,
pios do Sul do Estado, che
garam a esta cidade, OD

srs.. Melquíades Fernan
des, Manoel Donato da
Luz e Tenente Edgard
Perdigão, em campanha
politica da dissidência ude ,

nista.
Encontraram, os ilustres

líderes udeníatas díssíden,
tes, muita facilidade para
organização, nêste Muni.
cípío, de um Comitê dís
sidente, pois, o número de
udenistas descontentes é
grande nesta comuna.

Depois de víeítar mui.
tos correligionários e ex.
pôr aos mesmos a idéia e

os motivos da criação da
ala. dissidente, para agir
em todo o Estado recebe.
ram os ilustres líderes mui.
tas valiosas adesões.
Entre as adesõee rece,

bidas, sállenta.ise, a do
sr. Antonio Julio Medeiros,
chefe político de grande
influência nêste Municí
pio.
Brevemente será então

instalado, nesta progree,
sistá cidade, um grande
comitê da ala dissidente
udenista, que reunirá to.
dos os udenistas deecon.,
tentes de Tubarão.

600 bilhões:

futuro
Presi�ente �os
fUn· �ará-

WASUINGTON, 18 (A.P.
- o _ senador George sma
thers pcdíu que os eandi,
datas prováveis à presíden,
cía dos Estados Unidos ra
çam declarações conjuntas
oferecendo seu apõío pessoal
ao desenvolvimento da A·
mérica Latina. Acrescentou
que documento semelhante,
de parte do vice. presidente
Richard Nixon e do senador
John Kennedy, deveria ser
acompanhado da promul
,gação 'd'a lei pela qual se
autoriza o programa de
ajuda econômica e cultural
de 600 milhões de dólares
para a zona.

,_

(

Como aqui:

Po�er
[conômico
Amea�a
RIO -

Ao mesmo tempo em que
afirmava que sua candída ,

tura reúne as preferências
da maioria do eleitorado na

quase totalidade das uni
Teixeira Lott, denluncp.ou
Texeira 'Lott, demmeíou,
ontem, em entrevist 1C01e
tiva à imprensa que "a li
vre vontade do povo poderá
�esultar viciada, pela influ
encia do poder econômico"
do seu opositor, o sr. Jânio
Qudros.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE

SANTA CATARINA

ANO XLVII Nl() 1 3 9 7 3

EDIÇÃO DE HOJE - 8 PÁGINAS

VAI CAI·R ...
A seta do clichê ao la

do, está mostrando a ma-I
neira pe.rigosa como tra

balham os operários que

e s tão incumbidos nas

obras de pavimentação da

ponte Hercilio Luz.

A notícia da morte do

operário Júlio cesar Men:

âes, ocorrida trãçicamente
na segunda-feira última,
ainda continua acesa, âa

das as circunstâncias da

ocorrência .:

Acidentes como aquêle,
podem se repetir: Para que

isto não ocorra, devem os

responsáveis pela obra,
cercar de máxima segu

rança, os bravos homens
que

.
colocam em risco suas

vidas, em troca do susten:
r

to diário de suas famílias.
,

Veja_se os andaimes co-

locados abaixo do maâei

rame da ponte, sem pro

teção segura, alguns, sus-

tentados P01' cordas

fráge�_s e qUe corroettt com .

Q,�- atrites:'{"'-r e, o trabalha_

do?', montaão; numa barra

de sustentação; qualquer

descuido, será tatai.

J. K. ENTRARA' NA CAMPANHA ELEITORAL
Um "modus-vivendi" que se traduzirá

num perfeito entrosamento entre o marechal
Lott e o presidente da República foi acertado
entre os dois, por iniciativa de JK ..Ornare·
chal virá a Brasília tôda a quarta-feira para
trocar idéias e estar em estreito contato com

o chefe do govêrno O sr. Kubitschek, por
sua vez, vai entregar-se à campanha eleitoral
e preparar umà série de pronunciamentos
recomendando a eleição do ex-ministro da
Guerra. A decisão do presidente da República
resulta de duas verificações: a falsa impressão
que certos círculos inculcam na opinião pú
blica de que seria êle um interessado na vitó
ria do sr. Jânio Quadros; e o convencimento
de que as possibilidades eleitorais do marechal
são encorajadoras e que sua ajuda será
decisiva.

Cartazes nfensivos .. RECIDOretira�os - R[Clf[ Todos os insultos, tôdas as calúnias, tô-
ou injuríosoa em relação das as'difamações, tôdas as injúrias que um
a partidos e candidatos. A
providência tem funda. indecoroso, a soldo do senador Irineu Bor-
mento no Códígo Eleitoral nhausen atirar sêbre mim e minha família, eue na Resolução n.? 5.791, P'f'

do Trfbunal Eleitoral, que OS retransmito, ê reverto, em dôbro sôbre o
ministra ínstruções sôbre .

,

. propaganda parbídárta e senador Irineu gornhausen e sua família.
c_ampahha eleitoral.

_

Florianópolis, 18 de agôsto de 196'0

CRESCE A PARTICIPA'ÇÃO DO CAFÉ Rubens. de Arruda Ramos

DO BRASIL NO M,ERCA'DO AtEMÃO

RECIFE, 18 (v. A.) - o
Tribunal Regional Eleito
ral remeteu ao Secretário
de Segurança Pública" ori
cio determinando que se

jam retirados da rua to.
dos os cartazes de propa-.:
ganda eleitoral que con

tenham fatos inverídicos

De acôrdo com as últimas estatísticas a participa
ção do café do Bras}� no mercado da AlemáÍ1ha. Oc!den
tal na ano cafeeiro 1959/60, registrou uma elevaçao da

ordem de 32,8% em relação ao período ante,
rtor isto é, 1958/59. Em números absolutos, o nosso pais

exportou para a Alemanha, de julho de 1959 a junho de

1960, 857 185 sacas de 60 quilos, contra 645 237 sacas no

período anterior.
Durante o mês de julho

-are sag5"61.Iodl?1 S"6 ommI).
mães de cafe se elevaram
a 200 mil sacas, portanto,
acusou uma elevação de 200

mil sacas em relação ao

mês de maio deste ano, A

frente dos palses fornece
dores no mês de julho últi
mo �e encontra o Brasil
com 60.029 sacas, contra
62i762 sacas em maio do
ano em curso 'Em segundO
lugar, vem a Colômbia, com
48.961 sacas, contra 33.351
em maio; a República de
Salvador se colocou eriTt .....

ceiro lugar, com 22 mil sa
cas.

O consumo do café na

Alemanha Ocidental' esta.
em ascenção, conforme se

infere do crescimento das
importações do produto em

grão por aquêle país. Em

1959/60 a Alemanha impor
tou 3.7i8.560 sacas de café
de 60 quilos contra 3.200.899
sacas no período anterior,
ou seja, uma diferença para,
mais da ordem de 517.661

sacas, o que equivale a um

crescÍlmento percentual de

16,17 % globalmente.

1.O CONGRESSO CATA'RINENSE DE
ODONTOLOGIA PREPARATIVOS

Continua em ritmo sempre crescente a penetração
do 10 Congresso Catarinense de Odontologia em nossos

meios científicos.
,Consideramos vitoriosa a iniciativa da Associação

Profissional dos Odontologistas do Estado de Santa

Catarina e do Diretório Acadêmica 22 de Janeiro da.

nossa Faculdade de Farmácia e· Odontologia.
Teremos, assim, pela pri- acontecimento m.arca��e .em

meíra vez, em Florianópoli�. nossos meios Umve�sltarlOSó
uma verdadeira semana CI. quando compareccrao ao 1.

entífíca à qual acorrerão congresso nomes. que �o�
cirurgiões Dentistas de todo ram a Odontología BrasIleI

o Estado de Santa Catarina ra COlIliO Armando Cavanh�,
ara se únirem aos. seus W. Tupi�ambá 'da Costa. NI.

�Olegas de Floria?�polis. colau �Ilano e J. Gustavo

Será sem dúvída um de PaIVa.

Jornalista
absolvido

Por sentença de 16 do corrente, o exmo; sr. Juiz da
2.a. Vara da Capital, dr. Euclides de Cerqueira Cintra,
julgou perempta a ação crime queHermínío de Mene
zes Filho promoveu contra o jornalista Jaime Arruda
Rzmos, acusando-o de calúnia..
Nesse processo, o querela- cíam os fatos alegados para

do (Jaime *de Arruda Ra. aquela classificacão dada
mos) em artigo publicado ao auerelante. Diante das
no)ornal A GAZETA de 28 provas Já feitas e das que
agosto de 1959, acusava o foram requerídas o quere.
querelante (Hermínio de lante abandonou � processo
Menezes Filho) de Ladrão deixando-o sem procurador
e traidor da pátria. Em sua e Ievando;o à perenpçãe
defesa prévia, o querelado

.

invocou ,ii. expeptio v.erita- .& - sentença; condena o\'
- tis, isto é, propos-se a pro- querelante Hermínio Mene.

var que o que afirmara era zes Filho a pagar as custas'
a expressão total 'da ver. do processo e a ressarcl'r as
dade, apresentando provas que- já haviam sido '"agas
e levando;o à perempção. pelo querelado Jaime Icfê Al'�
de testemunhas que cónhe, ruda Ramos.

-

FRENTE NACIONALISTA ESTUDANTIL
SERA' INSTALADA NO PRÓXIMO
SÁBADO

No dia 20 elo coreente, sábado próximo, será insta
lada a Frente Naeíonalísta Estudantil de Santa ,éatarina
Pró LOTT - JANGO - CELSO e DOUTEL, às 20,00
horas, nos salões do Clube XV de Novembro, desta Ca
pital.
Delegações do interior e

Representações de outros
setores nacíonalístas pres,
tigíarão o trabalhos dos
patriotas de Santa oatart,
na.

Com essa promoção, se
concretiza velha aspiração
da Juventude estudiosa,
que se ressentia da falta, de
um organismo tendente a
facultar um melhor entro
sarnento de idéias e ações,
para melhor colaborar no
movimento de libertação
econômica do Brasil.
A CLasse Estudantil foi

sempre a sentinela avança
da das ideologias puras em
marcha e jamais desertou
das lutas que empolgam os

povos.
No autal momento hísté,

rico, quando a população
brasileira tomou eonscíên,
cia das orígens e das pos
síveis soluções para os pro
blema nacionais, quando as
mais antagônícás ídeolo,
gias partidárias se prepa,
ram para as- eleícões _ dos
futuros 1ct11rigentes da na

ção, o estudante nacíona
lista define sua ·posição.
Então, coerente no seu

ideal de patriotismo, se ar.
ganíza em Frentes e Co.
mitês, em Batalhões enfim,
que _vão engrosar ainda
mais as hostes dos verda
deiros patriotas e dará o
melhor dos seus esforços
desínteresados pela vító
da causa .nacionalista con,
substancíada agora n'o su,

frágio majoritário de LOTT,
JANGO, CELSO e DOUTEL
a 3 de outubro.

Anteontem à noiti.,
nba, um forte aguaceiro
desabot' sõbre a cidade. A
energia elétrica foi inter
rompida. Os clarões dos
raios, mostravam o vento
açoitando a forte chuva,
numa confusão tle trevas.
Houve estragos, como o

que se vê na foto; um ta
pume na esquina da rua

João Pinto com a Praça
XV, foi violentamente ar

rancaâo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Reservas de mesas na Relojoaria Muller - cr$ 200,00.
- '

Sra. Delfina Maria da (onceicão
- .

contecimentos Sociais OSVALDO MELe

{�������;
RESTAURANTE "BOM ABRIGO" ANUNCIA
NOVIDADES - Endereçada a esta coluna e assi

nada por pessoa amiga, a título de colaboração, recebe
mos o que se lê abaixo.

"Quando .passa o vento sul, é certo que o nordeste
vem de volta e então o tempo começa por esquentar,'

A efeméride nós a registamos com inusitado' júbilo:
mesmo que seja em agôsto como muitas vezes vem acon-

'

a sra, Delfina Maria da Conceição completa, hoje, nada, Num gesto de nobreza as Fabricas Bangú, presenteiam as , recendo. É então quando a praia e seus saudáveis ba-menos de 102 anos, sendo uma das mais idosas pessoas lIIIII .ihos se tornam um convite de todos Os dias.desta Capital, onde go'za de merecidas amizades. III' Asiladas de Florianópolis.
/

• "Bom Abrigo" surge cada vez mais bonito e con-Na oportunidade de tão grata data, o seu vasto e ir- • GAROTÁS bonitas da nossa sociedade vão ------{)Oo-- • vidativo.
cu lo de amizades terá ensêjo de tributar à veneranda • acontecer em reportagem de José Rodol- O CLUBE da "Lady" promoverá no próxi-lIIIII Ocorria-nos então, apezar de tudo, um desânimo,sra. as mais expressivas demonstrações de carinho.

pho Câmara. mo dia seis, a festa "Encontro das Esta-: mil desalento .como a enpanar o desejo de frequentarmosOs de O ESTADO, assocíando-se as homenagens de • ------{)Oo-- ções" _ O acontecimento será nos salõeslll' 'aquela aprasivel praia. O ônibus não ia até lá, ficandoque será alvo, formulam votos de perenes felicidades. lIIIII .

d CI b D âe Aoõ t terá t b' lIIIII di t N- h
.

t b I' .t dIII' STELLA Marques a bela Colombiana toi a o u e oze e gos o e era am em,. meio istan e. ao avia um es a ee cirnen o On e se
•

lIIIII vencedora do certame de beleza mundial o patrocínio da Casa Geni.
lIIIII pedes,se comer, b:ber, �omar um refresco ou sorvete: .

ANIVERSARIOS - sr. Edmundo Menezes III' em "Long Beach" _ A nova Rainha da --000-- III' i Agora, esses impecilhos todos desapareceram. O orn-FAZEM ANOS HOJE: sr. Nilo Veloso • beleza recebeu de presente 10 mil dólares. FESTEJOU aniversário, 1,W dia 14 p.p., a', bus vai descer até a praia onde está o centro de sua
- sr. Valério Torquato ele - srta. Marlene Cardoso

lIIIII ------{)Oo-- senhorinha llza Damiani - A Coluna SO-lIIIII beleza.Andrade Botelho - sr. João Rupp III' A ASSOCIAÇÃO Turma Odontológica 59- cial felicita-a pelo acontecimento. JIIIII O Bar, Sorveteria e Restaurante Bom Abrigo, terrni-- srta, Lourdes Maria da - sr. dr. Orlando de Olivei- • 61, hoje, estará no cine São José, exibindo ------{)Oo-- .' nado o inverno, já anuncia sua reabertura e desta vezSilveira ra Goeldner
• o filme "Sayonara", pró formatura. CONFORME me foi avisado pela Radional,. apresentando outro aspecto, outras methorias, bem apa-

- sr. Lauro Gonçalves
I ------{)Oo-- Ribeiro Martins, Public Relatiori das Fa- relhado para se tornar um ponto ideal.

