
• "Mao se•
RIO, 10 (v. A.) - ráter subversivo ou imoral.

Dessa forma, se chegar
ao govêrno do meu pais,
S(i..uarme-�i ri[t.lrosamente
dentro da área permissiva
-e proibitiva da Constitui
ção Federal que, nos Seus

artigos 3 e 141, define cla
ramente as relações' entre

a União e os cultos religio
sos e especifica os direitos
e garantias dêstes ou de
seus adeptos. Isso. será
cumprldo sem discrimina
cões".
"

O marechal Lott realiza
rá uma excursão de dois
dias pelo interior de São

re I igi ão"
Paulo, devendo visitar no

sábado, as cidades de' JUl)
díaí, Limeira e Americana,
e no domingo participará
(às 17 horas) de um pro
grama de televisão na ca ..

pital paulista.
PaI.' outro lado o mínutco

Ernalii do Amaral Peixoto

compilou, ontem, telegr i
mas recebidos de todos os

diretórdos regionais do PSD
mtormando que a propu
ganda do marechal Loc',
está se )processando nor

malmente, e com grande
entusiasmo no Interior do
país.

.segiiíram modificar ou es
morecer - mantenho re

lações com indivíduos das
variadas crenças e respei
to os. seus pontos-de vista
e prãtíca, r{;Íigi0�,as; dêles
espero, da mesma torma,
idêntica compreensão, já
que o assunto, no meu en

tender, não comporta im
posições. porque se trata
sentimento. de fé, de ho
nestidade de crença dos
quais podemos discordar

"Pedem-me que esponha mas. de modo algum, ata
o meu ponto-de-vista sõ- car, se forem basealfõsC-em
bre liberdade dos cultos princípios morais elevados
religiosos no país. Certa- e em alto sentimento de
mente tal solicitação é mo- humanidade de justiçá.'
-trvada pelo fato de serem A índole pacifica, afável
bem conhecidas as minhas, e cordial do nosso povo,
ccnvícções religiosas. bem refletida nos preceitos
Praticante da religião constitucionais e 'legais

Católica Apostólica R9ma- que regem O' assunto, pos
na, por 'convicção íntima sibilita a liberdade de que
incoercível, '- que a idade, gozam Os cultos e denomí
os conhecimentos ou a nações religiosas no Brasil
cultura adquirida não con- desde que não tenham ea-
fi" "·l�· '\.._:i-4':'-··-'::.l_iJ�.:.· __.�. J(&"� ,-, '.t,'-����_��J.t'CI"7��r "�'\T :.:_� 1,.1
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o pSP e o sr. Ademàr de Barros poderão a qualquer
momento avoiar�. candtdatura do marechal Teixeira
Lott, desde que se conclua ,est&es políticas em anda

. niento c ativadas recentemente em Brasília.
O sr. Plínio Salgado, que tentou, com o prefeito de

São Paulo, organizar uma "terceira fôrça", está tam
bém em pro-cesso de adesão ao movimento lotista, depen
dendo ainda sua decisão da resposta a consultas que fêz
e a quesitos. que. formulou em carta endereçada ao can

,li,lato

O sr. Plínio Salgado a
tuou também nas conver
sacões entre os chefes si
tuàcíonístas e o sr. Adhe
mar de Barros, cujo príncí,
ptÚ articulador político, J

sr. Erlino Salzano, esteve
em Brasília, para manter
contatos oficiais' l I F) speí-

. 'u(, da possíbílídade r;e 11'
tirada da candidatura do
perfeito de São Paulo 'para
incorporação do PSP à
frente lotista.
O sr. Adhemar cie Barros

estaria admitindo tam
bém a hipótese. já lelJJl,,,p
da há algum tempo, de
lancar-se êle próprio à dís,
puta do Govêrno da Gua
nabara, apoiado na mesma

frente política que nacic
nalmente elegerá I mare

chal Lott e o sr. João oou
lart.

. Tudo indica que as difi-
culdades internas na fron-

l�����������������������������������te sitüacionista para es(;Ú-
.'

lha do candidato a gover
nador se relacionam cõm- DIBiI!III'0Jt: RUBENS :DE ARRUDA RAM0S - GFBENt1E: . DGMINCiOS F. DE A'lYlN6
.hípóteses de vir a Ser m

dícado para o pôsto uma Edição de hoje: 8

�����i�i;���;'�! Só milagre salvaria Valdívia: Mdhares
bra, o marechal Teixeira
Lott, declarou-se ' "pratí-

���)��Ó����\\ lC��l�l�n�.�tól��� de ·pessoas ev·acu.adasconvicção Incoercível - que
a idade, os conhecimentos
ou a cultura adquirida não

�__....._ =onseguíram modificar ou

_ ...merecer".
Pr') n,··:/l,.l, entretanto, si.

tuar-ss - se eleito presí
dente da Rel)ública
"dentro' da área permlssí
va e proibitiva da Consti
tuícão Federal que, nos ar

tigos 31 e 141. define ela
ramente as relações entre
c. Uniüo e os cultos re i
ztosos".�

É a seguinte, na 'irtte,41'a.
a declatacão do mar�al
Latt -sôbrc a li)Jerdade aQs
rultm: religiosos:�

r_'Â·�D�IF�E�R�E�N�C�A�./
I' RUBENS DE ,ARRUDÁRAMOS

Muitos atos e palavras do saudoso Nerêu Ramos foram de�

turpados � adulterados ao sabor dos interêsses políticos da época.
Entre ésses atos e palavras, esteve o tópico de um improvi�

so, nem sequer gravado, num comício desta Capital, há muitos

anos, lá pOI: volta de 1946.

Explorou a oposição udenista, à ocasião, que o grande ca

tarinense afirmara que se o sr. Irineu Bornhausen fôss'e eleito
governador encontraria o Vice-presidente 'da República na Ca�

llital Federal a embaraçar-lhe ou impedjl'�lhe a ad.ninistração.
Nerêu, ciente da intriga, não lhe deu'revide, pois, -acima de

mentiras ou interpretações contrafeitas, tinha a sua vida inteira
devotada ao serviço da sua terra.

Mais tarde, como aquela exploração voltasse à baila, foi
pulverizada por este jornal.

Já o procedimento do deputado Lauro, Loyola ficou estam

pado na imprensa joinvillense, sob a responsabilidade da sua

assinatura.
Supostas foram as palavras de Nerêu. Verdadeiras e incon

testadas, aS de Lauro Loyola.
As primeiras foram fruto de 'deturpação; as segundas ·ex�

Ipressaram o que o deputado quis: dizer e deixar documentado Inas páginas de um jornal. I
*. * * I

Quanto a um empréstimo 'que o govêrno Bornhausen ten� Itou l·ealizar com o Banco do Brasil, ninguém mais ignora que
deixou de ser efetuado porque a direção do estabelecimento,

_ �,lcomo norma geral, decidira que tais empréstimos fossem resga
tados dentro do período gov:ernamental dos que os celebrassem.

Essa cláusula não interessava a.o governo de então. I

Em recente empréstimo, com o Banco Inco, eritretanto,.
êsse'dispositivo contratual foi condição SINE QUA!

* * * I

". l

Le�"a'r -"se à conta do sr. Nerêu Ramos e do seu prestígio in-'
discutível, uma obstrução a uma usina têrmo-elétrica em Tuba

-

rão é anedota, de ve.z que a que lá está ,em construção devêmo
lá, em ·muito, à sua- decidida atuação junto ao govêrno federal.

Por sóbre isso nãoí·fugiu ainda da memória do povo, o jui
zo contrário e o violento combate do senhor Irincu Bornhausen
às TERMO·ELÉTRICAS, considerando-as soluções condenadas
e até criminosas, partidãi-io que era apenas das hidrQ-elétricas!

Essas diferenças foram esquecidas pela imprensa palaciana.
,

* * *

Brasil não terá re�uzi�a aju�a militar
WASHINGTON, 10 (V.P.I.) - Um

funcionário do Departamento de Defesa de
clarou que o Brasil é o único país latino
americano que não terá reduzida a ajuda
militar norte-americana, durante o prôxi
mo ano fiscal.

N.O 13919
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....VALDIVIA - Urgente - 10 (A. P.) - Cinco pontes
sôbre o rio Callo, próximas 'a esta cidade, foram mina

das por causa do perigo iminente de transbordamento
.....

das águas do lago Rinihue, que submergiriam '0 vale.

Entre as pontes minadas, há duas grandes de címento

armado e um viaduto metálico ferroviário.
No momento em que te- Rinihue ultrapassarem o

legrafamos, soldados do limite (las avalanches pro
exército esperam nas duas duzídas pelos terremotos e

Extremidades de cada pon- que até agora as retinham.
ta· a ordem para desen- Calcula-se que o exces

cfloear as explosões, ordem so de águas .do lago vai
ess'\ que será dada no mo- além ·ele ' 2.000.000.0QO de
mento, em que as águas dQ metros cúbicos.

.
_

VALDIVIA, Chile 10 (U.
P.I.) - Esta rica cidade do
sul do Chile, que há um
mês tinha 80 mil habítan
tem mais ode 20 mil nos ale,
gres povoados vizinhos, era
hoje um centro de desola
ção c abandono; IH) qual

.

talvez só um milagre pode
ria salvar da destruícão
total a qualquer mómen
to.

Da população ortginal.
não' m8.is de 40 mil pellsóas
Se encontram a�ndu nas

l'l,lÍna" ela ci6.a�e, enquap;.
tó l)l'o,«segir(ifli os -l;raba
lhos d'e evacuação, ante o

perigo de que, .2.400.000.000
toneladas d.e metros cübi-

o general Williston B.
Palmer, diretor de Deiesa
Militar do Departamento
de Segurança Internaeío
nal do Pentágono, disse:

�·O oreameneo fiscal de
1 9 6 1 (1960- 61) incluiu
uma reducão do material
programado para todos os

paises , exceto o Brasil",
Palmer, fez esta declaea

cão em uma audãêncía a

portas fechadas, que se

realizou recentemente n.,

Comissão de Verbas da
Câmara Baixa. Uma trans
crição, censurada, de suas

COs de água caiam Rubi
tamente sôbre ela,
Um especialista dó go

vêrno declarou, hoje. que
só um milagre podería im
pedir que a massa ele água
caisse sôbre Valdívia, das
montanhas, amanhã ou

segunda-reíra,

SANTIAGO, 10 (UPI)
,Foi dada a publícadade
uma informação dõrenen
te-coronel Rene cabrera,
comandante do R�gimen
to Tucapel, no sul, atra
vés da qual se dá conta de
que Puerto Saavedra, Tol
ten e Queule, COIl) 2.500,
2.000 e 500 habitantes. res

pectivamente. estão total
mente abandonadas e que
"não exist.e possibilillade
algum.a de sua reabilitação
futura" .

Segundo o coronel Ca
brera, em Puel'to Saav8dra

declarações foi publicada
hoje.
Disse que' o orçamento

de 47.800.000 dólares" fixa
do para as doações de as

sistência militar á America
Latina, estava assim dís-
'criminado: 33.000.000 éle
dólares em material, ln
cluíndo 15.000.000 p a r a

manter Q equipamento an

teríormente eedíde, e ...

18.000.000 para o melhor-i
mento das forças, especial
mente para. dar ao Brasil
o terceiro aumento ª.�, um

programa especial de quu
tro anos; 8.900.00D para
hlstrução ;C 5.900.1101) p:mt

��ojamento
de pessoal.

Interrogado sõbre os re�-

s��imentos expressados
recentemente no Brasil
pa-a' com os EUA. Palme).'
fez incluir na Ata uma de
claração escrita, na' "qual
disse que "as frustrações
econômicas (no. Brasil).
tendem a provocar um sen,
TImento de abandono e de
ressentimento contra os
Estados Unidos", porém
assinalou, ao mesmo tem
po, que o Brasil Ué um

am�gOi � um aliado em ... nas
. guerras mundiats'".

e transporte

Uma Carla de J. Gonçalves
Florianópoli�, 8 de Ju- nhâ na janela do meu

nho de 1960. apai·tamento no hotel

Meu caro Dr. Rubens! Royal, admirando as raras

Saude. belezas �a nossa encanta-

Estava! eu hoje pela ma- '<, dera Bala s)11 para esque,
cer um pouco as ocorren

elas e incidentes desagra.,
daveíe ocorridos nos ultí ,

mos dias na Assembléia
Legislativa e dos quais In
felizmente tomei parte e

que tão torpemente foram

deturpados e explorados
pelos orgãos de Imprensa
e Radio do governo do EfJ

tado, quando o empregado
do Hotel, como o faz día,
riamente, empurrava por
de baixo da porta o jornal

.

O ESTADO, tão brilliante
mente dirigido pela cultu,
ra e inteligencia do caro

amigo.
Apanho.,o e logo na

prímeíra pagina, recebo a

solidariedade do caro ami
go, companheiro e mestre
da 'Vigilante e construtiva
oposição de Santa Catari
na, sempre NA LINHA DE

FRENTE, empunhando es

sas armas tão poderosas .e

temidas que são a Im
.prema e o Radio. - VüU

'para a ultíma pagina e lá
encontro esse' Dutro va,o ..

;L'OSO companhei1'o de me

moraveis ari'ancadas civi
cas, o invencivel - GUI
LHERME TAL - de !lecha
em punho no mais belo es

tilo humoristico gozando
as fanfarronadas adver
sarias..

há apenas um grupo de
pessoas refugiadas nos

morros vízínhos e que em

Tolten permanece apenas .

uma família composta de
quatro pessoas.
O total de pessoas eva

cuadas deses tres povoados
atinge a 2.700. E desconhe
cia. a sorte reservada ao
reste, da população.
No balneário de l!$ca,

nó costa do Pacífico, em
frente à cidade de ouríco,
ocorreu pânico à noite
passada, provocado por Uil11
recuo do mar, 'Justamen
te no momento em qilc as
autoridades sismolÓ'�lcafi
da Aramada Nacional em
Valparaiso :iniformavam à
situação nortea�ericana
que controla os ma,l'emôtos
nle HonolulU, llhas Hawai,
do perigo de que se fOl'ma':'
ra uma forte ressaca na
costa chilena.

Bl'T' L B 1 O � R II � BU � L �
Desde ontem, estão sur

tos no Pôrto de Hajaí, on
de. permanecerão cêrca de
uma semana, os contra_
torped;eiros "'Baurú" e "Be_
beribe" e o navio oceano_
gráfico "Almirante Salda
.nha", da Marinha de Guer
ra do BrasiL
A presença da's belona

ves naquêle pôrto nacio
nal prende_o<) ao fato de
ROje, dia 11 de / junho,
transcorrer o 95° aniversá_
.rio da Batalha do Ria_
chuelo, travada em 1865,.

entre as esquadras brasi
leÍl'a 6 ',c:.suaia ,onde, as

fôrças co�andadas pot

nlflàsio e Escola NOl�
mal "Cônsul C�II)S
Reu&ux: Inauguraça9
de Alas - Inaugura- .

ção de Um Museu
A cidade de Brusque, no

dia' de hoj.e, assistirá a

inauguração de importan
tes melhoramentoD no Gi
násio e Escola Normal
"Consul Cm'los Renaux",
constantes das Alas "Otto
Renaux" e "Hugo Schro_
ser". Segundo apuramos,
ainda será inaugurado, na

oportunidade, o Museu '''E.
·Guilherme lioffmann".
Para comemorar o acon

tecimento o Orgão direti
vo' da en-t'ídáde mantenedo_
·ra ·e ô' corpo docente do Gi_
násio fez elaborar exten
so programa, que é o se_

guinte: ,

.

. Recepção - Hino Nacio
nal - Saudação à Bandei
ra - Saud,�ção aOD home_
nageados_Alunos do Esta
belecimento - Hino do
Centenário, de Brusque -

Discurso_Dir�tor Arno Ris
tow - Hino do Ginásio
Cônsul CarlOS Renaux -

Descerràmento das placas
comemorativaD
II - PARTE SOCIAL
Visita às salas e depen

dências do estabelecimento
COq1.1ete1.

I Comemorações dêsle ano ser'ão em I fajaí - Presen.te o
I Comle" do 5.0 D.

I j
I !

I

:I
I I

! I

N. - Belonaves da Marinha che
gcuam ontem pequenos, inclusive de pes

ca, lanchas de corrida, �a
leeiras e botes.