- srta. Beatriz E. Oliveira - srta. Norma Maria Viegas • MIRACY Martins em companhia de seus bricas Bangú, já está enviando os teCidOS' Cabines para troca de roupas, moderna instalaçuo
- sr. Walter Stodieck - sr. Renato F. da Silva • pais, compareceu 'ao baile das Debutantes, para os novos uniformes das cento e quin-. san itá ria, chuveiro com água doce, fria, alugueis de cal-
- sr. Murilo Luz da Costa '- sr. Bernardo Belka representando a sociedade de Blumenau. ze meninas do Asilo de Orjãs São Vicent(lllllll ções para banhos, bateiras para passeios no mar sempre
- srta. Hélcia Maria Hornl- sr. Rômulo Pacheco D'avi- • No dia 23 de Setembro, a srta. MiraCIJJ re: de Paula. "'1 tranquilo e remansoso, bóias e até a super-novidade de
- sr. Nelson de Almeida la • ceberá a faixa de Rainha da Sociedade ------{)Oo-- • pandorgas para alegria das crianças até ... 50 anos".

Coelho - sr. João Gonzaga lIIIII Carlos Gomes. REGINA Ulisséia, Miss Elegante Bangú'lIIIII Até aqui a carta que mais parece reclame do que
III' ------{)Oo-- da cidade de Laguna, circulou em nossalll' outra coisa, mas, que transcrevi porque cabe nesta co-

• A "BOITE" Plaza, na noite de domingo, Capital corn muita simpatia. . • luna onde sempre encontra lugar tudo que diz respeito

• recebeu a visita dos cronistas sociais: José ------{)Oo-- lIIIII ao melhoramento da Capital.
Rodolpho, Barão Siqueira, Luiz Augusto e O DR. JOÃO David Ferreira Lima e Sr,lII' E já que melhorou tanto, Bom Abrigo no verão dêste

• Flavio Carneiro, acompanhados do casal Nilton Cruz, jantavam no restaurante dO', ano promete um sucesso sem precedentefl ...
• sr, e sra. Rubens P. Oliveira, Sra. Ligia Querência Palace, acompanhados de fun-. -

,

Dornelles e Srtas.: Kenia e JuZinha Câ- cionários da Companhia TAC Cruzeiro
lIIIII• mara, Leda Cotrin e Tânia Dornelles. do Sul. III' P A R T I ( I P A r Ã O• ----000-

-

------{)oo-. �
A REVISTA Litoral vai circular com re- UM GRUPO de Deputados no bar Lux' jipijí"$'.;;ji''t.·� portagem das 'Debutantes .. -e.Ó, Hotel, palestrava em rodadas de Uisque! ,.

EVALDO BITTENCOURT e SRA. D., HELENA

J ----000--
_

com .o Prof. Renato Barbosa. ii
MUITO comentada a $implicida_de e b01n �Ob-- Jl TOLENT��'O BITTENCOURT, participam aos seus pa-• gôsto da debutante ViÍ·gi.nia Ramos - O BLUMENAU - Está de parabens o casal'!

•
,.

't D B d I nasci- rentes e pessoas de sl�as relações, o nascimento, dia .17,broto em fóco, pela sua elegaripw, prome e Sr : e 'Sra. 1'. Arno ernar e pe o • às 4 horas, na Maternidade Carmela Dutra, de seu f ilho
.. manchetes para crônicas 8ocia.is. '_ ,'" menta de sua filhinha Andréa.

. __
JI c EVALDO._����_�.--�-�----��----'. 1

I' I f ,. :i!
- � ''I

\; I ,;
" '1 ''''fí -

.,.
-

1, .' (

'p'ara
�

tôdo's
Capital; Rádio Record dos, quer na final, não pode�' leip I si!g�

"ii'-

d8 CarrOSprovas de suficiência, que São Paulo - Capital; Rádio rão, em hipótese, alguma,
serão iniciadas ainda no de. Globo - Rio de 'Janeiro - mencionar outras firmas ou
correr da próxima semana. Guanabara; TV.Rio (Canal rornecer testemunho comer-

'

_Nos demais Estados, as íns, 13) - Rio de Jan€iro - Gua- cial de qualquer espécie, a

crtçõee serão feitas nas emis- nabara; Rádio GaÚCGha d
hão ser comd a .autorpizaçãO ,\

If
r �

r++
soras que forma a grande Pôrto Alegre - R. ran e por escrito e Lmce ropa- ."

cadeia de Rádio e TV de "A do SUl; Rádio quarujá - ganda, durante a realização r r

I
rri r

1ill
� r r

VOZ DE OURO ABC". Florianópolis - Santa Cata. do concu1'u,) e até 60 dias r

r_-1 r_L
r

� �
r

f_

,rLANÇAMENTO ARTISTICO rina; Rádio Clube Paranaen_ após a decisão final. ....

,
'

o Concurso "'A VOZ DE se - -Curitiba - Paraná; 4 � Não estabelecer polê-
OURO ABC" que constitui, Rádio A Voz do Oeste - micas ou levantar dúvidas
êste ano, em Santa Catarina, Cuiabá - Mato Grosso; Rá- quanto à decisão da comis- O fi�Z�uma promoção da Rádio dio Inconfidência - B. Heri_ "ão julgadora. úJliiiiiiii� IL .1\
Guarujá e do Jornal "O Esta_ zonte - Minas Gerais; Rádio 5 ,:::_ Salvo por motivo jus-

11110do:', é uma iniciativa cujo Cultura da Bahia - Salvador 'tiifcado, a critério dos pro- _ q o

mérito não se limita aos prê_ Bahia; Rádio Espít:ito motores o candidato que dei·

__jil���!i��illíf!::j�[_;_�;�==:;;�_ _I
mias que oferece ao vence- Santo - Vitória - Espírito xar de comparecer à emis�o-
dor e aos finalistas euLaduais. Santo; Rádio Difusora Ala. 1'a no dia e horário do pro
AO vencedor, um ano de con_ goas - Maceió - Alagoau; grama para o qual tenha si
trato em rádio e Televisão, Rádio Difusora Maranhão - do convocado, não terá uma
um ano de contrato com a São Luiz - Maranhão; Rádio segunda chamada.
gravadora RGS e uma viagem Jornal do Comércio - Recife 6 - O candidato compro
de -passeeio de 15 dias aos - Pernambuco; TV Jornal mete-se a não se inscrever (e,
Estados Unidos, pela Real, do Comércio - Recife - se inscrito, não comparecer,
com tôdas au despesas pagas. Pernambuco; Rádio Nordeste salvo com permissão por es-

E, para completar, um tele-I- Natal
- R. Grande do crito da Lince Propaganda)

visor último modêlo. E, para Norte; Rádio Uirapuru - em nenhum programa congê_
os finalistail estaduais, além I Fortaleza - Ceará; Rádio nere, durante o tempo em
de uma viagem com estada I Difusora - Manáus - Ama- qUe aguardar a chamada, ou
paga a São 'Paulo, um rádio I zonas; Rádio Tabajara - ca�,) seja, vencedor de' uma -

fonográfo. Cumpre lembrar João Pessoa - Paraíba; Rá- das eliminatórias.
que, no caso de uma senhori- dio Difusora Sergipe - Ara- 7 - A assinatura do candi.
ta ou ,senhora clas�ificar-se caJu Sergipe; Rádio dato na ficha de inscrIção
como finalista de seu Estado Anhano'uera - Goiânia - significa que o mesmo está
ela terá direito a um acom� Goiás; °Rádio Clube - Tere_ de acôrdo com as condições'panhante, também com tô- sina - Piauí e Rádio Cultura estipUladas, comprometendo-
das as despesas pagas. _ Campos - Edado do Rio. �3 formalmente a cumpri-las,
É pois, um certame que DOS CANDIDATOS A não observftncia de qual-

uJbretudb, revela vocações � 1 - Pode inscrever_se no
I
quer das cÚiusulas acima im-

valores artísticos que perma_ concurso qualquer pessoa, portará, automàticamente, n31
neciam no anonimato. Pro_ brasileira ou estrangeira, eliminação -do candidato,
movendo o lançamento de desde que se submeta a tô- sem o direito a qualquer prê_
novos artistas, projeta-os das aé! condições preVistas: mio. ou .indenização,
através do Rádio, da Televi- a) Ser maior de 16 anos. 8 - d 'venc'edor da final
são e de gravações, como b) Ser amadOr e, jamais comprámete-se a assinar um
ocorreu com os vencedores haver recebido salário ou contrato de exclusividade pa-
do� dois concursos anteriores "cachet" fixo como pro�.: ra o rádíb e televisão, duran_
e outros finalistas, que en- fissional. te o pra� de um ano, can-
contraram, destít forma, o c) Cantar somente músi. tando uni�amente sob o pa-
seu verdadeiro caminho no ca popular brasileira. trocínióde "ABC-Rádio e Te-, �cenário artístico do País. 2 - Compromete-se o ven- levisão"} em todo o território
EMISSORAS cedor a comparecer à gran- naciona!. Ca90 Se recuse a
PARTICIPANTES de prova final, em São Paulo, -firmar' tal compromisso, o
Formam a grande cadeia com tôdas as deElpesas de venCed01' perderá o direito a

do concurso, "A VOZ DE OU- viagem e estada pagas por todos os prêmios, e caberá à
RO ABC-l!l60", as seguintes ';'ABC-Rádio e Televisão". "ABC�Rádio e Televisão"
emisLmas: 3 - Todos os concorrente9 promover o finalista imedia_
TV. Record - São Paulo - elassificados, qu.er ,nos Ellta_! tamente colocados.

A data de ho ie assinala o transcurso de mais um ani
versário natalíci� da exma. sra. Delfina Maria da Con
ceição, residente na rua Raimundo Corrêia, no sub-dia
tr ito do Estreito.

Escasso o Estoque de Café
Brasileiro na Grécia

Os estoques de café na Grécia cobrem o consumo do
país apenas até o fim do corrente mês de agosto - in
forma a Embaixada do Brasil em Atenas. Em conse,

quência, o preço no varejo subiu, nos últimos dias de
julho, cêrca de 5 dracmas por quilo. Há certa perplexi
dade das autoridades gregas, pois o esgotamento dos es

toques dar-se-á antes do tempo que se previra. E a me

nos, que se !:_enova imediatamente o acôrdo de comércio
da Grécia com o Brasil, aquêle país ver·se-á na contin
gênc ia de importar café arábica da América Central 'e
'da Abissínia e robusta de várias partes da África.

Nova Promocão daÇ-
,

Rádio Guarujá e de . •
os

Regulagern Automática

,.} -
ONICOS AMORTECEDORES,
COM DUPLA AçAo E

REGULAGEM AUTOMATICA

Essa válvula regula
automàticamente a

passagem do óleo,
assegurando rodar

macio em estradas

boas ou más.
Os no�os AMOR,T�CEDORÊS MON.R�,MA�IC �k
(equipamento originai dos carros ultimo tipO), 'f
vêm equipados com a revolucionária válvula

"R.A.", que assegura amorteciment� j ��
perfeito de pressões variáveis entre .. �

50 e-300 quilos (o mãximo "'ll

Já conseguido em amQrt�ç:edores J I.
para automõvllis). 1':'",

' "'" -

�v!'� l'
'.!.-.

,

,__..

Haste de aço recoberta de cromo-Guro o

Pistão e guia de haste térmicamente tr3taclos,
eliminando as borrachas comumente usadas •

Tubo de pressão endurecido e Lrur,ido ti

Estabijizador patenteado c;ue c'/Ha

a aeração do óleo .,

NOVA VALVULA DE BASE QUE DURA 10 VÊZES
MAIS (testada e a;'rcv:::':�:: ;)

Um produto da ,t " /#. \.,. ,j?-"""fl.\lf�� f �q,.'!zrlt�\('!i'f"fi-=-f� ",'"

CO�P-COMPANHIÂ rABRICADORA DE PEÇAS Santo Andr�-S

.......

'.
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212 litros (7,5 pés)

PRINCIPE
RETANGULAR

5 anos de garantia

Dois modelos:

STANDARD

SUPER-LUXO

maior por dentro" menor por fora

Bi·Cçntço_ário da veneranda imagem
..
de Nossa Senhora d.a Lapa

de RI�elrao da Ilha de Santa Catarina 11&0 - 19&0 S�1��;�S;�f:��:���2�
trito de Ribeirão sua atual
morada desde o ano de 1806,
distante um quilômetro.

'

Ao D.D. Clero apresento os

meus respeítos e peço a V.
Excia. Revma. Dom JOA

QUIM DOMINGUES DE OLI�
VEIRA, Arcebispo da Arqul,
diocese, para que mande
transformar aquela pequena
Capelinha construida entre
as ruinas da primitiva, num
centro de romaria, pedindo
ao Povo do Ribeirão que ali
coloque todas as imagens
tradicionais que êle ainda
conserva em [luas casas.

trnamo.nos, Povo da Ilha,
e vamos levar nossa prece de
agradecimento a 'Virgem N.
S. da Lapa' de Ribeirão que
viu esta bela cidade - anti
ga Desterro hoje Florianópo_
lís, Capital do Estado de
Santa Catarina, formar-se,
crescer e prosperar para
grandeza do BramI.

Florianópolis, 8 de Agôsto
de 1960

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

quarenta e seíe anos, - será
quarenta e seía anos, - será
colocada um quadro com o

retrato da Veneranda rma;

da terra, contra o estrangeí-
1'0 que a queria tomar, con,
tra .as endemias e sôbretudo
contra a falta "de recursos

necessários para o seu bem
estar, e, também 'a ·saudade
da Pátria distante.'