Barroso demonstraram a Às 18 horas, salva de 1'0-
bravura da gente brasilei- jões, em homenagem aos
·ra. oficiaiD e marujos dos na_
As comemoraçõefJ dêste vios de guer·ra, ancorados

ano revestir-se-ão de bri_ no pôrto e coquetel ofere-
lhantismo e serão efetua_ cido pela Marinha Brasi-
das na cidade de Itajaí. leira às autoridades.
O problema a ser cum_ Às 20 horas festa vene-

prido é o seguinte: .... zia.na, com grande queima
Às 6 horas, apito prolon- de fogos de artifício.

gado de todos os navios As solenidades contarão
aneoradoD no pôrto como com a presença do Comau-
homenagem às Marinhas d,ante do Quinto Diutrito
de Guerra e Mercante do Naval Almirante Augusto
Brasil. H. Rademacker Grunewald.
Às 8 horas, embandeira_ . Estará presente, igualmen_

mel}to em arco de todos os te, a Banda Marcial da Es_
navios. )

cola de Aprendizes Mari-
À,<; 10,30 horas, desfile nheiros sediada nesta Ca_

naval d.e todos os barco[l pita!.

�.. .

.,."

O SR. WILFREDO CURLIN E' O MENTOR UDE_
NISTA EM ALGUNS MUN�CÍPIOS.

EM CAMBORIú JA' FEZ O SEU PARTIDO COME_
TER VÁRIAS ASNEIRAS E ARBITRARIEDADES, Tó
DAS DESFE1TAS PELA JUSTIÇA.

.

AGORA, SEM MAIS NEM MENOS METEU NA
CABEÇA DOS VEREADORES DA UNrAO DEMOCRA_
TICA A CASSAÇÃO DO MANDATO DÓ PREFEITO
SEM O PROCESSO QUE A LEI DE RESPONSABILIDA�
DE EXIGE ATE' PARA O SIMPLES AFASTAMENTO
DO CARGO DE UM MANDATÁRIO DO POVO..

E O GOVÊRNO DO ESTADO, MUITO LIGEIRO
MANDOU PRAÇAS DA POLíCIA PARA GARANTIREM
AS ASNEIRAS :00 DR. CURLIN.

x., X X
,

O DR. CURLIN DEIXOU SEU NOME MUITO CO
NHECIDO AQUI PELA CAPITAL. PARA CQBRIR UM
AVANÇO NOS DINHEIROS PúBLICOS '.FEVE ATE'
QUE PERDER SEU AUTOMÓVEL. MAS LIVROU_SE
DA PENA MERECIDA. E POR ISSO NÃO PAROU

,A MESMA' POLÍCIA QUE LHE FOI SUSTENTAR
A ASNEIRA DE CAMBORIú; MAIS DIAS MENOS DIAS
IRA' À SUA PROCUjA...

.

.

'

J?ARA OUTROS FINS ...

Vou virando ao folh.as do
ESTADO e deparo' com ou
tro valente solodado de
nossas fileiras no seu tão
lido ETC ·e TAL ... tambem
trazendo a sua solidarie_
da.de à minha pessoa.
Creio caro dr. Rubens,

que você e demais compa
nheiros der:se vibrante e

vigo-roso orgão da oposi
ção no Estado. com os co_

mentarIos pUblicas de so

lidariedade, . juntamente
com as centenas que ve
nho recebendo a todo ins_
tante de meus amigos .e

correligionariou, retempe
raram o meu espirito dan
do-me novas energias pa
ra prosseguir na. grande
jornada que estamos en_
frentando. - Saberei re�
conhecer !e ser grato ao
conforto que venho rece

bendo quando atravesso
os dias mais agitado� de

. minha vida publica. - Lu
,to por um ideal - a gran
deza de Joinville, Santa
Catarina ,e deste gigante
qq,e o PRESIDENTE JUS
CELINO despertou - o
BRASIL. - Ninguem me

afastará desta linha.
Fui a prim.eira vitima de
um grupO' que se desespera

. ante o fantasma da der_
rota que se avisinha. -
Acredito que agora me te_
rão mais aguerrido ainda
NA LINHA DE FRENTE,
ao lado dos nossos bravos
.e valorosos correligiona_
rios que no campo razo da
luta, enf.rentam a mais
dura oposição, não se cur
vando as ofertas do po
der econômico.
Quanto maiD nos ferirem

e aos nO[1.3OS correligiona_
rios mais dispostos nos en_
contrarão para a grande
vitoria do glorioso PSD.
Caro dr. Rubeml, fica

aqui o mais profundo agra_
decimento deste seu amigo
certo para as horas incer
tas.
JOTA GONCALVES

Deputado do PSD

.�,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO OIARIO OB S. CATABlNj

,

LIRI T. C. Domingo dia 12 Disco'-Dance e Destile dos 'Namorados
._ Sábado Dia 25 - Bane de São João - Dança�da Quadrilha, (a�amento na Roça, B�ndinha Quentão,' Laranja, Puxa-

Puxa, Amendoim, 'Pin�ão, Pé-de-M·o.leque, Rapadura. Traje: à (ar1aler - ;ReSef.ViS de Mesas na Relojoaria Muller.
Paraalmoçar e jantar bem, depois de sua
casa, QUERÊ�CIA PALACE HOTEL

SR. G�'RALDINO ANTONIO VALGAS
Transcorre na data de hoje, mais um natalício do is:

Geraldino Antonio Valgas funcionário da P.refeitura Mu
nicipal 'de Florianópolis.

'

O ilustre natalícíante, completa 60 anos, e nesta opor
tunidade seus amigos e admiradores terão ensêjo para lhe

apresentar as mais carinhosas demonstrações de aprêço
e estima.

Os de O ESTADO formulam ao sr. Geraldino votos de

perenes felicidades:
j\, N I V E R S Â R lOS

1-
sr. Telêmaco Martins da

- Costa
FAZEM ANOS HúJE � sra. Antonio Bento

� sra. Rosa Alves Faustino
- sr. dr. Ronaldo Lacerda
- sr. Alcides Cardoso Stuart
- 'sr. dr. Ciro Belli Muller
- sra, dr. Hélio Sa-cillotti de

Oliveira
- sr. Rosato Evangelista
- sr. Coriguasi Barros da

Costa'
- sr. dr. Marinho Lobo
- srta. Marília M. oome-

- sra. Anmínda Cardoso
- sra. Eloá M. Gomes
- srta. Nair Tavares
� sr. Darci Garcia

sr. Osmar Monguilhot
sr. Roberto Blumenley
srta. Maria de Lourdes
Cunha

- srta. Valdívia Santos
- sr. Manoel Joaquim Dutra - srta. Leda Maria Barbosa
----------------------------------------------- w
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,
! Mauricio dos Reis - advogado :
• Norberto Brand - advogado 1:1
• •

: Advocacia em geral no Estado de :
• S t C t

' c·
e an 'a a arma :: Correspondentes: •

: INGLATERRA' BRASíLIA �
: ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO t
: ARGENTINA SãO PAULO :
• Ed. SUL AMÉRICA 50 andar. :: Fones: 2198 e 2681 3

: � 08S
.

Sindicato dos fmpregados em. Eslabe..
iedimen'fos

.
Bancários, no Esl. de S. (.

Assembléia Geral Extraordinária
IE, O I T A L

De ordem do Sr. P�:esidente do Sindicato dos Empre-Igadoa en: Estabeleçimentos Bancários no Estado de San- ita Catarma, convoco os senhores Associados dêste órgão:
de Classe, para a Assembléia Geral Extraordinária do dia

I

15 de junho do corrente ano, em nossa séde eocíal, à rua.'
dos

Ih.éU.s, 13 - sobrado, em primeira convocação às 19,30 Ihoras e em segunda e última convocação às 20,00 horas,
e com a seguinte

ORDEM DO DIA:
CONTRATO DE TRABALHO. (AUMENTO SALARIAL).
Florianópolis, 10 de junho de 1960.

JOB VALENTIM
Secretário Geral

OSVALDO MEL'
EXPOSIÇãO: D�REL VALENÇA LINS - O progl'a.:

ma "Gente Importante", inspirado pelo jovem acadêmico
Paulo da Costa Ramos, por êle dirigido e já vitorioso
apresentou na Guarujá, Da·rel Valença Lins, artista d�
concepção arejada e dons ar'tísticos que o levaram como

expositor no Rio, a obter o cobiçado prêmio de "Viagem ao

Estrangeiro" .