'

Eles venceram, e venceram

denodadamente, porque sua

confiança, inquebrantável,
estava e está depositada no

âmago do Coraçáo da Vir�

gem Santíssima, venerada
com o título salutar de Nossa

Senhora da Conceição.
Todas ae famílias que dei

xarem naquela época, Portu
gal sua terra natal para vi
rem aqui ajudar a construir
esta poderosa naçãe brasíleí,
ra, respeítadora. da-soberanía
das outras nações, e admira;
da por elas, trouxeram, em
:Jila companhia uma imagem
da Virgem Senhora da Oon,

o Diretoria Muni. ipal do P.S.D., sob a Presidencia do Sr. Epitacio
Bittencourt realizou sua Convenção para escolha do seu candidato ao cargo

, -, persoUltUdade do escolhido,
Em nome do Diretório siasmo 'pela causa pesedita Vereador do Partido, Pro-

Municipal, em feliz ímpro, Médico conceituadíssimo no fessor Capaz, pai exemplar
viso saudou os srs. Conven- Município, onde resíde a de família será na Prefei-
.cíonaís. Lamentando e eã- vários anos, congratulou-se tura o denfesor 'do tão
clarecendo aos presentes a 'com a direção 'do Pattid@ abandonado interior do Mu
auxêncía do candidato esco, pela escôlha do seu candí- nícípío, QUe tem no esco-.
Ihido, que :devidos as chu- dato ao cargo de Prefeito lhido ha"bitante do Distrito

1vas que caíam sôbre o Municipal, dizendo mais do Vargedo, um legítimo
Município estava ímpossl- que até aqula data havia" representante.

...-----------

'bilitado de sair da séde do permanecido ausente das
!leu Distrito, onde com lides políticas, no entretan;
meia hora de chuvas. se to, cem a escôlha �de AIRES
torna mesmo impossível a MANOEL RACHADEL, mo

saida mesmo :o.e Jeep, cfevi_1
ço capaz de fazer uma

do o lamentável estado das grande administração, �e
estradas Municipais. corno amigo de Nova Tren-

Representante do nosso to estava resolvido a dar

candidato ao Govêrmo do sua integral cooperação em

Estado Sr. Celso Ramos, em benefício dá vitória do can,

substançiosos discursos dís- dato escolhído pelo PSD
correu sob os demandes local.
verificados nos anos de go- Encerrando os trabalhos,
vêrnos udenistas em Santa fêz uso da palavra o Presí

Catarina, terminou com um dente Epitacio Bittencourt,
apêlo veemente no sentido que em sucinto relatório deu
de mudarmos esta situação ciência das demarchas que
votando em Celso, Doutél culminaram com a escôlha
e Aires. do candidato homologado
tnteligência moca e vi- �1aquela oportunidade, te-

orante, disse do seu entu- cendo -consíderacões sob a

olhar doce e sereno, venera- tros de frente por sete de mêncías da natureza que não
da, com o título salutar de fundos.

, I a destruíssem, a Diretoria de
Nossa Senhora da Lapa. Entre aquelas ramoaas ruí; ; l:"ábrica da Igreja de Nossa
No lugar denominado Bim., nas que sobraram da tôsca, e. :3enhora da Lapa, onde,

plíclo, foi erigida em sua tradicional Capela, que uma' atualmente, ela se acha en

honra uma tôsca capela cons figueira bemrazaja abraçou-' tronizada tendo a frente di
truída de pedras, conforme as com suas vigorosas raizes, I rigindo o; trabalhos o aenhor
atestam as ruínas das suas como se estivera a .ímplorar JOSÉ LINO ALTOHOFF
paredes que ainda se encon- com eua necessária .presença, construiram uma capelinha
tram no loc\tl, com cinco me_I alí, aos homens e' as mela, com quatro metros e noventa

Aires Manoel Rac�a�el é o-c-an�UJato. �es�edis'a F�J!t�f��!t�cr�: ::�:l�����;,�:�E�
"�elso e Dootel vencera-o as elel�oes pro��t�ndo tudo fazer, pe- em paga dos mUitos, ravoree

18: VItona dos nossos can, que seus antepassados dela
dídatos no ambito Nacional '

'

Estadual e Municipal. 'receberam e, tambem; uma
presença dos Srs. Conven- prova de educação cultural,
cíonaís, visitantes e repre- religiosa e cívica, que lega
s,eJ?-tantes de Partidos ro, rão para os pósteros..
litícos Presentes .,

. No recinto da capelmha,-
lugar onde ela foi venerada

Pro]. Franklin Cascaes requíetaa que o mar as faz

Foi no ano de 1760 - assim \ debruçarem-se Incessante
fala alto a tradição - que I mente, nas suas curvilíneas
nesta Ilha do Desterro pérola praias brancas, - que de

preciosa burilada e colocada "embarcou um homem de no

pelas ,Mãos do,Criador sôbre I me MANOEL VARGAS RO

a coroa do atlântico, ornada I DRIGO, trazendo em sua
.

com alvas rendas de espuma I companhia uma linda írna-

fil.igranadas, tecidas, natu- gem de talha, vestes esvoa

ralmente, sôbre as ondas ir-
í
cantes, meiga, mãos posta,',

CELSO RAMOS
DE CAÇADOR
TENDO SIDO NOMEADO

PRESIDENTE COMISSãO

o sr. Valdomiro Nercolini, Pre�'iden.te da Comissão

de Reestruturação do Partido Democrata Cristão de

Caçador e Rio das Antas, endereçou -ao Presidente do

Partido Social Democrábí- REESTRUTURAÇãO PDC
co e seu candidato ao go- CAÇADOR E RIO DAS

vêrno do Estado, apoiada ANTAS HIPOTECAMOS IN_

pelos Partidos PRP - PDC TEIRA SOLIDARIEDADE
_ PL - PTB, o seguinte APóIO EMINENTE CAN_
despacho telegráfico: DIDATO COLIGAÇãO E

IREMOS CONFIANTES VI
TORIA SDS. VALDOMIRO
NERCOLINI PRESIDENTE
COMISSãO REESTRUTU
RAÇãO PDC.

ceição.
Nos dias 27 e 28 do cor ,

rente mês de agôsto de 1960
o Povo de Ribeirão da Ilha.
vai comemorar religiosa e

patrióticamente á passagem
do Bi-Centenário (200 anos),

A
da sua bí-seeular e muito "

amada Padroeira. _
� _ "i

corou nas costas deste gran, No dia 27 às sete e meia I .

de e poderoso Brasil" no ano horas ou sejam dezenove ho,
de 1500, e dele se apossou em ras e trinta minutos haverá
nome do rei de Portugal.

-

uma procissão velada com a
Penoso f?i. o tributo que Por_ Imagem da Padroeira, que
tugal exigiu de todos os seus ---.......------_---------=---

filho[l que deixaram sua ter
ra natal lá no outro lado do
mundo para virem aqui tra
balhar .a terra virgem, luta
rem contra os nativos, donos

gem e na frente uma grande
cruz de cimento, símbolo da
fé, desenhado nas, velas' tri
unfantes das caravelas co

mandadas pelo intrépido
n��ta português PEDRO AL_
VARES CABRAL, quando an,

CACADOR: APÔIO AO CANDIDATO DA
. ,

('OU6A'ÇÃO
CONffCCIOI!A·!I QUAlQUER llPO

Df CIl4Yf"
tUl: FrlllClIc. TllellllM, R.' lt

ADIAMENTO
Transferir para, o dia 24 -de Dezembro de 1960,
a rifa do Cavalo de proprfedade de Juvita Dias

de Lima :_ 15-8-60
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J FLORIANóPOLIS, Sexta Feira, 19 de Agôsto de 1960

A Monumental peleja que se avizinha,
Paula Ramos e Coriliba estarão empenhados, domingo, nesta (apitai, em gigantesca pugna que marcará
de Santa Catarina e Paraná na II Taça "Brasil" � Esperados amanhã os craques campeões da ten a dos Pinheirais
hoje, amanhã e' domingo na concentração dos calarinenses - Arbitro paranaense no tO jogo e calarinense no 2jo

as es Iréias dos campeões
O programa par�

Preliminars
Mais quarenta @ oito horas tafo:�uense Geriinho ficou Coritiba que óra se preparam é sem razão, Ievando.se em dia. Virá completo o "onze" go após o jogo. gldío por um dos quatro ca-

e estaremos no estádio da com os lauréis, após ter pas- para os encontros da II Taça conta que estarão frente a
I campeão 'do Paraná que aín, Programa de hoje, amanhã e tarinenses inscritos: Iolando

rua Bocaiuva assistínda a es; sadc pelo Vasto? Santos, com datas marcadas- para frente duas esquadras que
I
da domingo último derrotou domingo na concentração Rodrigues, Gilberto Nahas,

tréia ele catarinenses e pa- campeões do Rio e São Pau, depois de amanhã, nesta Ca- realmente representam as lO Atlético, dando seu gran, E' o seguinte o programa Vírgrlío Jorve e Salvador Le ,

ranaenses na disputa da II lo, respectivamente. Foi me- pital e dia 28, ma Capital duas maiores forças do fu-I de passo para a conquista do paulaino para hoje, amanhã mos 'dos Santos. No segundo
Taça "Brasil", certame ao ri�ória a �o;nqUista baiana. araucariana. S�o dois. en-. teb?l bariga.verde e arau-

t
título de bi-cam?eão. para- e do.mingo na concentração IjOg? funcion�rá árbitro arau._

qual concorrem todos os Nos �ambem tom�mos parte
I
contras que

_

estao pol�r�zan- cariano, I nae�se. As �utO'ndadés es_ (Abn.go de Menores).
"

canano, ,poslvelmente KalI]
campeões dos Estados e na disputa, atraves do Her- do as atençoes dos arícíona, porttvas locaís preparam ca , HOJe - 19 horas - Iniclo 'Karan FIlho.

_

equivalente á disputa do tí_] cílio Luz, que, pode-se dí, dos �o esporte-rei dos dois CHEGARÃO AMANKÃ I rínhosa recepção a delegação da concentração PRELIMINAR

tulo de campeão brasileiro zer, brilhou, embóra elímína; Estados vizinhos, tudo le, Segundo notícias que nos coritibana. Sabe-se que a Amanhã 9 horas A FCF decidiu que os ti-
inter-clubes. do pelo conjunto do Clube chegam 'de Curitiba, a de, delegação do Paula i:�amos, Exercícios físicos no campc mes ele aspirantes do Avaí e

No ano passado o campeão Atlético Paranaense. vando a crer que ambos os legação do Coritiba vtaíerá, para o segundo jogo, tam- c:o Abrigo; às 12 horas _ Atlético farão a partida pre-,
não veio de um grande cen., lutas marcarão época na via-aérea, para esta Capital, bém viajará na véspera do Almôço; até às 15 horas - liminar de domingo. Tal en,
tro. O Esporte Clube Bahia, No certame de 59 foram história do futebol de San- ama.nhâ, pela manhã, deven- encontro, porém em ônibus Repouso; das 15 ás 19 horas contra" como se sabe, dei,
orientado pelo ex-crack bo; campeões Paula Ramos e ta Catarina e Paraná. E não do aqui estar antes do meio -"pullmann", regresando 10_ _ Livre; ás 19 horas - Re, xou de ser efetuado 'domingo

torno á concentroçuo para o e constitui o penúltimo jogo
almôço e repouso, do Torneio "Thomaz Chaves
Domingo - Pela manhu _ Cabral",

repouso; aO' meio elia - Venda de Ingresos
Alrnôço; até ás 15 horas -

.. Possivelmente hoje será
Repouso; ás 15 horas - Ru- Iniciada a venda de ingressos
mo ao estádio da rua Bocai- para o interestadual de de-
va para o jogo. (lois de amanhã, aos preços
Arbitrs para os jogos abaixo:
Consoante acôrdo havido Cadeira - crs 200,00

entre os dois clubes, runcío, Arquibancada - crs 70,00
narão nos jogos árbitros dos 712 arquibancada - crs 40,0,0
dois Estados" 'devendo o con, Geral - cr$ 40,00
fronto de domingo ser dírl- % geral - cr$ 20,00�e�astião Cruz, Jres. �o�. N, lmérica, laia a "� �sta�o"

A situação do remo cafarinense - A vi da do América --'Regatas em Blumenau - Outros pon
los da palpitanle enfrevista concedida ao nosso colega Rui Lobo

Sebastião CrI'?:. v ...lh" ,,,,- mento de causa conforme os I dr. Ari Pereira de Oliveira, já frízeí a importância para ções de vez, e águas nas me,
talhador do remo em Blu- leitores poderão observar acessorado por ótima equipe o esporte do remo, que, tem lhores condições para a pra. AGENCIA ESPECIAL EM CRICiUlVIA
menau, é o nosso entrevis, abaixo. Em Brusque, nos I de dirigentes, desde os nos- os intercâmbios regionais. tica C,O remo (a raia em que EDITAL DE CONCOHRÊNÇIA PÚRI rC-Atado de hõje. Com aqueles festejos do Seu centenário, ,S,os clubes, onde pontificam Com outros Estados, melhor com o Riachuelo disputámos O S A tE' 1 1 + i" r, g'en e ,<T;e"lfd" 1'1 rr u I' , Ap,-s"llt',do'Lcabelos grizalhos, o nosso deu-se o encontro entre o valores extraordinários na ainda. Só temos a ganhar a última eliminatória "'0.. 1:- P\.:t S'i 'S! 0.1, � 1 '.I1pJ �g,'Jo,.. �ru 'ri #

"'po
...t

� p ( ..ugas, \:1"amigo Sebastião bem revela repórter e Q Presidente do prática do remo. Temos uma competincl o com centros "quatro sem" P" "', I) ',) l Co,; _ ,. r-o
" u.n oc, tri\J.]l. E,>t,do de 'a1t,� C'Ld'ilI Ô, (' m(', te a.uo

o resultado do seu trabalho América e prontamente saiu tradição no remo nacional- maiores e ms is - Ej></''lr· .ído. l íeíro rizario 1'" ) S', Prcsldente, COJ1dJ 'In
inaudito pm 'prol do esporte a entrevista que se segue:' que não podems r'ei�;ar df's- j;JSÜllrPI c Jé!c' r"\ ...õE'" ae-I (; - O A��'R.ICA vira dis , 1:;,1,,'21 torna núb lico o ue SE: ;
catarmense, Fez ele (10 Olu, --x-- jil'10e'er. E' nm conjunto de .na aponta ,,' El evoluem putar I) proximo Campeona _Alln'!'ri'o:ltP( l'""f1 Ag,n-:'l'EfPbe Náutico América uma 1_ 'la sua opinião, qual fatores que, estou .certo, 1 - e se +ic Irmos em casa fatal_I to Est "u�l. de- f.,,,mo? ! 0:-,1) Pps 0H, na .' ,1: ." ele " 1

.