Ontem, o notável artiflta enriqueceu o já elegante sa.
Ião do "Querência Palace Hotel", expondo seus importan.
tes trabalhos de litog-rafias desenhos e gravuras em metal,

Foi uma excelente noitada de arte na semana que se
finda, dando á capital catarinense, uma oportunidade pa.
ra recrear-se espiritualmente.

E' de se regüMar o fato que, depois da volta do apl'e
caido artista da Europa, há cêrca de três mêses, essa .ex.

posição é a primeira que realiza no Brasil. A admirada
mostra. compõe-se de 16 litografias, 22 desenhos e 12 gra_
vuran em metal, merecendo justos louvores.

DareI Valença Lins já expôs em Roma, Milão, Rio de
Janeiro, Recife, Suiça, França, Alemanha, Holanda e ou

tros países na América La tina.
Como se verifica trata-se de um artista conhecido nos

maiores centros culturais do BraS'il e do estrangeiro.
Florianópolin se sente honrada com a presença ilustre

do grande artista pernambucano, desejando-lhe através
desta cOlúna, uma estada feliz e proveitosa na nossa terra.

No registro do fato mais em evidência da seman::t a

findar-se, fica também nosso convite a todot, os que se

interessam pela bôa arte para visitarem a exposição que g

se a-cha aberta, ctesae o dia 9 do corrente I;l0 Querência,
das 1D,30 em diante.

recebeu a faixa de MISS até o mês de setembro, pa
SANTA CATARINA, no Clu-

,>
ra ambos os clubes. Há um

be 12 de Agôsto. Hoje, dís- perfeito -acôrdo entre esses

putará o tão discutido dois tradicionais clubes da
Concurso de Miss Brasil, cidade.

ONTEM, Portugal, teste; MISS GUANABARA, é a

jou a sua Data Nacional provável MISS BRASIL.
Quando há muita publici
dade, dá para desconnar.
Enfim', vamos aguardar o

julgamento. (?)

HOJE, estarei em Itajaí,
r.s.slstindo as festividades
de 11 ele junho.

ELEZIANE !'iAVERROT.H,
uma das MiSSt'S Elegantes
DISCO DANCE do Lira T.C,

no Maracanã, Ê,s�e ':Qlunis�
ta deseja, a graciosa e ele

gante moça conterrânea,
muitas felícídades na para
da de elegância

�

e beleza
onde representantes de di
versos estados estarão pre
sentes.

\----------------------------------------

�
..........••..�f;:Stc... "

�� a Ú:"'sssss nUSUSShSS",SSj
Ij Protesta o Brasília irritado'
I

.

•

, Tanto remédio! da V.D.N. é o fim!
:4 S0l11,08 já um caso liquidado,

.� Com Alicura, CELSO e R'enascim.
j CELSO TRABALHA

I
O "CANDIDATO DA VITóRIA", o candidato sem

Inco e sem máquina compressora, está inflamando o

Oeste com c:-e.scente onda de entusiasmo.
A receptividade de pELSO numa região poderosa

como o é a dos munícipíoe que integram o antigo Cha

�� pecó, e onde até há bem pouco tempo, o P.S.D. sofreu

l� vários reve�es . fl�agorosos, é. sobremodo elucidativa
� quanto as dísposíções do eleitorado 'catarinense em

!
enfrentar a compreseão da tirania governamental de
uma situação decadente, e as tentações de suborno ve-

xatório e desonroso.
,

O GENERAL PROTESTA

� A "eterna i�coerência" que se diz "vigilância", fi
�!

cou em polvorosa quando o chefão do Quartel General

;� lá do Oeste, Brasília Celestino, passou enérgico tele:

a grama, nos seguintes .iêrmos: "-

�
"O que é que a U.D.N. está fazendo aí, que

� aqui, no Oeste, só se vê três coisas: Alícura
Renascim e Celso?'"

,

-

1
.

.

Tem razão ,o General Brasília. CELSO vai exter:

'" t M '}{

!
mmar com a dor de caneca uâenieta em Santa Cata-

",r a. aUl'lnll"
_

assema- rina. . .

-

cke
',�ISS ,PAR.ANA de 1960, OS ... "MORTOS VIVOS"

partreípara hoje, no ,Con ,

curso Miss Brasil.
Búrígo-Braz ...

�
Anda por aí a dupla B.B. tentando rupturae,

DIA 30, Bingo "Turma
Decompõe-se a dupla RB., dia a dia ...
Cumpre-se o terrível veredicto contra a traícão.Jubileu de Prata" da Aca- .

Os homens andam, falam e são ate' d'demia de Comércio de Sa11_ capazes e 1'11',
mas.", como os tavares, oldebrecht, urban e romn,

nowski, têm nas faces a marca, da traição, e com ela
os eetígmas da morte.

A ronda dos fantasmas?
Não!
A 'procissão dos defuntos?
Não!
O cortejo dos traidores?
isso sim!

=_.»ms»SSue Xai_..
, H__�'L-+''''''P:;����

HOJE, Festa da Trindade.
',-,--' -

��:�::r�� s����,;;:�a a :Sindicato dos Trabalhadores na Indus-
fria de Panificacão e Confeitaria de

.
'

Florianópoli$, São José e Biguaçú
E DI. TAl n.o 3

VERA REGINA GO�-ZA
GA, a

DISCO DANCE da semana,
será apresentada am�nhã �
no DISCO DANCE às 11 ./

horas, no Lira T. C. Vera,
é a '(B.B." catarinense.

SEXTA FEIRA, o

Aderbal Ramos da Silva,
.

'palestrou por muitos mínu-
.

tos com o jornalista - Dr. :
Rubens de Arruda Ramos, .

no Querência P. Hotel.

O GRÊMIO "Dr. Elpidio
Barbosa", fará realizar no

próximo dia 28, às 22 horas,
uma, noite dançante no'
Plaza.

,

O SR. CLAUDIO FARIAS,
representante regional do

tráfego -da zona sul, circu
lou nesta cidade acompa
nhado do dinâmico gerente
da Real, Sr. Airton Salgado.
O 8;r. Claudio. é pessoa de
destaque da- sociedade curi
tibana.

ta Catarina.

É com prazer que regis
tramos nesta coluna, o ani-
versá.rio do Dr. Hélio Saci
Ictí de Oliveira, Promotor

O DEPUTADO FEDERAL Público nesta Capital.
Wanderley Junior. (·;.;�i aC:1-
rnado, no Rio de Janeiro. AMANHÃ, no Lira T. C.'
SOl: estado de Saúde. inspL teremos O sensacional DIS_
ra

_
'�uic1ados. CO DANCE, com o Desfile

O D,I.,ÉETOR de R'<'l''''o'es
dos Namorados., A orques-

, T ...y _ tra, estará presente abri,
Públicas do Lira T. C. Sr. lhantando êste encontro
Lázaro Bartolomeu, esteve
no Clube 12 de Agosto. cn-,

. .;.
de en_'.rGPJ em ,en1;endin!entJ
com o Dr, Rui Batista, te
soureírç ocupando as fun

ções dF 'Diretor Social, a

fim. dei escolherem as datas

com alegria.
!; .. s

.1

O Dr:' Abelardo da SiNa
Gomes, compareceu no úl
timo DíSCO DÀNCE! dizen
do:' Isto para a mocidade _é
uma necessidade. Fícou
Fan ...

O FAMOSO ARTISTA -

DareI Valença Lins, apre
sentará ainda hoje, as suas

maravilhosas gravuras, no
RONDA DOS CLUBES: Querênciá. Nesta exposição

Hoje, no "6' de Janeiro"
compareceram altas auto-

Nortada JU,ll,.ÍI1a, às 22 hs.: rídades. jornalistas e pes-.
no Figueirense Soirée, às

soas de tôdas as classes
22 horas. _ sociais.

GINA
HOJE, teremos FESTA

JUNINA, na FACULDADE
DE FILOSOFIA.

MACPHERSON.

DR. BIASE FARACO

ALUGAM-SE
CASA RECEM CONSTRUIDA

E

Loja 110 mesmo local.

Rua Conselheiro Melfl'a, 154

Informações no mesmo local

ATENtA0
t

�NTERESSADOS !
Aluga-se uma ótima casa

de material à rua Juca do

Loide, em Coqueiros.
Tratar 11;:1 Casa Cherem, à

rua Conselheiro Mafra, n. 24.