(I 111 "org�anjzaç5.o exemplar na·t j. 1 d
'

t t t 1 V R ' _

"

.

a SI !laça0 a�u:' o rtmo Cá- vara o remo ta annen'ie ao �leI1 e, (�� c na"emo" €-' • ·l:'retrndemo:-' ",li( < j;àLl "y.'lifll(;cll' de m.tt 1'11\1 lIe
plOl e so,·.aI ou es:p()�t�va, tarinense? "e11 v"rdadeiro e justo dEsti_ ia o Al\,Y 'RICA, (l ,'� <:t par de I dE ,>peito d,J e"fol'co tremen-

bri��tH1dQ em c('-::::'ehço�� I R _ "E' 'orltíCfmcia do
no. Vamos pois para luta e ulhfl exp7ênduJa 01 i,entação da e o pesado sacl'iflCio '1 1

naCIOU
ais .. ir: I rllad"'n��� esporL-e, éc;te �u a;uêle lato�. para a. frente." técnica d ld::> pelo nesso �ad- listo repre".enta pina n6.1

• lU a II ai; ju"to d qae lI<
•

• 1. se g-a' 1.,
-

"� ,.' 2 - .)uai:-: Q�, fatores !l! JI ,1' 1. \' \.1 ... 'rio Stl:h!3l1 I �omo e sabIdo pelo amigo', l
curai'} os .,,,bl.'t' atgtlmn C{)l-ll-h� ", �LIJf� ou pdr",,' e I

infloiuf m para hlha melho l- U COU j .h r apllcaç'w, 7 - TNn mal" nlgum.
!:ia da, na. pa"'f.agem._na vida per�ter. ? Q�e e cel�t(i e Ja- ria do nosso remo? I c1ess: conhl."c1mento �os. in- �i)asl<lera.ção � fazer�
e",VQrLl a e Selia"hao Cl'ltZ maJs fOI fltoado, que qUb11 R _ "0 "g;rancle,;" do rf'- I

tt CS,P1'" '': 111 l1_e,;t",Uu,Uci t R - 'DeseJo cO'ncItar a

fala com grande conheci- r.ompe[ " sempre tem a ga. mo nacional cont��m t, em i ':.telhlacwrra:ts, Foi o clube lOdos os amigos de nosso re-

nhar, de vez qU8 Esta é fi. ver. vantagen3 das quais' não en- de Santa Catarina que mais mo, dirigentes da Federação,

Avai futebol Clu e I:clad�fina.lldad":-do
�SPO: contramos em Santa Cata_ VIaJOU para fora

.. �ã;o co�_ dos clube.s, e aos rem�dores
,__�--

- e. E Santa Catarma sempr e rin a. Além dos recursos eCi(- tando as c-ompetlçoes OfiOI- em especIal, para reumr es-

m1ITAL DE CONVOCAÇÃO esteve e ,ainda está entre os nômicos e do farto elemento ais - campeonatos brasilei- >fOtlços em pról do remo ca_

De o�d� do s�' Pre�idente p��nciPais c,ompetid,or:s, as-
humano, suas associações ros - esteve quatro vezes em t�rinense, no sentido de ere-

do Aval F, C., convoco todos pllando O' tltulq maXlmo do estão concentradas nUoml só São Paulo e duas vezes em va-lo oada vez mais como

os associados qUItes, para remo brasileiro. Estamos en- loca� _ nas capitais _ fa_ Montevideu - Uruguai. Isto bem o merece, pel�s seus'

A bl" G 1 n tr'e os "g'randes" e na frente '·t
.,

t t
'

, ..uma ssem ela era, o
,

cilitando constantes compe- a partir de 1954, E os resuL men os Ja am as vezes ue_

dia 21 do corrente, às 9,00 de outros "gramdes' e Isto

I tições
e competições de con_ Gados se revelaram nos lou- monstrad'Ü. E aos poderes

horas, na séde (1;0' clube 15 de sem contarmos com ele_
juntos mistos para a repre_ ros colhidos," públicos, desejo também di.

novembro" A[�ti.go Democra_ mentos ,de outras plagas. Ao

s,entação
estao;ual. Em Santa I 4 - Como vai o AMERICA? nglr um apêlo veemente,

ta) à Praça 15, para a elei- contrário, somos' celeiros' dos Catarina, contando com 'só R _ "Como já fiz sentir, par,a continuar a apojar, até
cão do Conselho Deliberativo outros, Importa dizer que se,is ,clubes :na ativa, temos pelas dificuldades apontadas, com maior e merecida gene
�)ara o períOdo 60/6i.' somos bons, Os Gaúchos es- 3 deles espalhados pelo in-' sem 'competir. ultimamente.e rosLdade, o remo, o' esporte
Não havendo ,número- legal, 'tiveram em terceiro, como teiror _ 2 eill Jooinville e um consequentemente, um tan- que maiores .glórias já deu

na nora acima marca,da', 'a, nós agora. Nem por isto de-
em Blumenau, Difícil e cus- tO' paroalizados nos treina- e muitO' poderá dar ao nosso

t'eumao será realizada meÍa sistiram, Continuaram [I toso o intercâmbio entre to_ mentos de nossas guarnições" Estado. 'A Imprensa, em es-

hora após com 'qualquer nú-

'I c?mpetir,_ par� levar:tar o dos. E justamente essa difi_ 5 -.- QUANDO serão � pecial ao amigo Rui Lobo por
mero de associados, tItulo, Nao veJo razao para culdade impede a intensifica- -zaodas as próximas regatas esta honrosa opO'rtuni'da'tie

Agostinho Silva

I
desânimos, Temos um mé- ção das competições que se- em Blumenau? que me está oferecendo, com

Secretário rito oondutO'r' :na pessoa do ria, no meu ente:nder, o que R - "Já i:nsistimos várias Os melhores agradecimentos,
dedi,cado presidente da FASC mais é necessano para a vezes com os clubes de Join. saudo pelO' muito que tem

melhoria de nosso remo. O ville para realizarem um in- feito pelo remo catarinen_

AMEftICA €Im Blumenau, por .tcrcân'. tiO' imais regular. Não se."

exemplo, com o IPIRANGA fomo" muito felizes, nesse
inativO' 'desde vários anos, inte,nto. Há promessas. Con

para competirmos há ,que tinuaremos a tentar. Se o

trazer outros clubes de fora, _IPIRANGA estivesse na ati_

E isto :acarreta transporte ,de va, certamente que estaría_
barcos e de pessoal, sempre mos, os "to.\;; clubes, promo

diücieis e de custO' elevado, veiTIdo oonstantes rega'tas,
que o clube não pode susten_ Ainda mais que agora aispo
tal', mo de magnífica mia em

Gaspar, com os 2,000 metros
Os dois clubes de Joi:nviUe

numa reta do Rio ItaJaí �

promovem mais a miu�'e
Açú de 2.400 metros, ampla

competições locais, mas pO'u_
co influindo para a melhõria
do índice técnico, favorável

passou a ser esta, por ponto[,' à representação estadual,
perdidos: pcrque não dispõem de to�
L0 lugar - Fluminense e '

, ,

1
dos os tipos de barcos olím�

Amenca, '

'2 picos. Os 3 clubes da Cap,ital,
2.0 lugar -

BFlatmfengo, C t por sua vez, se Hmitam a
3,0 lugar -'- o à ogo e an o

I
"

'

,

d R' 3 competirem nas re.gatas o.fl_

4� 1

10

''V Madu ciais, promovidas pela FASC,
. ugar - asco e -

,

't
reira, 4

Q que e pouco, mm o pouco,

5.0 lugar _ Olariã e Bangú, A renovação de valres é im_

5 prescindível e esta só se faz

,e cm constantes competições'.
7 'Não há quem conven�a um

remador, por melhor inten
cionado que este'ja, de re

mar, remar e manter-se em

forma, para competir uma

ou duas vezes por ano, só_
mente,"

3 - O que acha de um in
tercâmbio mais acentuado de
110SS0 remo com o de outros

Estados?
R - "Na respsta anterior

FLUMINENSE E AME'RICA EMPATARAM,
MAS CONTINUAM LIDERES

Primeiros Jogos Áberlos do Interior
Calarinense

BRUSQUE (E) -- Dentro :ia de Florianópolis sôbre

de um clima de inigualável Brusque por 2xO, sets de ..

entusiasmo e de sensação, 15x9 e 15x10. Com ésta vitó

terminaram afl disputas dos da Florianópolis conquifJtou

primeiros jógos abértos do o título, seguido de Brusque,

interior catarinense, Mafra c Blumenau, No bas-

Quinta-feira, entre as 1Jrin quetebol masculino, entre

cipais competições, tivemos o Brusque e Blumenau, apon

duélo entre Criciuma e Ma� tau a vitória dos blumenauen

Ira no voleibol masculino ses por 44x43, Ainda no bas

VitÓria de Cl'iciuma por 2xl, quetebol, Florianópolis en

com sets de 9x15 15x7 e 15xll. fl'entou e venceu com sériaD

Ainda no voleibol'masculino dificuldades a Joinville, por

ti�emo[.! o duélo entre Floria-'- 47x46, No primeiro período os

nópolis € Blumenau, vencen" rapazes da capital perdiam
do os metropoljtanos por 2xl,

.

por 23x20. No setor do Xa

com sets de 13x15 15x8 e drêz, Joaçaba foi campeã, se-

15x13. !jlfida de Fpolis., Joinville e

No voleibol feminino, vitó- São Bento do Sul.

--x--

A l'eportagem deu por
cumprida a sua missão. Ao
grande desportista Sebastião

Cruz, mais unia vez, reItera
mos, os nossos agradecimen
tos pela ilaneza com que a

tendeu a reportagem de "O
ESTAIJO" le prometemos
qualquer ,dia dêsses realizaI

ama visita ao tradicional
Clube Ná:utic:o América, de

Duas surpresas na 4.a rodada 'carioca:
derrota do Vasco frente ao Canto do
Rio e empate do Flamengo ante o Ma-
dureira - Classificação, e próxima

rodada para correraJmi seis guarn'_ 3lumenau,

DuaL' surpresas ofereceu

a quarta rodada do Campeo_
'nato Carioca de Futebol, efe
tuada sábado e domingo.

O Vasco foi vencido pelo
Canto do Rio por 2 x 1, en

quanto que o Flamengo, em

frentando ao Madureira, não

foi além de um empate 1 xl,
perdendo boa oportunidade

,

para subir para a liderança,

pois América e Fluminense 6.0 lugar - Bonsucesso

empataram por lx1 no jo- 7plugar - São Cristóvão,

go principal da rodada. Os Portuguesa, 6

demais jogos finalizaram com "PROXIMA RODADA

os resultados que seguem: A próxima rodada, a 5,a,

Botafogo 4 '. x Olaria 3, Por- marca o:;; seguintes encon

gueé:a 1 x São Cristóvão O e tros:

Bangú 3 x Bonsucesso O,
_

América x Bangú
A CLASSIFICAÇÃO Fluminense x São Cristóvão

Após a rodada acima, a Portuguesa x Bonsucesso

classificação dos concorrentes Canto do Rio x Botafogo
ao título de campeão do L° Flamengo x Olaria

Campeomato �da Guanabara Madureira X Vasco

INSTITUTO DE APOSENTÀDORIA E' PEN
SÕES DOS EMPJlEGADOS EM TRANS

PORTES E CARGAS

,1 s'ecçê-t}
1 •

I r ('{ lT('l1C ih r
") I) t"'TY! iII e L (

.LO di( \"tU,
d:? -r;,' nrO lV1 111

IA' lH'np . '�vnL duas vias,
I j, III Il.J i.�'" iérmos da lei, e apresentadas em

;:!rrvelopes fechados e rubrita,dos ,pelos proponentes e se

rão abertas na presença dos interessados quinze, dias
após a publicação dêste EditaL

As propostas poderão atingir todo o material cons

tante desta,Concorrência ou al'tigos isolados, dentro das

especificações.
iN'ão serão tomadas em consideração as propostas que

contiverem emendas, razuras, entrelinhas ou ressalvas
nas partes' referentes à dis:'Timina_ção e preços, que de
verão constar em algarismos e por extenso.

Reservá-se o Instituto o direito de adquirir somente

uma parcela da quantidade proposta ou aproveitar o

mesmo preço para aquisição de maior quantidade, não

atingindo tal va,riação a mais de 50% 11um e noutro caso

assim como não aceitar nenhuma proposta,
As propo�tas deverão indicar:

a - preço unitário
b - prazo de entrega.
O material de que trata a presente Concorrência

Pública é o seguinte:
8 - oito - mesa,s c/gavetas laterais e cadeiras cl

braços - tipo D.AjSP - modêlo M-3,

24 --"-- vinte quatro - mesas ,c/ gav,etas no lado es

querdo e cadeiras simples tipo DASP
modêlo M-2.

12 - dôze - 1l1,esas l;al'i\ dainóg:rafos e respectivas
cadeiras - tipo DASP - modêlo M-L

36 - trinta e seis - bandejas para expedientes
tipo DASP. -

36 - trinta e seis - cestos para papeis usados

tipo DASP. -

10 - dez -- papelei:ras cl porta de esteira � tipo
DASP, -

'3 - seis - armários c/ porta envidraçada corredi-

ça - tipo DASP. -

3 - três - chapeleiras - tipo DASP. -

6 - seis - cabides - tipo DASP. -

2 - dois - bebedouros com água filtraCla e gelada
- c/220 volt,s, -

8 - oito - ventiladores de mesa - c/220 volts. -

2 - duas - enceradeiras elétricas - c/220 volts . .,---

5 - cinco - máquinas de cal,cular elétricas-
,

marca Olivetti - Divizima - c/220 volts, -

íj _ cinco - máquinas de somar - manual - mo

dêlo BUlToughs. -

7 - sete - máquinas de escrever - 120 espaços -

tipos PHica - Standard, -

3 - três - máquinas de es.crever - 260 esp::ços
-

tipos Paica - Standard. -

20 � vinte - arquivos de aço - tamanho ofício -

c/4 gavetas, -

,

G - seis. � fichários de aço - tamanho 3x5 - c/2
gavetas, -

<1 ---'- quatro - relógios para parede, -

1 - hum _, equipo dentário completo (cadeira e d,e
mais pertences) c/220 volts, -

1 - hum - cofre forte c/9 pés cúbicos,
,

3 - três - persianas de alumínio (ou madeira) para

janelas de 2,47 x 1,80 ml!tl'os. -
,

2 _ duas - persianas idem idem :pa1'.:I Jan-elas de

2 98 x 1,80 metros, _-

1 - 'huma - persiana idem idEm para janela de

2,17 x 1,80 metros.

ADDO VANIO DE AQUINO FARACO

Criciuma, 25 de jul.wo de 1960 AGENTE ESPECIAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 19 de Agôsto de 1960

Palestra pronuncíada pelo' .ha de Valdevez, proclamou anos, vamos encontrá-to no

profesor da Faculdade de Fi- '1 Independência de Portugal mi de Portugal, como gover

losofia, J'aldyr Bherrng Faus- J iniciou a 1.a Dinastia, a nadr perpétu de Algarve.
tino da Silva, no Rotary Dinastia ,de Borgonha, Daí do sul de Portugal, do

Clube de Florianópolis, como Partindo deste núcleo ter- seu promontório '�e, Sagres
homenagem a D. Henrique, o rítorial, ai:nda pequeno, pou, dírrgtu os acontecimentos
Navegador. :0 a pouco, a 'custa de muita rue se iriam suceder.

.uta e muito sangue derra- Alí fíxaravse o solitário de

Considero plenamente dís, mado, foi sendo tomado ter. 'sagres. "Sua silhueta moral,
pensável o dizer do qUe de ritóri aos infiéis, foi se alar. rígiida e ancí-sentímezital,
honroso sempre traduz um gando e se delineando este pouco comuniciativo,' 'taci
convite do Rotary Clube. pequenino gigante domina.

'\�urno, solitário" vestido de

Di�pensável por sobeja, .íor dos mares mos séculos negro, vívend de costas vol-
mente conhecido' o alto pa· XV e XVI: Portugal. tadas para a corte e para a

drão intelectual dos mem- Os nove soberanos da Di- vida efetiva, todo 'debruçado
bros desta entidade onde se nastía de zoraonha, duran, sobre o sol de sua idéia fi.

congregare os expoentes da� ;e 245 anos, sempre lutan- xa, pertuba os sentidos do
diversas classes sociais no do, de um la/do com os infiéis historiador.
afan 'c:e servir da melhor dmínadores, de outro com o "Seu perfil intelectual
maneira seus semelhantes mccrfomado castelhano, cn, rnistíco e moral, cujo caráter

procurando fazer surgir para seguiram, a final, atingir o está vincado a traços vigo
R

_

humanidade um mundo extremo sul, o Algarve, li- rosas, maraxílhosamente es.

melhor, alicerçado nos prín, vrar totalniente o território culpidos no mármore de sua,

cípios de mútua compreen, da influência moura e mar. alma de fanático 'ca Pátria
são. Dentre muitos desta ter- car os limites de Portugal, e da fé, provoca admiração e

ra que se dedicam ao estu- Desta forma, a Dinastia de respeito".
do Ida história, não sei qual Borgonha realizou a integra- Esta uma síntese feita pelo
a razão de a escolha ter re, ção do território. Já existia prof. Manoel Nunes da Fac.
caído em meu nome quando Portugal, de Filosofia da Universidade
vários outros melhor pode- Em 1385, após, séria- crise de S. Paulo.

riam se desincumbir da ta- pela sucessão do trono, íní, Zurara, auto'! português o

reta de nos recordar a gígan- da-se nova Dinastia. Oome, pinta cerno "de carnadura
tesca obra dos descobrímen, ça a Dinastia de Aviz, aque- grossa e 'ce largos ,e fortes

-

tos portugueses, capítaneac l ja que estava fadada a rea, membros", era vagaroso e

da pela ínconrundível figu- lizar outra missão, a jogar. lento de maneiras e muito

ra do Infante D. Henrique, o se ao mar, a desvendar os fleumático. A influência ma

Navegador, cujo 5.° cente- segredos od oceano, a alar- terna se fez sentir bem ní,

nário lie fiui-te ""te ano CO'_ gar os domínios de Portu- tida em sua personalidade
�
J memoramos. "-- ,,:aI., traduzida p o r viogorosos

Meus caros senhores. �ír.iciE"rs�, tendo como prí, sentimentos de honra reli,
E' princípio comezinho em meiro sober1t1j.o" o antigo gíão, dexer e Pátria. (Sem

história o fato de que uma Mest're ,de Avíz, agon. .eo.. ,xníl pre dado, desde a infância, a

época prepara o apareci. D. Joã L
-,

-.,;,k�, compulsava Estra

mento da seguinte e conse- Casad com nobre inglesa bão, PtoImRBlJ _e os mate,

quentemente, na época an- Felípa de Lancaster irmã máticos árabes.
�

--
____

teríor iremos encontrar as do rei inglês Henrique IV Lia Cícero, Sêneca e Ce

sementes, os germes dos tu, constituiu família ',d'e prín- sar, as Confissões e Medita-
turos acontecimentos. cipes dos mais notáveis: ções.de Santo Agostinho
Em hitória como em bío, D. Duarte _ D. Pedro eram repassadas com unção

'logra não há geração espon-l D. Joáo - D. Afonso D mística.
tânea. I Beatriz - D. Henrique.

'

De seu irmão, D. João, ha-
.

Desta forma não �os pode- I Desta estirpe de nobres via recebido O' Livro das Ma.
na apresentar a figura do dedicados ás Iídes intelec- �"avilhas de Marco Polo. Sua

Navegador semi antes emoL tuais por influência de D vestimenta preta era sua bo,
durá.Ia com os aconteci, F€�ipa vamos destacar � tina, Sagres foi o seu con

mentos preparatórtos de seu coloca; em foco a figura do vento.
evento.
." Ilnfant,e ,de Sagres, D. Nen. Entregava-se inteiro às-ta,

Devo lastimar, homens de ríque, o Navegador, Seguin. retas do pensamento e pro.
negócios como' sois, não clis- do os ditames 'da cavalaria, curava adbsorver toda a cul
pordes de tempo mais largo e medieval, surgiu na corte atura igeográfica e cosmográ;
asím, dentro de vossas dispo; necesidade de armar cava- 'fica dos antigos.
nibili:dades, sinto-me na o. .eiros estes príncipes. D. Obsecado pelo Atlâtncío,
brigação de ser breve e sin- João I iniciando seu reina- .enaz e paciente, frio e me

tético. do, ha�ia travado e vencid� I códíco, sem desfalecímen,
Quando do ano de 711, a a ultima luta com os 'C:� Caso cos, conduzia à realização o

Penísula Ibérica sentiu os �ela na batalha de Aljubar_ sonho que havia cravado no

efeitos da ünda muçulrna_ rota, quando ficaram afasta- cérebrü. Ao porto de Lagos
na que, insulflada por Mao_ do todas as pretensões e ve- atrae marinheirs de todas as

mé para uma guerra santa, leidades castelhanas no seno procedências, físicos e pilo
ec;parramavam-se pelo Norte tido de rivindicações territó- tos experimentados, reune

da A'frica e invadia as ter- riais. portuLanos, cosmógrafos e

ras ibéricas. Não mais convinha provo- .::artóg'rafo, astrônomos ju.
Nela pentraram, ocuparam. 2ar novas lutas com o yizi.

�
eus, ,catalões e italianos.

na e investiram para o nor_ :lho. Mas os filhos só pode_ Eram seus únicos amigo e

te, atra,vessando os Pirineus, riam ser arma:dos cavaleiros a' tO'dos ouvia com avi{J.ez e

ameaçaram submergir o Im- em luta, em ,combate. em todos encontnava habili,

pério Fra:nco mas encontran- Olha_se para O' exterior, dades que lhe pOderia;m ser

do resistencia em Carlos )ua o Norte da A'frica: lá úteis. Os mapas imprestávei�
Martel, na batalha de POl- ':stava cidade de Ceuta. 0- :or�m substituilos', a antI

tiers, retrairam_se e restrin- ;upada pelos infiéis, servia �.a carta de navegação esti

giram-se à penísula. le reduto à pirataria mourJl :nada transformaram_se em

Desta forma iniciou_se uma lU�, dominando a entrada do �artas de navegaçãO' astro

tremenda luta de vida ou de ,nediterrâneo no Estreito de nômica.

morte, luta" q�e duraria sé- JiJbratar, e.ntrava o comér- Suas viagens não seriam

1 t
.

t- dE' t
A "venturas serl'am seguras PRE'ÇO DE OCASIÃO

cu Qs en re cns aos a uro. ;10 por ugues. -", Mobiliário ,completo para escritório de advogado ou
Pa OCI'dental seguI'dores dos AlI' estava a raza-o para a �)orque calc,adas ,na bússola,
, ,

no sistema de medição da comercial, composto de: duas escriv-aninhas um armá-
princípiüs 'de Cristo e infiéis, uta, não só por imperativos

altura ,do, polo' pelo s-ol e no
rio para livros com ,portas corrediças de vidr�, um arqui-

origi:nários da Penísula Ará- de ürdem econômica, como d
,.

d
'

b' emprego do quadrante.
vo e papeIS com porta e êsteirinha, um sofá, uma ca·

lca, continuadores da obra ;ambéll1l e mais importante deira de braço, 3 (três) cadeiras simples e uma mesinha
religiosa, I'nI'cI'ada por Maome'. Jar'a a e'poca mI'stI'ca me Estava tudo pronto para a ,.

.

',- pal'a maquma ,de eSlcrever. Tudo em imbuia compensada,
Das montanhas do Norte Jieval, por razões .dos ideais "lrrancada. rumo ao Oceano

I em ótimo estado de conservação, da marca, "CIMO", de
da Pení�ula Ibérica mICIa. :eligiosos no senti'do da con_ jesCO�hecldo. I' Rio Negrinho:
se a

-

t' d "

-

d t I t
- HaVIa um chefe, um orien_ " .

reacao con mua a e ,Inuaçao a enaz u a con,

I ... .

- Uma sala de Jantar de ImbUIa composta de uma
tena A

_ ,
,

, ..
.

f'" C ti, tador, havIa teCTIlcos, haVIa ' . '.

'

z. pouco e pouco ga- ,Ia os m leIS. eu a pro on-
. . .

mesa elastIca com duas táboas seIS (6) cadeiras simple<
nha t ' .' d A'f' matenal espeCIalIzado Por- '.-

I.. m erreno e começam a _sana, em teras a rIca, a
,

.

' e duoo de braços com assento estofado, dOIS balcões e

se fürmar os peqUenos rei_ �ruzada que se iniciara e fo- tugal est,a,va lIberto das ques_ uma cristalei" .

.
. .' .' taes pen:isulares, seu direi.

I a ,
"

nos ,de Castelo e Leão, Ara .. la vItoIlosa na pemsula, da '

- Um quarto de ,casal de madeIra de leI com um
fT- t ". t d t to assentavam-se em bases '

d
'

A,

'

oao, e c. Leconqms a ,as eras ocupa_ guar a-roupa, com tres (3) portas, cama uma pentea.
Uim nobre francês, ancio. dos pelos árabes infiéis. sólidas a causa nacional es- deira, duas mesinhas de cabeceira e um �"oupeiro.

tava cbnsoUdada" o país or_so por aventüras e também Pela primeira vez, em 1415, Informações à rua Visconde ,de Ouro Preto, n. 121,
l mO'vido por sentimentos re- Portugal ultrapassa suas ganizado, sua maioridade com o proprietário.

ligiosos, Henrique de Borgo. fronteiras e lança-se ao mar política atingida e mais do --------------------...::.---

nha, prítllcipe ca,petingio, fi- par.a uma conquista. que tudo isto" Portugal esta

lho '0::", Hugo Capeta coloca VencidO' o reduto de Ceuta va consciente de sua pos!ção
se�s préstimos a ser,'viço do

I
:1fmados cavaleiros os prín� no concerto das nações e já

reI de Castela, Afonso VI, na cipes, lá em Ceuta fica, co. conhecerlor dos segredos d'o

luta contra os infiéis. mo seu governante o Infa:!- mar.

Como recompensa aos ser. te D. Henrique com 21 anos Tudo se conjugava mara.

viços prestados, de acôrdo de idade. Toma, então, seus vilhosa'll1ente parta, a conquis
cm os hábitos da época� re- primeiros coptactos com_ os ta do mar te.nebroso e 'o pro.

cebe em casamento .a filha conhecedores rs mares, uve montório de Sagres, como

de Afonso VI, D. Tereza, as as f,antásticas lenda, reune o um dedo indicador, mostra

terras ,do Douro e Minho, ou prImeiro material Que iria va o rumo a se,guir, o cami.

seja o condado Portcalén. usar mais tarde. nhe <'la Guiné, a busca do

se e as terras que as mau- Depois, em 1419, com 25 lendário reino de Preste João

ros fosem conquista'dos. Es. c, ainda mais longe, a cobi-

tava iniciada a história de çada India.

Portugal. ' 6 O STA D E C A F É 1 Ceuta foi o trampolin. De.

Sucedeu a Henrique de pois dela urgia ultrapassar o

Borgonha, seu filho, D. AfO'n. ENTÃO PECA CA�É ZITO cabo de Bojador Que se a-

so Henriques que vencendo presentaVia com o valor de

seu avô Afonso VI, na bata�
obstáculo quase intransJ;?oni.

vel. e com fé. misão que lhe rora imposta
. A partir de' 1421 caravelas Mas vem o inevitável, no pelo destino, abrira a cortí-

partiam em busca da passa- meio da obra, em 1460, há [la de novos mundos para

gem pelo Bojador. precisamente 50 anos, sem uma Europa angustiada por

Em 1434, Gil Eanes atinge haver completado sua empre, novas terras.

D' grande objetivo, dobra o ,..',a, apaga-se a vida do Soo Todos haviam aprendido
::Hficil cabo e vê diante de litário de Sagres. suas lições e o Atlâtnico es-

si um imenso oceano a se Não fana atingido e sonha- tava aberto para novas e for;

prolongar até o horizonte. do império de Preste João, mídáveís experiências, os

O infante, do seu posto de ainda nã se havia encontra, itinerários ficaram indicados

emando, com tenacidade e:lo o caminho para as IlUdias. e demarcados, já não mais

persistência leva Portugal à' ,10 entretanto D. Henrique I"havia
receio de obstáculos

descída da costa Africana, I podia morrer satisfeito, ha, fantasiosos, as lendas esta

passo a passo, com segurança 'lia cumprido a inexorável vam desmoralizados, o Ocea.

no Tenebroso perdera
inviolabí lidade.
A ciência náutica estava

criada pela porta aberta pelo
::Jf'ante D. Henrique, pene

traram, para completar sua

obra, para colocar a cúpula
no edíficío, Vasco da Gama

chegando a Calicut, determi
nando a rota paria as ríque,
zas da Iridía e Pedro Alvares
:Jabral presenteando Portu-

sua

:;al com sua maior
BRASIL.

jóia: o

MomentQs flue a memória guarda para sempre

.7
./

Cid. de
Cigarrps
SOUZA

CRUZ

V E N D E-S E
-- 000--

Precisa-se de uma, meia, idade, para cosinhar e to.
dos õs serviços domésticos para casa de casal, ordenado
'inicial CR$ 3.500,00. Tratar em S, Paulo ou enviar
carta ou telegrama à Rua Atlantica, 586 (Jardim
Paulistano) .