COMO É
G CAFÉ

GOSTOSO
ZITO

DOENÇAS DE SENHORAS. ALERGIA. AFECÇÕES DA
PELE. VARIZES

Consultas diárias das 14 às 18 horas
Rua :felipe Schmidt, �o 46 - Sob.

PARTICIPACÃO
,

t

Teimo Heitor Fett e Senhora, pa'rticipam aos seus

parelltes e amigos, o nascimento de seu primogênito
HENRIQUE AUG{JSTO ocorrido no dia 6 do corrente.

�--

0=1=====

APED ITIVOS '�'tk-'i
�USIC:AOOS
DlAIMMENTE [)ocl.sI9AI5P3I1S,

Iscaríote faz prosélitos
rém. .. ái dos vendidos ...
dêles Deus tenha piedade.

ATE' O PAJ)RE ...

afóra, po.
vivos". .. que'

pelo mundo

Os "mortos

Padre Agostinho cantou as belezas de Brasília ...
A Udenilda ficou rica, muito rica mesmo, mas coi

tada, engordou, virou matrona. Ela suspira, faz o que
"não deve pelo Brasil. Qual o que! Ele nem dá bola.

As espersnçae da Vdehilda já eram escassas para
60 (tuntoé que a V.D.N. não teve coragem de comba
ter com candidato próprio, aliás... indiscutívelmente
melhor do que o adventício). Mas ... a esperança é a

última que morre. A Utleuiuia transferiu as suas

para 65."
Surgiu Brasília!

Depois dle Brasília, a mais nova, a mais bela, o

brôto mais brõto, coitada da Uâenüâa ...

Até_ o padre ... o pádre que é da vas�d1lra,

cantOll'lBraDília bela, mais bela!
Do Palácio da Alvorada!
Alvorada de Palácio!

'

Ninguém mais linda que ela!
A Udenilda?.. Coitada ...

..

Pelo presente Edital e, em cumprimento ao dinpôsto
I no artigo 6, da Portaria n.O 146, de 18-10-57, ficam con

i vocados os associados dêste Si.ndicato para as eleições da

1 Diretoria, Conselho Fi:>cal, Representantes no Conselho
,

ct,a Federação e reiJpectivos suplentes que serão realizadas
,

no dia 15 do corrente mês, em S:'::1 séde social, à rua Pedro

Soares, 15, onde funcionará a única mesa coletora, ini
ciando-se a votação às 9,30 horas e encerrando-se às 15,30
horas.

-

I Somente terão direito a voto os asnociados que aten
.

derem todos os requisitos legais e estatutários, sendo c.on-

dicão para validade do pleito o comparecimento de no mí

,
ni�o 2Í3 dos que preencherem aquêles requisitos, cujo to

: tal 54 ['ócios.
I

Ao se apresentarem para a votação deverão os assp-

dados exibir documento hábil de identificação.
p�ra outros quaisquer esclarecimentos poderão os ns

saciados De dirigir à Séde do Sindicato.
� Florianópolis, 11 de junho de 1960.

.

TEODORO COSTA
PRESIDENTE.

I: A�ões Conlra a Fazenda Publica
Reclamações Trabalhislas

\ Mandados de Segurança
\ Escritório de Advocacia e Procuradoria

\
Rua Jerônimo Coelho; 1 - 1° andar.

- salaa 9 e 10 -

Ed., "João Alfredo" - fone 3658

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prof. Franklin J. C'ascaes home do diabo e vem cumê ma juntado cuntigo sô ae. O mandrião, fedoroso, não

_ Sinha Esteva, a mãe qui o conduto tá munto dlli- sombrado do demõnho. qué prícurá trabaio prá mó;

mandô dizê prá móde a si- do e já tá ficando frio. Fica-te aí qui .nunca más de ganhá dinhêro prá com,

nhora íre lá na nossa casa - Euteva, eu não quero tu vás mi vê prá tôda vida, prá as coisa prá casa.

dela qui é prá móde ela eun- cumê agora, sua casta ruim, vôme ímbora. I Só qué é imbarcá numa

versá, munto cá sinhora. sua marvada. Tu, também, - Mica, minha fia, tão canôa véia, p-dre e furada,
_ Oia, minha fia, tu diz és ôtra intrimitida inguali batendo vai vê quem é: e andá em ridó dae pedra

prá prima Bizuca cá gora de quiném aquela tua prima Mãe, mãe, é' a prima do mári, pescando xmgo

mínhã a Eateva não póde saí, apravaiada, da v e v e n ç a Esteva...· quiném a porca da cara dêle, Prima Bizuca, tem dia qui
proque tem qui fazê o cumê, alhêa. - Manda ela entrá, rapa- prá móde a gente cumê êles

I
só passo cô triste pingo do

e, tombém, ,lavá as rapa Tu qués é tá juntá caquela ríga. escalado do sólí, Ô, antão; café currido e azêdo, e levo

moiada da pescaria, do Jan- incraquiada prá móde antão - Prima Bizuca víme imo assado, embruiado nas fôia inté o ôtro dia de mínhã

ga, qui vorta do mári agorí- istrançaiá a vida da pobre bora prá móde morá cum de bananêra. sem butá nada no eutâmo.

nha roemo de minhanzinha. rapariga, qui si iludiu cás vancês. -

Logo, bem de tardinha eu cunversa daquele malandra- Fia di Deus, não pude más

vô lá, sim, minha fia! diz prá ço, do fio' do João do JÓca. aguentá os máo trato qui
ela. Sua véia discarada, antão aquele semvregonha mi da

- Sim, sínhora, prima Es- ttá não tás ti ínxergando qui va.

teva, inté logo. tu não vás eaí de casa, prá Não quis tomá os coneeio

� Inté logo minha. fia, qui móde andás poraí falando cô môs ermão mi déro e ago

Deus tá cumpanhe cá sua mali da vida dos teu próxos? ra tô sofrendo uma vida do

divina graça. Má raio mi parta si tu bo- cachorro magro, prima Bí

- Já fôsse lá na casa da tás os pé da porta prá fóra, zuca.

prima Esteva? Mica. sua véia farpelona, jararaca, Como tu tás mi vendo, prí,
- Já fui, já mãe. bôca de arraia. ma Esteva, ando' quás em cô-

Ela vem logo de tarde pro.
� Oia Janga, eu ti amos. ra, Máli, máli, tenho um vis-

quê agora não póde, promóde tro si vô, ô não vô, sô cas- tido de riscado prá móde bo,

qui vai fazê o cumê e lavá as morro, beberrão de cachaça. tá inriba da péla .do côro,

rôpa moíada, da pescaria do Tu já táa cô diabo no, côre móde cubrí ela.
primo Janga. más eu não ti, dó cócha, sÓ Não pissuo nem um pari

i'
- Janga, a prima E9teva malicriado sem inducacão. de tamanca prá botá nos pé;

mandô chamá eu prá móde Quando tu fôste mI tirá móro num rancho' véío,
ire na casa dela, sem farta. da casa dos môs ,ermão eu I cubert_o de pá�a; o assuáío �
- Um! ... Esteva,

tomaI
era uma moça sera, sô ca, de chão batido; a cama e

coidado cá quela 'tua prima, náia, atrividaço. quatro istaca fencada no 1
cá quela espavítada. Eu vô garrá o qui é meu chão, qui ném gíráu, cober-j
Aquilo não é muié é o dia- e vôme imbora prá casa da ta cuma istera de tabôa; mi

bo vistido antrás di. gente prima Bízuca, seu discarado. cubro cum trio de manta e

que anda no mundo prá mó, - Si tu tívée coráge Este; .não pissúo lançóli, prá mó
de fazê misura prás arma va, tu sái de casa.' de forrá a istera; o trabicêro,
dos viven,te si atizaná. Bandaia, prig{.tiçosa, bru- prá móde discançá a cabeça
Cum certeza foi a fia do xa dô inferno; muié véia di é um batidô véio, de argo

cwnpadre Satiro qui fugiu cabelo branco na cabeça, dão da minha finada VÔ, qui
cô namorado e ela já qué sem JUlZO nos miólo, curl'i- mi deu êle, anti de môrre;
alevantá caluna inriba da quera da visinhança. . .

as coisa do guvêmo da ca.

Péla da pobre qui não tev.e - Véio bandáio, és tu sô sa são uns trau�e véio, es

um bucado de juizo nos mió- piscoço de barbela, misará- cangaiado; não pissuo uma

lo da cabeça. ve, porco sem vregonha ... ' gaméla prá móde lavá os pés
- Janga, cala essa boca aí Munto marrependo de tê 1

e a péla do corpo.

A fraqueza já tomô conta
do mô côrpo qui não ma

guento más em pé.
Ando tão tonta, más tão ...

quínám oanôa maluca na
mão di quém riâo é bom pa
trão.

JUNHO
programa.

DIA 26 - Dlsco Dance com atrações.
reservadas na Relojoaria Muller.
As mêsas para a Festa Junina, poderão ser

DTA 12 - Diseo Dance, com atrações.
!J�A 25 - Tradicional Festa Junina, com um grande
JY \ 19 - Disco Dance com atrações.

V 'E N O E- S E
Uma ótima casa residencial, sita à Rua Almirante'

Lamego, fundos para o mar, com 3 salas, jardim de Íll-I
vemo, 3 quartos. copa e demais dependênciau. ITratar no' Edifício "Sul América" - 5.° .andar - sala

I501. Fones: 2198 e 2681.

Fiquê como frôr sem pístío,
Rosa de pétra já caída,
Cá quele marvado tírô,
E quáe ma cabô cá vida.

Falo pro marvado trabaiá, - Prima Euteva, sabes o

e sabe o qui é caquele ím- qui vás fazê? mulé de Deus.
pado da cachaça, ma respon, Deixa aquêle farçante e vem

de? morá aqui em casa.

Saco vazio não saguenta Não vás trazê nada da ca,

em pé. sa dêle proque nada píssúes,
As vêz quando tá ca bar- ao contrário, lá cum êle de

riga cheia, mando êle tra, xasse a tua honra de môça
balá e o íseumungado ma dozela.
responde.

'

- Prima Esteva, toma o

Saco cheio não si dobra. mô consêío, dexa aquele hí;
Bébe inté o potáli da is- lontra e vem aqui prá casa

greja, e quando vorta prá qui eu dô um geito na tua
casa garra prá gumitá e es- vida.
praguejá qui é uma braba- Não tens fio, nem eira
ridade. nem bêra, e ainda pódea ar-
Tem vêz qui mi agarra e ranjá um bom casamento.

mi dá cada surra qui chega óia!... a quem Deus prime
inté a mi tirá lonca do côro te não farta, minha prima.
da péla do corpo e mi dís-' Esteva, o Ináço da Lica tá
trata .de um tudo. "iúvo a munto tempo e mi
Não plenta nem um pé de disse qui anda doe zóio em ti.

çabola no quintali prá móde Larga mão daquele asser-
butá na panéla, valado e ti arranja cô Ináço.

-
,

.�Si eu tivesse miôlo,
Não tava marrependendo
Trabaiava numa roça,

"

Prantando cana e vindendo.

Já fui trôr em muntas bandas,
Fui rosa em munto jardim,
Dê chêro a munto beja trôr,
Qui hoje nem óiam prá mim.

Minha vó sempre falava,
Cá rosa só ganha valô,
Fechadinha na rosêra,
Longe dQ triste beja frôr.

E' verdade bem confirmo,
Para meu rancho de páia,
Quêste mundo qui tudo fórma,
Tudo , tombém, escang-aia.

., ,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ÕITOS;;;z;,_ :ii1iiicãiiürPrõflssfõõãii D�!��I�:�;�;::�::�����:A_�í1!' ''f:� .. ,..." ...... ,.� .._ ..... ,. .... ,.- .........- ":. Angustia -- Complexos _ Ataques _ Manias --
DR. HENRIQUE PRISCO DH HUBI GOM'ES Das 16,00 às 18,00, ,diaria- Problemático Afetiva e sexual

.

•
' mente exceto aos sabados •

. PAR.\ISO I Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

Insulinaterapia - Cardiozolorapia - sonoterapra e

"ENDONÇA DR. GUARACY A.I PSi��.:���i�os Psiquiátras �
.

SANTOS : DR. PERCY JOÃO DE BORBA

: DR. JOSÉ rAVARES IRACEMA

: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

Cirurgião Dentista I CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Especlallsta em dentaduras an'\_. Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286
tômlcas. Horário: Das 8 às 12 ls : (Praça Etelv.ina Luz)

; 80 .

; Diplomado pela Faculdad41 NaCIO
nal de Medicina da Unlv�.ldad.

I dO BralU

----------------------------.----------------- I .

Ex-Interno por concurao da .at.r_
: nldade_Escol&. (SerViço do prot.

I Octávio RQdrlguel Lima). 111:
Interno do Serviço de Cirurgia do

'Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio de

janeiro, Médico do Hospital de

Caridade e dI> Maternidade Dr

,Carlos Corrêa;

IDOENÇAS DE SENHQRAS
PARTOS - OPERAÇOES -

! PARTO SEM DOR pele métoQo

I _

pslço_protll�tlco

Rua 'Deodoro 15 - tel. 3820 ConsultóriO: Rua João pinto n. 10 .

....................�••••••••••••••••••�•••• 'da.a 16.00 às U,;OO bor.... 'Atende
,

--- - com horas marcadas. TelotoDr

3035 - Re81cfêncll>: Rua Gen.ral

BI ttencourt n. 101.

Rua Conselheiro, Jrlafra, 160
Telefone 8022 - Cxa. Postal 139

Enderêço Telelráfico ESTADO

DIRETOH
R LI bens de Arruda Ramos

G E R E-N T E
Uominzos Fernandes de Aquino

REDATORES
Qsvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machao.o - 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 Ju vanaj - Prof.

Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto -. Walter

Langc - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive _

Doralécio Soares _ Dr. Fontoura Rey _ Ilrna r Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo _ Rozendo V. Lima
- Maury Borges _ Lázaro Bartolomeu.

PUBLICIDAD.
osmar A. Schlindweim _ Aldo Fernandes - Virg11io Dias
- Ivo Frutuoso..

HIPRIS.NTANTI

Iwpruent.ç6ea A. S. Lar. Ltda.
RIO: - Rua Senatlor Da.t.. .lI - ,... A•..,

Tel lJó'14
s rlnl. Rua Vitória 157 -- t�.l n -

Tel. 34-894»

'Serviço Teiel'r'.nco da UNIT.lJ PR.St; t U - p.)

AGENTES K CORRJ:SP01lD:rNT.�
6. Todo. " 8lunJdpio. (. IólANTA CATARINA

ANUNe. JS
M ...at•• t. ceatrato, de acordo co.... tabt!là t. vIr.'

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusahiliza pelos
conr eitos emitidos [lOS artigos assinados
---_ •._----------------------

Persianas
POSSUIMOS ,TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSÊR'TO DE PERSIANAS

Laudares,Casa Ltda.

João Morilz S..ft�

W", S08IWAN ..... PilA(_:" 15 DE NOVEMBU(I
• KLA t'ELIPE SCHMIDT

II:SQULNA

)"!l.lAL "04
_

SAÍiERA�A" DISTRITO 00 IS"'" . .leITO - ÇANTf1

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES,
A CARGO DE

AG'RI(OLA BRUNO
n.EGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. _ 10.a REGIÃO _ S.C.

Rua H de Julho (Saco da Lrtma) - COQu'EIROS
"

Rua Felipe Schmidt, 14 _ 2.0 andar _ FLorianópoUs
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crímí-.
nais e fiscais _ Admínístração de bens _ Locação e ven

Com g'!:andé facilidade de pagamento, vende-se lotes 'da de imóveis _ Naturalização _ Inventários - Cobran-
a longo prazo' sem Juros. sitos' á rua Lauro Linhares, pró-

ças _ Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias
<'

xímo a Penítenctárla. Podendo o comprador construir sua

casa, imediatamente.

ME'DICO

Operaç(jo - Doença. ele Senho_

ra. - Clínica de Adul�ol

Curso de Especialização no HOIpl
tal elo. Servldore. do jlltadO.

(Serviço elo prot. Marlanp d, An"

drade}. 'Clinsultal: pela manhã no

Hospital de c�rldade. 'A tarde da.

15,30 horas em diante n� ccnsul

t�rlo. à Rua. Nunel Machado, 17,

esquina da Tlradentel - T.I.t.
2766. Re�ldência _ Rua )4art
chal Gama D'Eça. n.o UI. _' Ttl.
3120.

'_.
DR. AynTON DE OLI

VEIRA
- DOENÇAS DO PULlU.lO -

- TUBEJtCULOSliI _

.