.

Rua: D. Jaime Câmar'a, 54
ALUGA-SE

O prédio com nove peça,S, sito à Rua D. Jaime
Câmara, 54 - Preço do aluguel CR$ 10.000,00
mensais, Tratar à Rua Padre Roma, 11.° 109
telefone, 2019.

OPORTUNIDADE

,VENDE-SE URGENTE

Vende-se um lote medindo 10x27 no Bairro ,de Fáti.
ma - Estreito CR$ 180,000,00. Até sábado dia 20 estu.
da-se negócio com automóvel. Vende-se por ótimo preço
sala de jantar esculturada e bonito conjunto de escritó.
rio, excelente para advogado. Preço de ocasião. Tratar
à' Rua Antonieta de Barros, 375 Estreito.

P,or motivo de mudança vende-se duas casas no

bairro BOA VISTA em (COQUEIROS), terreno de es

:[LlÍ11a (preço de ocasião ( é'um terreno à l'lia Padre José
de Anchieta, com fundos para a Escola de Aprendizes
Marinheiros, a cento e cinquenta metros da praia.

'IJ:9'tar no próprio lücal ou pelo fone 6372, com o sr.
FERN'ANDES. .

(OMPANHiA CATARINIENSE D'E
CIMENTO PORTlAND

'--------�-------�--- ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo pr,esente; ficam convocados os Srs. acionistas,

para uma Assembléia Geral Extraordinária, a fie realizar

na séde social, em Salseira, nesta cidade de Itajaí, às 15

horas do dia 26 do corrente, e que terá por fim tomar co.

nhecimento dos atos relativos à subS'crição do aumento do

capital e da alteração do artigo 5.° dos Estatutos Sociais.

Itajaí, i3 de agõsto de 1960.

PELA DIRETORIA
[dto Antônio Pmdo - Diretor Gerenne

SALAS NO CENTRO
A L-U G A - S E Ó TIM A S S A L A S

SERVLNDO ESPECIALMENTE PARA ESCRITó
RIC�S, GABIINETE DENTÃRIO, CONSULTóRIO,
FOTOGRAFO, ETC., SITO À RUA JOÃO PINTO,\)
SOBRADO.

TRATAR PELO TELEFONE 3756 ou EDIFíCIO
BANCO DO COMÉRCIO - Apto. 205 - 2.0 andar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Opera0;>" - � Doença. el. S.nllo_
ra. - Clinlca de AdUlto.

Curso ele Eapeclal1zação no BOIpl
tal da. Servldorel da "ltadO.

(serviço da prof. Mariano di .ln..

drade). Consultai: pela manhã no

Hospital de caridade. 'A tarde dr.e

15.30 horas em diante no coDlUl.
, tório, à Rua Nunea Machado. 17.

esquina da Tlradent.. - Ttltl.
276.6. Re,ldêncla - Rua .are.
chal Gama D'Eça. n.o UI. - Tel.
1120.

J'I
DR. AYRTON DE OLI-

VEIRA

DOENÇAS DO PULIUO -

- TUBERCULOSa -

Conlult6rlo - Rua F.I1P'
Schmtdt. 38 - T.l. 1801.

Horirlo: au a àl 18 horu.

Ruldêncllo -. F.lIp. Schmldt,
n.o 127.

6 FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 19 de Agôsto de 1960
---------------------------------------------------------

EDITORA ."0 ISTADOQ tt'IJA.

OS�
Rua Conselheiro J).afra, 160

Telefone 3022 - Cxa. Posta! 139
li:nderêço . Tele&,ráfico ESTADO

DIRETOR
Ru ben s de Arruda Ramo.

G E R E-N T B
Uorn i DIlOS Fernandes de .-\Q u ID o

RE DA 'fOR ES
Osvaldo Mel!o - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machado - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. MHton Leite da Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -
Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carva'lho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

POBL1CIDADI
Osmar A. Schllndweim - Aldo Fernandes - Vlrgtlío Dias
- Ivo Frutuoso.

aIPRIS.NTANTI
Repre••ntaç6.. A. Se Lar. Li4a.
RIO:- Rua Seaaior Dulu " - I.......

Tel 116.14
g Plolo' Rua Vitória 167 - e",.' ,. _.

Te}. 14-8'4'
-

�erv!ço Telecráfico da UNITIID PRES lU-PJ
AGENTES I CORR.SPOi'lD.NDe

,. T&dol oe .unlclplo. t- �ANTA CATARINA
ANUNC ... JI

1Ih'III1aattl �a'TIlto. d. acorde c•• I talNl••• rl••r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00
A direção não se respousabílíza pelos

conceitos emitidos nos artízos assínado-.

. PerSiala�
POSSUIMnr

(

".ul fIL

MA SOBERANA" PRAC! 11 DE NOVEMBR.O: - ESQUlNA
KCA FELIPE SCIIMIDT ':, :,;'

FILiAL "A SABERA....A" DISTRITO DO &S.r.::,lITO - CAliITO

L O T E S
Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Llnhares, llró
ximo a Penitenciária, Podendo o comprador construir �lUa

casa, imediatamente.
'

Venuas: Edifício Montepio 3,0 andar - Sala 305
Fone 2391 e 3426.
_',_�_-------------------

APRENDA INGLÊS
com o Prof� Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42
•••••••••..•••••••..·,·············...�I
i SYNTEKOI
Ipara o assoalho I
id o seu E se r i t ó r i o o u L a r I
I Beleza I
: Distintão I
i, D�rabilidadelI Informações e Orçamento :
i Osvaldo Meira I
i Av. Mauro Ramos 206 - Fone 2758 I

I
••••••••••8••••0 0•.,••••

DR. ANTONIO MUNIZ DE.

>}'�,i{·;·::,;',�,�, :;:<{,�::}�;·:�·.":,;;';$p�;�:r,·\li,�:}�f�;?����l:\lii;'i;'�·���:1�H·,��I�%�
"O ESTADO" O MAIS ANTIGO �DIARIO DE 's. CATiúiINA

RAUL P'�REIRA CALDAS
ADV(}GADO

"Questões Trabalhislaf'
EscrItório: Rua JoI.o PInto n. II lObO
t elefone n. 2.487 - Ca1%& Pnatal n. "
E:l.ORABIO: Du II! .. 17 boraa.

xxx

Escritório de Advocacia

iiõificàifôr'Prõilssloõãii R:�o��,[����f�:��r��:�����A•

� � 'Iil'I\ � � _-._"-A •• ' .._ _ _ EWALDO J. R. SCHAEFER
DR. �:���IQUE PRISCO

,ORA. EBE B. BARR,OS ' E�ames do Estômago. - Ve1'icula Biliar - Rins

pAR \ISO
- '1orax - Ossos - Intestíno, etc.

'.
•

CL1NICA DE CRIANÇAS Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica

"'i'DICO (oa.aaJtórt. • COD."UU (Grnvidêz) - Radiologia Pediátrica.

4' lI.r.m. L•• liU a.'. I a·lnn4. , ......,.,.. DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
... Ui àt 17 boru SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

f'LOKIA..'IIOrOLJIJ Tet. - I'U ENDER�ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n, Onibus à por-

D-RA__:_._:_:_EV-A-B.-SC---H:-:-:WE::::-ID�SO::-M::7.BI(::::Hl�ER ta (Almte. Lamêgo).

'CUNICA DE SENHORAS � CRlANÇAS
Especialista em moléstia. de anua e recto.

Tratamento de hemorroidas, fis\ulu, eu.
Clnrlla anal

CONSULTóRIO: - F,ua CeI. Pedro Demoro, 1553

Estreito

F ',._,:; D.I SENROBAS-

í ,:PARfõs - OPER�ÇOI:Sr -

/

. \esa Gráfica Grajaú Ltda.
PARTO SEM DOR ",10 lJlétodo façan' seu pedido na Emp .

Pllco_profUatlco
Consultório: Rua João PlDto A. 10. Rua Tiradentes, 53 - Florianópo!ifl.
(lal 16,00 àa 18,00 hor "'Ma4e .

, ,
com horu 'mareadu. TtltloAe 18

••
:

��:�&n�ur�e.��ê�:��: Rua G.neral

.i S�TU D I O J U R í D I C O II
- - .. ------.---,.-. • e

e •

: Mauricio dos Reis - advogado :
: Norberto Brand - advogado I

II Advocacia. em geral no Estado de I.Santa Catarina
: I

correspondentes: e

INGLATERRA BRASíLIA :
ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO :
ARGENTINA SÃO PAULO :

•

Ed. SUL AMÉRICA 5° andar. :
Fones: 2198 e 2681 !

I_ e ···············�

DR. SAMUEL FONSECA

ARAGAO

CIRURGIA l'RAUMATOLOGlA
ORTOPEDIA

Consultório: João Plnw, 14 -

Con8ulta: da. 16 ãl 17 horu, dlá

rlamente. Meno. &0••,badol. R.

sldêncla: BOCIII\lVà, 1311. Fon. 1'714

DENTADURAS INFERIORES
M€TODO PROPRIO

F I X A ç A O G A R A N T I D, A

DR. MOORRIS SCHWEIDSOM
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

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

RUà Felipe Bchmldt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
I Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago

,.
Dr. José de Miranda Ramos

-

Dr, Evilásio Nery Caon '

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

da de imóveis -_ Naturalização - Inventários - Cóbr<ln
ças - Contabilidade: escritas, balanços "\'1"'1'51' J J'-ts

. -

.8'1 UÇO S

;'

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Dlplomo1" " Illkllaa. 1",,10_1. .

Ina da Un.?ov ...

.1u U'lIaU

DR. LAURO frAURA
CLINICA

E§pet:laU.ta em molêltla. a. Se
nbói"a' & vlal urlnirlal, (\;111'8 ra_

dical daa Infecçõel agu!1aa. crll
nícaa, do aparêlho genlto:;&udnirto
em ambcI OI &eXOI, Doenou,'do
aparêlho DIgeltlvo. dO Gllema

nerV080. Rorirlo: 10� 18 11 e

2% ãl II borlo. - Comul\(jrlo:
Rua Tlradente.. 12 - 1.0 andar
- Fone 11246. RmdAnol.: a1l1o

Lacerda Coutlnllo, 11 (Ch'c�. 40

Espanha - I'on. II••.

DR. NEWTON D'AVILA

Doença. de Seuboru - 1'roo'o

logla - Eletrlcldad. MédicI
ConsultóriO: Rua Victor ••1_
reUe. n.o 28 - Telefone .1107

Conault.l: Dal 111 horu em diante.
Residência: Fone, s.ua· Rulo Blu:.
menau. n. 71.

CLIMICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentai� -
C 1 xos

t t· \i, '"
- Angustia - omp e .' .

I P!'oblemá�ico I! � � I" I

, "'�' 1 al'trochoqu cor ane: te

d\ozol apta nct
II 1'" aV'rapia

C

. Dr. Miguel E M. Oro fino

- 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

•
•

� nc ,. ço .

<�."''', Z86 !
." ..,.�elvjna Luz) .-

, � � .

. ---

'CLICHÊf"E CARI�BOS DE BORRACHA

CIRURGIÃO - DENTISTA
Clinica - Prótese - Cirurgia Bucal

Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velo�idade

BORDEN AIROTOR S. S. WHITE
Consultório e Residência:

Rua Jerônimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas

DR. MIGUEL E. M'I O'ROFINO
�

CIRURGIÃO - I).ENTISTA
PELA

Universidade do Rio Grande do Sul

Clíni.ca de adultos - Raio X /

Dentisteria operatória pelo processo de alta

velocidade - AERO TURBEX FAIRFAX

Excl usivamente com horas marcadas

Consultório - Ed. São Jorge - conj. 16-17-18

Tel. 2862 - Rua Trajano - 1.0 andar.

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

Notas . Fiscais

Ft l' I )"., ',r 1" 1&
J,.

.. o 1 ..2
12 �4 36 .�

IMPRESSORA
IDl�htio I*bA�

--_c"'@ ......--
,..

CARIMBOS, ENCADERNAÇOES
SERvrço DE CLlCHERIA

PERFEIÇÃO E RAPIDEZ.'
., . ..

RUR CONSELHEIRO �1AFRA. 123.'

E

COM

FLORIANOPOLlS SANTA CATARINA

IMPRIME-SE

.
"

.

'1;"

.J
•

Preço de 20 blocos cl 2 vias

I
CR$ ��OO

Rua Monsenhor Topp, 23 ou

pelo telefone 3160 (-recado)
----

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

Gráfica Continente

Lida.

Dr. Hélio Peixol�

CLtNICA GERAL ADVOGADO

Consultório: Rua CeI. Pe-
dro Demoro 1.627 _ Estrei. Escritório - Rua Felipe

to, das 16 àa 19 horas (ao la� Schmidt nO 37 - 2° An<;}ar -
Sala 4.do da Farmácia do Canto).

Res.: Santos Saraiva, 470
- Estreito - Fones 2322 e

6367.

DR. HUBI GOMES
MENDONÇA

MiDICO
Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica G�ral
Rf�sidência:

Rua Gal. Bittencol:.r\ D. 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Schm!dt .11.. 37. Tipografia e fábrica dE>
Esq. Álvaro de C&l"V&lho, Oarimbo. Impressos em geraiHorário:
Das 16,00 às 18.00, diaria- FéJa Aracy Vaz, Callado, 186
mente exceto aos sábados Estreito - Florianópolis

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.

Telefone - 2422.

'SS%%%%S%%S%%SS%%%�%%%%SS%%%SSSS%%%\SS%SS%S�

c. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
,- ;�1'T-·--·

.;q.'

ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIáRIO DE S. CATARINA

\ I

ASPIRAMOS A PROSPERIDADE
Prosperar é a maior das aspirações hu
manas. E isso só é possível através do
próprio homem e dos recursos que dis-
ponha. .-

O homem. O homem sadio, físi
ca e moralmente, tudo pode rlfalizar.
Mas o progresso do homem começa com
a cartilha, a taboada, a dieta, as garantias
de. uma saúde resistente e as leis que
lhe assegurem os direitos, que são seus
desde o momento em que nasce.

a família. A família é o menor dos
agregados humanos. De sua organização
depende a formação moral do homem.
Com a religlão., os -mestres e os bons
princípios cria, � família, o homem que
alicerçará o progresso: v-\.
a escola. A família não pode dispen
sar o concurso da escola para a forma
ção do homem. A escola é a base da
cultura, das artes e da ciência de um

povo. Educar é uma função do Estado.
o govêrno. De que depende afi
nai o progresso de todos? De um Go
vêrno de todos e para todos. Cabe ao

Govêrno, o importante papel de gerir o

país, e gerir, é dotar a nação de todos
os sistemas essenciais, além de criar,
multiplicar e distribuir as suas riquezas:
E o que fizeram os govêrnos que te
mos tido? Esqueceram-nos. E, ao con

trário, o que fêz Adhemar de Barros
pelo homem de São Paulo? Dotou o

seu Estado de todos os meios que lhe
possibilitam hoje ser o primeiro e o mais
progressista dos nossos Estados. Eis
porque precisamos de Adhemar na

Presidência da República. Êle dará ao

Brasil aquilo que é a nossa aspiração

máxima: BASE, ORGANIZAÇÃO e

PROSPERIDADE.
.

a terra. Temos mais de metade das
terras naturalmente férteis do mundo.
Com melhores técnicas agrícolas, ferti
lizantes, sementes selecionadas, e má
quinas, criaremos uma sólida agricultu
ra com a qual alimentaremos uma po
pulação 5 vêzes maior, i n c I u i n d o os

novos imigrantes. Não basta dar terra
ao homem; é preciso dar o homem à
terra. Daremos o homem à terra dando
lhe instrução, saúde, assistência e

crédito.

O pao. Há no Brasil áreas especial
mente propícias à cultura do trigo. A
afirmação de que "plantando dá" é uma
verdade com um Govêrno de estatura.
As condições de clima, altitude e situ
ação permitem-nos a criação de reba
nhos imensos. A nossa orla marítima
abre - nos outra grande fonte de ali
mentos.

a água. O sistema hidrográfico do
Brasil permite à engenharia prática
mente todos os recursos de aproveita
mento para a irrigação, o represamento,
a produção de energia elétrica e o

transporte fluvial.

energia. O potencial hidráulico do
Brasil é imenso. A sua exploração nos

dará centenas de usinas. E temos car

vão e Petróleo no sub-solo. Tôdas es
sas fontes serão postas a serviço do
nosso desenvolvimento com Adhemar
no Govêrno.

O trabalho. É crescente o nosso

contingente de mão-de-obra mõça. O
que nos falta é dar a êsse potencial

Afinal, a que aspiramos:

FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 19 de Agôsto de 1960

humano um destino condígno. Equacio
nar os problemas do trabalhador rural
é a primeira tarefa de A d h e mar de
Barros. Precisamos do uma Lei traba
Ihista Rural e de previdência para o

homem do campo. Uma agricultura me.

Jhor liberará o braço capaz para as fá.
bricas. O trabalhador urbano aspira à
liberdade sindical e a atualização das
leis que já lhe são antiquadas. Impõe
se um salário justo para todos.

a casa. Moradia é um direito de
todos. Com uma Previdência atuante
teremos casas para morar. A reforma
tributária nos libertará dos impostos que
hoje delapidam os nossos salários. Sa
lário não é renda. Salário é compensa
ção pelo dispêndio das nossas ener

gias humanas - pelo nosso suor

a industrialização. Adhemar de Bar
ros industrializará o Brasil. Criará as

bases que possibilitarão a produção das

matérias-primas essenciais a tôdas as

indústrias. \

O aço. Somente com aço poderemos
industrializar o Brasil. Temos tudo quan,
to é necessário para fabricar aço. O
que nos falta é Adhemar de Barros no s

Govêrno.

transporte. E não vive um País inte
grado em sua economia sem transporte
farto, barato e atuante. A' criação de um

sistema rodo-ferroviário, fluvial e marí
timo será um fato no quinquênio 61/65.
um govêrno nosso. Adhemar de
Barros é o Govêrno que precisamos.
O Govêrno de grupos nada fez por nós.
Os candidatos apartidários, alheios aos

nossos sofrimentos, não oferecem as

harantias democráticas que temos asse

guradas com Adhemar.

-
-,

. ---.. , �
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PROVAS DE GOVÊRNO
BEM SUCEDIDO

PRECISA-SE

640 a I uno s por período. 1.800
alunos anuais.
4) -Ginásio D. Pedro I. Semelhante
ao anterior. 1.360 alunos anuais.
5) • Ginásio Pedro II . Idem.

6) • Construção ,<jdiantada .da Cio
dade dos Menores, com creches,
Internatos, Jardim de Infância,
Grupo Escolar Modêlo, Salão de
Teatro, Escola Profissional, Praça
de Esportes, Biblioteca Infantil,.
Centro de Saúde, Cinema Edu,,{
cativo e Área arborizada

....

20 mil m2.

I D H fM. R O f B. R R O S arados e grades; 4 colhedeiras
fio mecânicas.

-_'-X:- _ .._ .........OVlr,nad.or.· _'''_.�". _�� _ •

'l'Uo;,'f Obras.Púlllicls: � -sa�de. - , ..

,

i)' . Const;ução do Aeroporto ae 1) : .
Construção do Hospit�l das

Congonhas, o de maior movimen- Clínicas, c�m 1.600 dependências
to na América Latina. e 1.200 leItos:. .

2) • Retificação do Rió Tietê, 2)· �!lstruçao do 1.. Hospital
com a abertura de 5 canais, dra- eSJ?fC�ahzado. par� Fogo Selvage�
gagem do curso, desvio para no- (Penhgo Fohac��, com 120 lei

vo leito de 9 km s; construção tos na ,ala feminina e 50 na ala

de 17 pontes e de avenidas mascuhna.
• .

marginais. .

3) • Construção de 7 sanaton?S
3) • Construção de mais de 1.500 para .tuberculose.. Re.!_1lodelaçao
kms. de estradas; pavimentação

dos eXlsten�es. Fab�lcaçao de BCG
de 1.300 outros kms. no. Butantã. H�pltal de Manda-

4) • Construção e pavimentação qUI, com 600 leitos.
'da Via Anchieta. 4) ".Postos de assistência à in-
5) • Via' Anhanguera, tôda pavi- Iãncia.

•

mentada. 5) • Cent.ros e postos de .saude.
6) - Construção do Edifício-sede 6). Serviço de Abreugraha vo

do Banco do Estado, com 161 lante. Chapas obrigatórias dos
metros de a lt u ra. o maior do escolares.
mundo em concreto armado.
7) - Eletrificação da Sorocabana.
Primeiro trecho inaugurado em

1944.

Igr!Clillura :
1) • Lançamento da cultura do
trigo, com 20 campos de coo

peração, fornecimento de semen

tes de qualidade, construção das • D H f M • R Df B. R R O SCasas da Lavoura, patrulhas vo-
• Prefel'lo'.lantes mecanizadas e zonas de

plantio.
2) - Crédito ao pequeno lavrador,
que foi amparado pelo Banco do
Estado, através do seu apóio às
Cooperativas. Carteira Agricola:
16 mi1 beneficiados por ano.

3) • Mecanização da Lavoura,
dividindo o Estado em 11 núcleos
mecanizados, com 64 setores. 10
unidades mecanizadas com 600
tratores; jeeps para os agrônomos;

PeSQuisa:
1) • Em 1949 inauguração do
Betatron, abrindo campo para as

pesquisas atômicas no Brasil.
2) - Construção da Usina de Churn
bo e Prata de Apiai, para aproo
veitamento das jazidas na bacia I
da Ribeira do Iguape.

1) • Investiu mais de um bilhão
de cruzeiros em construções esco

lares. abrindo lugar para mais 50
mil alunos.
2) • Construiu a Piscina Popular
da Mooca, a maior da América
Latina, com 4.200 metros qua
drados de superfície.
3) • Construção do ginásio D

João VI, com capacidade para

R. J. ALBANO

\

•

A marcha de mil quilômetros começa por um pas89I

•....l, ,

para- .presidente da república vote

ADHE RdeBA s
em

DEPÓSITODe cabelereíras e manicures com bastante pr-ática
e apresentáveis.

Tratar Hotel Royal apartamento, 505.
\

PRECISAMOS de um com mais de 200
metros quadrados _. Preferência no Estrei
to _. favor telefonar par�: 31-32.MILITARSE'RVICO

. ,

COMPARECIMENTO À 16.a C. R:
O CeI. Chefe da 16.a C R solícita o comparecimento 'RESTAU'RANTE 'UNIVERSITA'RIOà l.a Secção, com urgência, a fim de tratar de assuntos

.

..

de seu íntenêsse, do Cidadão Jo.ÃO BERNARDES COSTA
filho de Rosália Julia Isabel Costa, da classe de 1922" No dia 25 do corrente o Clube dos Sorop.timistas
natural de Florianópolis. realizará nc DOZE DE AGOSTO um grande Bingo em

ÁLVARO VEIGA LlM� beneficio do Restau.rante Univer�i.tário é para adquiri!' ICeI Chefe da 16;a C R cadeira de rodas para uma paralítíca.
\

VENDE-S'E
Estado geral muito
Instalaç-ão elétrica
Lataria 100%. Rua

13,00 às 17,00 horas.

bom. Motor
.

retificado.
e quatro pneus novos.

Esteves Júnior 144 das

COMPRA ..SE CASAS
Para fins residenciais, que estejam em bom estado

e localizadas n as proximidades do centro da cidade.
.

Ofertas para o telefone n.? 2531.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Besesp'êro... e nada
.As adesões que a imprensa do Palácio e da UDN, falada e escrita,

vem dlvulg�n.do .de�onstram o desespero que vai pelas fileiras, cada vez me

n ores, do situaclonísmo.
Vamos abaixo comentar algumas delas. Uma delas mereceu a seguin

te resposta:
"Indaial, 10 de agôsto

de 1960.
Ao Programa Político

da Rádio Diário da Ma,
nhã
Florianópolis.
Prezados Senhores.
Na qualidade de Presi-

dente do Díretórío Muni
cipal do "PARTIDO DE
MOCRATA CRISTãO" de
Indaial, venho pelo pre,
sente lancar o meu ve

emente protesto contra a

notícia hoje divulgada, pe
la qual fui afirmado que
o Partido mencionado
apoia a candidatura Iri
neu Bornhausen bem como

I

ter sido o signatário dêste,
o autor do lançamento
da candidatura de Alfredo
H. Hardt da U.D.N. ao

cargo de Prefeito Munícl,
pal.

obteve 41 votos. Há mais
de 8 anos, pois, milita na

UDN. O senador Saulo Ra
mos conhece.,o demais pois
certa vez, aqui na Capital,
no Restaurante Estrela, o

sr. Butug quis até assas,

[liná_Io, no que foi impe
dido pelo dr. Rafael Cruz
Lima, qUe lhe tomou o re

volver.
Mais outra adesão, da

mesma fonte:'
DE LAGUNA: F.elicito

ilustre amigo pela justa e
merecida escôlha para
candidato da UDN e dis
sidências a Governador
deste Estado pt Abraços

\ Boaventura Barreto, . Pre,
sidente Diretório Munici
pal PSD.
O presidente do PSD da

Informo para v. oríen.
tação que o Partido Demo;
crata Oríetãc de Indaial
apoia a candidatura Cel
so Ramos bem como a

candidatura do sr. João
Hennigs Filho (Candidato
do P.S.D. e P.T.B.) ao car

go de Prefeito Municipal.
Quanto a dois cidadãos

qUe figuram como mem, Entre a farta matéria

bros do Diretório (sendo divulgada por aquêle ena-

um vereador udenista de- térrirno alto-falante da

clarado e outro, funcioná; rua Felipe Schrnidt, desta.

rio do Banco Inca) os �am-se duas grosseiras
mesmos nada além de mentiras, já censuradas
membros representam e pelo bom senso popular.
portanto não estão autorí-

-- 0--

zados em fazer declara- A primeira, com preten-
ções em nome do Díretó, sões de confund-ir o eleito.

rio, cuja maioria absoluta rtuic, é amplificada nêsies

apoiará as candidaturas têrmos: "Os do lado de lá,
de CELSO e JOãO HEN_ não gostam de homens

NINGS FILHO a Prefeitu, louros e de olhoa azuis".

l'a local.
-- O --

Assim sendo, aolícíto a E o Marechal Lott, cano

especial retificação quan- didato da Aliança Social-

te: a notícia divulgada por Trabalhista, não é louro, e

nao ser esta a expressão por acaso não possue olhos

da verdade. azuís? Quanta ingenuida-

Saudações
de, quanta petulância!

( )
--O--

as Raymundo Stahnrlke A segunda é dita com
Preaídente do P.D.C." ênfase, que o deputado
O jO!'nal ITAJJ\I, da li- Doutel de Andlrad�

nha
.

Justa do candidato seu di.scurso no -2'.""" .

em

udenísta, entre a adesão __ ., � _tl�- ''''; 'yrandwso
?e uma firma a� no os.

"

,

' .];f1fajaí, "chamou

� a de UDr"-f ......... (<\.J' "ária,....- * b;uãrinenses de vadios".
"

." �,�!� unCIlh.
_ ";:P

-

-- O --

�u?ll.ca, liubllcou os
.. 8�- Quanta impraticabilida.

'"umtes telegr�mas dirigi; de, senhores!
dos aos candidatos der- O deputada Doutel, cha:

ro�ados da UD,N: mau realmente de vadios,
DE CONCORDIA: Na uns tais senadores. que, há

data ,em_ que ee reune a muito tempo se encon-
Convençao que indicará tram. montados em seus

Senad,?y. Bornhausen para mandatos, conseguidos aqui
o Go.vem.� do E�tad?, rei- no Estado, mas que de
ter? !nte�lal solídaríedade objetivo e positivo, nad'a
� e�"e �rande nome

..
Ben , fizeram pela nossa terra,

Ja�m �an�,lla, Presidente quando no exercício. Nisto.
TrabalhI�ta. está com a razão, o can-
O ��e�Ide�te do PTB, de didato à vice governança.

Concórdía e o dr. Manoel Corno exemplo, tivemos
Cardente

_ Mac�ad�. dois senadores do PTB,
.