Consult4rlo .: Rua Fellp.

gchmtdt, 3H _ 'fel. 1801.

Rorirlo: das I 4 li 16 hora•.

Re.ldêncla - Felip. Sc�ld'.
a.o 127.

! DR. A�TONIO MUNIZ DE
ARA6-AO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: Joãe. pinto, 14 _

Consulta: das lli 11 17 hor.... dii

rlamente. Meno. 1001 'ibadol. Re

sidência: Bocal\lva, 135. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMEH
GARCIA

DR. LAURO DAUR�
CLINICA GBRAL

Especialista em moléIU.. d. S'"
nhcras e vlaa ul·lnárla.. Cura ra_

dícal das Infecções aguda. e crÔ·

ntcss, do apa.rêlbo genltq,..urlnirlo
em ambca .lI .eXOI. Doença. do

aparêlho Dlge.t1vo. 40 11I'.m.

nervoso. Horário: 10J,i ãl 11 •

2'h às ó boras _ Consultório:
Rua Tlradeutel. 12 - 1.0 andar
- Fone 3246. Relldêncl.: Rua

L,lcerda Coutinho. 1& (Chie.ra do

Espanba _ Fon. 1141,

r.H. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GERAL

! )oençsl de Se�boral _ procto
logla - Eletricidade Médica

Consultório: Rua Victor l!(el-
relles n.o 28 _.- Telefone 3307

"
Consultas: Das 15 boras em ellante.

Residência: Fone. 8.421. Ru, BIll
menl>U, n. 71.

Dr. Helio Freilas
--

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS _ CIRURGIA -

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 _ Estrei

to. das 16 à9 19 horas (ao la�
do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Saraiv_a, 479

_ Estreito _ Fones 2322 e

6367.

Dr. Héno Peixol�
ADVOGADO

Escritório ,.::.__ Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4.

Residência '. Alameda
Adolfo Konder nO 27.
Caixa PalitaI 406.

Telefone _ 2422.

VENDE-SE
.

Duas Bicicletas Monark.
Preço. de ocasião. Tratar à
rua Duar1i;e Schut,el. 42.

MJ:DICO

<\tende com hora marcada

Pré-Natal - Partos - Ope
rações _ Doenças de Se
nhoras - Clínica Gertü
R4�8idêncl.:

Rua Gal. Bittenconrt n. 121.
Telefoné: 2651.
Consult6rio:

Rua Felipe 8chmldt a. 37.
ESQ. Álvaro de C&rvalho.
Horulo:

Avisa sua dlst;nta clientela (!ue

mudou seu consultório para a rua

,Felipe Schmldt, n, 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

ORA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

Con.oltórt. • Il........a Co....,..

8erOD4a , .....r..r.

II.. 15 'I 17 bor...

T'l. - 1114rLOIllANOPOLI8

ORAI EVA B. S'CHWEIDSON BICHLER
reUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Es,peclalista em molêstiaj, de, anue e recto
Tratamento de hemorroidas. fiiltu!al, etc,

Cilrur,i& &llaJ
CONSULTóRIO;. - P,ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553 -

DENTADURAS INFERIORES
Ml!:TODO PRÓPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR. MOORRIS �{HWEIDSON
CmURGlAlJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA
RA TOS X � PONTES _ PIVOS
TRATA�.rfO\lTOS DE CANAL

HORARIO -- das R \.� 12 e das 18 às 20 horas
.

HORAS MARCAD.'\S - das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO. 2ft - 1,0 andar

_L O J E S

Montepio 3.° andar - Sàlavendas.; Edifício
Fone 2391 ..e 3426.

305 -

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

. DR. HAMILTON SANFORD DE
VASC-ONCELLOS

gíárro do InstHut� Nacional
do Câncer.

DOJt:NÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - UROLOGIA _

CmURGIA

AterJde, pela, manhã, na

Mat.ernidade Carlos ·Correia.
Residênci3. � Rua Demétrio

e Médico Esta_ 'Ribeiro, n.O 26 _ Fone: 2305

Díplomado pela Escola de

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno da

Clínica Urológic do Hospital
Pedro Ernesto (Serviço do
Prof. Rupp) e da Maternida,de
Fernando de Magalhães.

Ex-Interno

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERtflDADE CARMELA DUTRA
SERVICO DE RAIOS X

f

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

Exames do Estômago - Ve!"icula Biliar -- Rins
Torax - Ossos - Intestino, etc.

Hisierosalpingografia- - Radiografia Obstétrica
(Gravidêz) - Radiologia PediátrJca. _

DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDER:ÊÇO: Rua Irmã Benwarda s/no Onibus à por
ta (Almte. Lamêgo).

RAUL, PEREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalh�slaf'
Escritório: Rua Joio PInto D, II .obD
t�lefone n. l.487 - Catza P:Jital n. ti
EiOR·ARIO: Ou 15 la 17 hor...

xxx

DR.fARMANDO VALERIO·DE ASSIS-
Comunica aos seus cl1entes o novo horário de consul

tas..

DE MANHÃ __ das 10 as 12 horas
DE TARDE _ das 4 as 6 horas

Consultas Rua Nunes Machado, 7 fone 3738.

Mauríci» dos- Reis e 'Norberto Brand
ADVOGADOS

Comunicam que já pos
suem correspondente em

BRASI'LIA D. F.. estan

do capacitados a se man

terem em contacto com os

principais Or,gãos do .Po-

der Judiciário e da Admi

nistração Pública' que pa
ra lá foram transferidas.
Ed. Sul América 5°

Andar - Tels. 2198 e

2681

o SUL

DO 5 U L

N IIA

1\ R I N A

·IIOSSA
NOVA.

UMA REVISTA REALMENTE MODERNA

Escritório de Advocacia

:ampanha Pró Construção da Matriz
de Nossa �enhora da Boa Viagem'
em Saco dos limões - Florianópolis

1 saco de cimento :.:� .. -:-: �
-

�$
1 saco de cal .

1 carrada de areia .

1 carrada de pedra ,britada -

.

1. 000 ti'J olos '
..

1 . 000 telhas .

1 servente (diária) " .

1 pedreiro (diária) .

365,00
8,00

900,00
1.500,00
1.200,00
5.000,00

150,00
280,00

A união faz a força! Com a sua colaboração, por P

quena que seja, estará acabada em breve a igreja! T�
e qualquer auxílio, ,será recebido. com suma gratida

,

DEUS LHE PAGUE!

Remt.: Pe. F. de S. Bianchini - Catedral -

FlorianópoUs '- S.C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANóPOLIS, SABADO, 11 DE JUNHO DE 1960

is • Oeparl
Movimento da Tesouraria, em 22 de Março de 1960

110 aFaze d
-

Desesperada
a uma mtdhel'

Movimento da Tesouraria, em 12 de Março de 1960
Saldo do dia 11 (em caixa) Cr$ 5.658.071,50 PAGAMENTOS

RECEBIMENTOS I DESPESA ORÇAMENTARIA
REÇEITA ORÇAMENTARIA . Bncargcs Diversos 16.52240

Arrecadação 55.108,10 Admínístração Geral 9.190:00
Sego PúbHca e Aasíst, Social 2,090,00
Educação •Pública 15.250,00
Restos .a pagar , 41.950,00

L146,00 Conta de Deposito
Depart. Nac. Estra.da de Rodagem 18.000,00
Fundos Disponiveis 12.000,00

..BALANÇO 5.599.413,20

Depositante de dinheiro

5.714.325,60

DISCRIMINA'ÇãO DOS SALDOS
Na TeDouraria ,

'
.

Em Bancos ,. ..........•.......

5.714.325,60

5.599.413,20
267.669,70

5.867.082;90
Prefeitura do Município de Florianópolis, em 12 de Março de 1960

Movimento da Tesouraria, em 14 de Março de 1960

Saldo do dia 12 (em caixa).._Cr$ 5.599.413,20
RECEBIMENTOS

RECEITA ORCAMENTARIA
Arrecadação

•

194.734,10'

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Administração Geral 29.235,00
Servo de Utilidade Pública 2.400,00
Encargos Diversos 11.400,00
Restos a pagar 39.35{l,80-

2.623,30 FundoD Disponiveis 12.000,00
'BALANÇO 5.702.378,86

Depositante de dinheiro

5.796.770,605.796.770,60

DISGRIMIN.'\:ÇãO DOS SALDOS

Na 'I'eoouraria .