A adesão, pois, e menti. que até hoje nada fizeram
rosa. por Santa Catarina, a não

Outra, publicada pelo ser gozar das regalias que
meumo jornalesco: aqúêle alto põsto lhes con-

DE CHAPECó: Toman. feriu. E tem a história de

do conhecimento hoje um outro senador da UDN,
lançamento candidatura V. que' viajou... viajou, e

E x c i a. vice-governador viaja, durante o seu mano

junto insigne catarinens� dato.
Irineu Bornhausen, apre
sento meus votos vitoriosa
jornacJa cívica, momento
em que o PTB catarinen_
se, por SeUs maiD eminen_
t«:s líderes, deu demonstra.
çao inequívoca de inde
pendência, recusando acei
tar solução não cOlnpatí_
vel com a dignidade nosso
partido pt Conte V. Excia.
cal? os eüforços dos pio
neIros do trabalhismo no
oeste c_atarinense e que tu_
do farao para a vitória da
cl�apa: agora consagrada,
Inneu

_

e Carlos Gomes.
S!1�daçoes Trabalhistas Tu
cIdldes Paim Butus."
_O S1". Paim Butug - e

nao �u�us - disputou as
duas ultImas eleições de
vereador, em ChapecQ, na
chapn. da UDN. Na última

politica cm
ta�ela

--0-
O "grupinho" dissidente

do PTB, para refutar os

inúmeros telegramas e

manifestos contrários a

sua c a usa,. argumenta
com pa.lavras... palavras.
O jornal que acolhe estas
linhas, argumenta com

telegramas e manifesta
ções assinadas pelos que
repudiam as pretensões
ci10s "fracassados".
-0-

Dizia um interiorano que
. depois de sofrer muito no

caminho, chegou até a

Capital: "A melhor pro
paganda contra o Bor
nhausen, é urna chuvinha;
as estradas ficam ·intran.
sitáveis, e o Estado sem

comunicações.
S. L.

•

mais

Laguna é o dr. Paulo Car ,

neíro. O sr. Boaventura
nunca, fôi pessedista.
Outra ainda:
"DE CAÇADOR: Momen.,

to convenção 'UDN corres,
pondeu vontade povo Ban ,

ta Catarina aclamando no
me ilustre V. Excia. como
candidato ao Govêrno do

. Estado, tenho prazer en_

yiar mínhaa felicitações e
1 n t e g r a 1 solidariedade
Saudações. Carlos Costa
Neves, Prefeito Municipal
e membro do diretório do
PSD."

O sr. Costa Neves pre,
feito eleito pela UDN de
Caçador, nunca foi mem,
bro do PSD.
E tem mais ... que o de

sespêro é elida dia maior ...

Fesla de N. S.
Sagrado C'oracão

.,

.

Realízam.se no corrente
mês as restívídades em
honra de NOSSA SENHO
RO DO SAGRADO CORA
'ÇãO, tendo sido organiza;
do o seguinte

PROGRAMA
AGOSTO - Dia 20 (sá

bado) - às 19 30 horas
início da Noven�.
Dia 28 (domingo) - às

8 horas - MiSSa festiva.
- Durante todo o dia

haverá guarda _
de honr�

como nos anos anteriores.
LOCAL Capela de

Nossa Senhora da Concei
ção, à praça Getúlio Var
gas.
-0-
CONVITE

Convídamoa os devotos
de NOSSA SENHORA DO
SAGRADO CORACãO as

Associações religiosas bem
como os fiéis em geral�
de modo especial, 0& .T.:,
bros g�a':>�? l�em-
�, �•• _�<;. ..<Í(;unfrana de

_

,Jiwa i Senhora do Sagra
do Coração e os membros

, da Irmandade de Nossa
Senhora da Conceição, pa
ra participarem das sole
nidades acima.
A Com�ssão Orçanizadora

Os comícios dos candidatos oposicionistas vêm

se caracterizando pelo enorme entusiasmo do

povo oestino - "O Oeste quer

bandeira dos candidatos.

d " ,

mu ar , e a

Os candidatos da. Aliança PSD-PTB em vitoriosa
pregação pelo Oeste catarinense estívaram ontem em

Mondaí, onde fizerall+ um eomícío e participaram de
um almôço de maia de uma centena de pessôas. À
tarde, prosseguiram para os distritos de Riqueza Cai
bl, e Santa Luzia, devendo estar, à hora em que en

cerramos os nossos trabalhos na redação, em um co

mício na cidade de Palmitos.
Hoje, os candidatos e a sua comitiva, que se com

põe de vários deputados estaduais, do deputado re,
deral Lenoir Vargas F,erreira e de outras tantas per ,

sonalidades politicas, estará pela manhã em Ilha re

donda, almoçando em Cunha Porâ, passando à tarde
por Iraceminha e realizando grande comício no muni,
cipio de Maravilha.

As noticias que chegam dão conta do entusiasmo
e da receptividade com que vêm sendo recebido os

nomes de Celso e Doutel, e que qualquer comparação
feita com os comícios ali realizados pelo candidato da

situação remaria vexatória para o sr. Irineu �J}l:"
'

nhausen.
"O Oeste

.,»

quer mudar!", .�.....9.Jf0gan da campa-
nha o�ºsicl,Onista naa1!rY�õ.rÍa e vem encontrando
ampla :-- -

devíd
"

d
�

�- __•.;ü..:ussao, eVI o ao aban ano em que foi

• elegada aquela próspera região ao tempo do govêrno
do atual senador e candidato.

Acredita-se que, ae vantagem houver para o no,

me indicado pela UDN, ela' será bem diminuta, muito
diferente daquelas massiças diferenças de 8.000 a

10.000 votos das eleições passadaa, Não está fora .dos
planos, Inclusive, uma vitória dos srs. Celso Ramos e

Doutel de Andrade, devido a grande aceitação que
tiveram eeus nomes na prospera zona oestína.

Mensagem de confiança do
Prefeito' Osvaldo Machado

Ontem, na Câmara Municipal, o Prefeito Osvaldo Machado outra vêz

dirigiu a palavra aos funcionários municipais, a exemplo do que vem fazen
do desde o início ele sua gestão à frente dos negócios públicos florianopo
litanos.

Na oportunidade, o Pre,
f.eito Municipal, após de
monstrar o quadro real do
Município, focalizando a

situação financeira per
que atravessa a Municipa
lidade, apelou para que
todos os servidores muni_
cipais, compreendendo o

momento difícil atual, re_

forcem a confiança nos
altos propósiton do seu go
vernante, cuja preocupação
maior é ver sanado o pro
blema do atraso dos ven_
cimentos do seu funciona_
lismo,
Declarando que a ]i>rr.e

feitura Municipal luta cam
os seus própriOS recuroos,
estando aguardando solu

ções de órgãos federais,
com 03 quais vem manten
do ,entendimentos para
operaçõen

.

de crédito o Sr.
Osvaldo Machado salien
tou a maneira serena e o

procedimento correto dos
zelosos servidores do Mu

nicípio, que só o têm ani_
mado a continuar na ba
talha em defesa dos altos
interêf!ses da Capital.

- _ .. �- ..... _ ... -_ ...
-.-

'.

Tão logo produzam resuL
tado os esforços do Go.,
vêrno Municipal junto aos

órgãos competentes, além
da' obtenção de rendas
através do pronto paga-

menta dos que devem à
Fazenda Municipal, o fun
cionalismo será a primeIra
meta a [lêr atingida no seu

Covêrn..:, .'

...

FLORIANÓPOLIS, Sexta Féira, 19 de

NOVA PROM,OeÃO DA GUARUJÁ E DO
,

"ESTADO" CONCURSOI "VOZ DE
OURO ABC" 1960

Ocorre hoje, em todo 'O
Braf!il, o lançamento do
Concurso "A VOZ DE
OURO ABC_1960", que se

pIa repercussão e sucesso

grande . artista, seleciona
do entre milhares de ama

dores, em 20 Estados do
País.

Fugindo às caracterí9ti
cas negativas dos chama
dos programa de calouros,
êste concurso obteve am

pla repercursão e suceSSO

deüde {) seu lançamento,
em 1958, pelo critério que
o pr�side e pela alto' nível

que apresenta. não só nas

provas eliminatórias, nos

Estados, como e princi
palmente na grande final,
que se realiza habitual
mente em São Paulo .em

dezembro.
6.000 CANDIDATOS

Em 1959 "A VOZ DE
OURO' ABC", reuniu nada
menos que 6.000 candida
tos, em todo o Brasil, para
a seleção de 45 concorren.
tes em cada Estado e es.

colha dos ref!pectivos fina.,

listas estaduais. O concur·"

so é organizado de manei.
ra a não haver a menor

dúvi,da quanto ao mérito
dos finaliL'tas, que passam
pelas provas de suficiên
cia, pelos programas eli
minatórios e pela grande
final, através de notas

conferidas pelas diversaD
comissões julgadoras, cons
,tituídas de maestros de

renome. Nas provaD de su

ficiência, são escolhidos
apenas 45 candidatos, que,
a seguir se apresentarão
em programas de rádio ,e

televisão nos [leus Estados,
classificandO-Se nove con

correntes, para a final es

tadual, que indicará um

único candidato à grandJ
final, ,em São Paulo.
Aguardando com desu

sado interêsse, em todo o

País, o concuroo "A VOZ
DE OURO ABC-1960" de
verá reunir um número
recorde de inscrições. Os
concorrentes de Santa Ca
tarina poderão alistar-se,
na Rádio Guarujá, para as

(Cont. na 2.a pág.)

Agôsto de

Amigo Zigelli:
Entre tantos outros en,

ganos que você cometeu
no seu último artigo, há o

de ter afirmado que o sr.
Celso Ramos contratara a

agência de publícídade
Mac Cann Erikson para
fazer sua propaganda nês,
te Estado.

'

Esta propaganda, que lhe parece tão bem feita e

de tão vasta repercussão, nunca poderia eer elabora

da por firmas conceito internacional e nem por ou,

tras, porque o forte da nossa campanha não é o di,

nheíro - essa vantagem pertence ao "velho colono" -

() sim a nossa meneagern e a vontade irresistível de
dar a Santa Catarina o que ela merece.

Quem contratou técnico - e aí está outro enga-
'

no - foi o sr. Irineu Bornhausen com a sua carteira

pródiga e sem escrúpulos. TÉCNIÓO EM DIFAMAÇãO,
QUE ENXOVALHA OS QUE TÉM HONRA, QUE CA_

LUNIA OS QUE LHE TRANSCENDEM A ÓRBITA,
QUE DESRESPEITA LARES COMO O DO GOVER

NADOR, E QUE AINDA NãO DESAPARECEU POR

QUE, PROVÀVELMENTE, ESTA·É UMA TERRA DE

PULHAS ONDE AINDA HÁ CAMPO PARA AS SUAS

MISÉRIAS, CONFORME AFIRMOU O SEU CORRELI.

GIONÁRIO E COLEGA JAIME DE ARRUDA RAMOS,

ÉSTE É O UNICO TÉNICO DA ATUAL PROPA.

GANDA ELEITORAL EM NOSSO ESTADO!
Se é engano meu, desminta-me. E, ae incorremos

alguma vêz em êrro semelhante, responda-me.
Fica o desafio e a dúvida de que seja aceito.

PAULO C, RAMOS
,

ENGANO

No pl'OXImO domingo, dia
21, o florianopolitano,
amante da boa música, te
tá oportunidade de ouvir a

famosa Banda do Abrigo
de Menores, no COl'êto da

Praça XV de Novembro .

O espetáculo cultural te-

tá início às 19,30 horas.
segundo apuramos junto
ao dirigente da Banda,
Maestro Pelaio Mendonza,
a Retreta constará de mú,
sícas- de consagradas auto
res nacionais e eetrangeí-
-ros.

�
, "

. .

Depois de uma serre de insultos baratos, atirados
ao candidato das oposições, pelo jornalista que apesar
de funcionário público, não frequenta o cargo, foi/arro.
lada esta exploração:

"A EXPLORAÇãO DOS TRANSPORTES COLETIVOS
FOI-LHE DADA COM EXCLUSIVIDADE, E COMO NIN
GUEM AINDA ESQUECEU, PASSOU DE MAL A PIOR
E DE PIOR A PÉSSIMO, COM AUMENTOS DESMESU
RADOS E CONSTANTES, ATÉ QUE A FROTA, CAIN.
DO AOS PEDAÇOS, FOI PASSADA ADIANTE."

Várias mentiras. O senhor Celso Ramos, pela sua

firma, foi concessionário não dos transportes coletivos,
mas apenas de uma linha da Capital ao Estreito. Nada
de exclusividade nos transportes, mas garantias normais.
que ao vender a linha foram transmitidas ao sucessor,
sr. Laudelino Campos com as mesmas clásulas, por
despacho do prefeito PAULO FONTES, da UDN. E'nada
de frota aos pedaços, pois 6 anos mais tarde foi ainda
outra veZ vendida ao sr. José Teixeira, que formou socie
dade com O sr. Rodolfo Renaux Bauer, diretor do Banco
Inco e sócio do sr. Irineu Bornhausen. Sob esta última
direção foi à garra, em falência espetacular, d'ando prejuí.
zos, enormes ::>. várias praças.

Faliu como aqui o jornal "Diário da Manhã", do S'1'.

Irineu Bornhausen acabou no pau da bandeira, que nem

o tiro de Pernambuco. E logo depois, O< jornal "A, Resistên
cia" do Fi'lho do sr. Irineu Bornhausen também acabou
com os burros na água. .

Como a linha de energia para. Jara,guá. Como a es

trad'a do Rio do Rastro Prósperos somente os depósitos
de mais de 300 milhões do Tesouro no Banco Inco enquan.
to as estradas são buracos e atoleiros e o próprio'governa·
dor .confessa aos alunos da Escola Superior de Guerr31 que
10.000 crianças não tem escolas no Estado Na verdade
são mais de 200.000 crianças que precisam e não têm:. es'
colas, para que os dinheiros públicos permaneçam no< Inco
rendendo juros para o grupo' econômico do sr. Bornhausen.

O ginasiano - 10 ano - lá de casa queria
um exemplo de destorção da verdade.

Citei êste: O ESTADO estranha que uma

calçada, como a do Palácio das Secretarias, ,pre·
eise ser renovada doils anos e P(1),CO depois de ha

ver sido construida. A crítica, por evidente, visava
á precariedade da construção, à sua imprestabi
lidade, ao modo como foi feita e ao jeito como foi
recebida, como boa Ou excelente.

,Algunsmeses depois, um escribinha palacia
no, afirmOli que o jornal ata-�a.ra o govêrno por
haver mandado reparar uma calçada esburaca-
da!!!

'

- Que pilantra - foi o comentário ...
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