Em Bancos : , , , , .

5.702.376,80
199.669,70

5.902.046,50
Prefeitura do Município de Florianópolis, em 14' de Março de 1960

Movimento da Tesouraria; em 15 de Março de 1�60
Saldo do dia 14 (em caixa) Cr$ 5.7,()2.376,80 PAGAMENTOS

RECEBIMENTOS DESPESA ORÇAMENTARIA
RECEITA ORÇAMENTARIA Administração Geral

Arrecadação 89.138,10 Restos a pagar
Depositante de dinheiro 4'.175,20 Fundos Disponiveis

-:

.BALANÇO

600,00
652.079,60
12.000,00

5.131.010,50

5.795.690,10

DISCRIMINAÇãO DOS SALDOS

Na Tel10uraria .

Em Bancos .

5.795.690,10

5.131.010,50
211.669,70

5.342.680,20

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 15 de março de 1960
,

,�

Movimento' da Tesoura,ria, em 16 de Março de 1960
Saldo do dia 15 (em caixa) Cr$ 5.131.010,50

RECEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTARIA

Arrecadação 124.256,80
Depositante de dinheiro 8.586,00

PAGAMENTOS
DESPESA ORCAMENTARIA

Encargos Diversos· 10.000,00
Serviços de utilidade Pública 3.100,OÕ
Restos a pagar 168.312,60
Receita Orçamentaria 1.021,20
Fundou Dlsponíveís 12.000,00
BALANÇO ,5.069.419,50

5.263.853,305.263.853,30

DISCRIMINA'ÇãO DOS SALDOS
,I Na Teoouraria .. " .'

'

"

........•.. ,'. ,

Em Bancos " , , .

Afuga-se uma mama (llo,....

de material à rua Juca do

Loide, em Coqueiros.
Tratar na Casa Clterem, à

4.761.874,80 l'ua {lonsellteiro Mafra, n. 24.

Saldo do dia 21 (em caixa) Cr$ 4.458.580,50
'RECEBIMENTOS

RECEI;rA ORCAMENT1\RIA
Arrecadação

•

79_902,70
Depomtante de dinheiro 3.179,20

PAGAMENTOS
DESPESA OROAMENTARIA

Juros de Apólices
-

Restos a pagar
Receita Orçamentaria
Fundos Disponiveis
BALA�ÇO

907,20
25.509,20
2.585,70
12.000,00

,4.500.660,30
4.541.662,40

DISORIMINAÇãO DOS SALDOS
Na Teoouraria , .

Em Bancos '.J •••••••••••••••

4.541.662,40

-

4.500.660,30
283.669,70

4.784.330,00

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 22 de Março de 1960

Movimento da Tesouraria, em 23 de Março de 1960

Saldo do dia 22 (em caixa) Cr$ 4.500.660,30
RECEBllYlENTOS

RECEITA ORCAMENTARIA
Arrecadação

-

148.190,90
Depositante de dinheiro 560,00

4.649.411,20

PAGAMENTOS
DESPESA ORCAMENTARIA

Serviço' de utilidade Pública 22.684,00
Restos a pagar 60.200,00
Deposítante de dinheiro 200 00
Fundos Disponiveis 12.000:00
BALANÇO 4.554.327,20

4.649.411,20
----I

DISCRIMINAÇãO DOS SALDOS
Na Teftourarià

.

E1TI Bancos
: .

4.554.327,20
295.669,70

4.849.996,90

Prefeítura do Município de Florianópolis, em 23 de Março de 1960

Movimento da Tesouraria, em 24 de Março de 1960

Saldo do dia 23 (em caixa) Cr$ 4.554.327,20 PAGAMENTOS
RECEB:IMENTOS DESPESA ORÇAMENTARIA

, .RECEITA ORCAMENTARIA Serviço de utilidade Pública 4.800,00
�rrec��aç:o d dl h

-

98.120,80 Restos a Pagar 7.150,00
epoei an e e in eira 500,00

I'
Fundos Disponíveis 12.000,00
BALANÇO 4.628.998,00

4.652.948,00 I 4.652.948,00

D1;SCRIMINAÇãO DOS SALDOS
Na TeLtQuraria .. " J ••••••••••

'

•••••• � •••

Em Bancos
, .

<�:

4.628.998,00
307.669,70

4.936.667,70
Prefeitura do Município de Florianópolis, em 24 de Março de 1960

Movimento da. Tesouraria, em 25 de Março de 1960

Saldo do dia 24 (em caixa) Cr$ 4.628.998,00
RECEBIM;ENTOS

RECEITA ORÇAMENTARIA
Arrecadação 131.400,90
DeposItante de dinheiro 1.475,99

PAGAMENTOS
RECEITA ORCAMENTARIA

Administração Geral
-

9.50000
'Educação Pública - 26.866:60
Encargos Diversos 775 00
Restos a Pagar 10.500:-00
Fundos Dísponíveía 12.000:00
BALANÇO 4.702.233,20

4.761.874,80

5.069.419,50 .

-

223.669,70 t N'a 'F-ef1aU:Fn,ria :...; ': F -

Em Bancos ,

'

.

DISCRIMIN�ÇÃO DOS SALDOS

5.293.089,20

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 16 de Março de 1960

Movimento da Tesouraria, em 17 de Março de 1960
r.

Saldo do dia 16 (em. caixa) Cr$ 5.069.419,50 PAGAMENTOS
RECEBIMENTOS DESPESA QRCAMENTARIA

REOEITA -ORÇAMENTARIA Admínístração Geral
-

19.000,00
Arrecadação .' 41.060,20 Encargos Diversos 500,00
Depositante de.dínheíro 3.232,00 .

Restos a pagar 63.553,20
Fundos Dísponíveís 12.000,00
'BALANÇO '5.018.658,50

5.113.711,70 5.113.711,70

--,DISCRIMINA'ÇãO DOS SALDOS

Na Té:�ouraria .

Em Bancos , .. ,
.

5.018.658,50
235.669,70

5.254.328,20

P.refeitura.. !Í.Q Município de Florianópolis, em 17 de Março de 1960

Movimento ·da Tesouraria, em 18 de Março de 1960

Saldo do dia.17 (em caixa) Cr$

5.018.658,50-,
'

' :PAGAMEN'fOS
RECEBIMENTOS

'

, DESPESA ORÇAMENTARIA
RECE:ETA ORÇAMENTARIA

'

,Serviços de utilidade Pública 18.973,50
-

Arrecadação
. 143.718,10 Encargos Díversoa 2.000,00

Depositanlle de dínheíro 12.322,90 Restos a pagar 731.761,40
Fundos Dísponíveís , 12.000,00
BALANÇO 4.409.964,60

5.174.699,505.174.699,50

DlSCRIMINA'ÇãO DOS SALDOS

Na Teü:Juraria ,
_ ,'.; .

E1TI Bancos ,

, .. , ,., , ..

4.409.964,60
BDG.FFT,GJ

4.657.634,30

Prefeitura .:db Munícípío de Florlanópolís, em 18 de Março de 1960

Movinwnio da Tesouraria, em 19 de Março de 1960

-Baldo do- dia 18 remrcaíxa) crs

4.409:964,60"
PAGAMENTOS

'RECEB1MENTOS DESPESA ORÇAMENTARIA
RECEITA ORÇAMENTARIA Exação e Fisc. Financeira 4.500,00

Arrecadação 38.142,50 Restos a pagar 3.600,00
Depositante de dinheiro 450,00 Fundos Disponiveis 12.000,00

BALANÇO 40428.457,10

luta de

para al

cançar o equilibrio

Psiquico
Durante muitos anos uma

mulher Evelyn Laneaster
viveu intenso drama de trí,
pía personalídade. O mun

do ficou estarrecído quando
se revelou esse caso singu
lar. Poucas referencias ha
via na literatura médica a

situações semelhantes. Dois
l�lsiquiat,ras norte-america
nos, os drs, Colbert H. Thig
pen e Harvey M. Qleckley,
que trataram de Evelyn,
publicaram a respeito um
notável livro - AS TRl!:S
FACES DE EVA - que ser
viu posteriormente' de ar

gumento para um filme e
no qual relataram mínu
ciosamente todo o trata
mento psíquíatríco a que
Evelyn se submeteu até che
gar a uma completa recu

peração, f,urge agora, lan
çado peja mesma editora, a

IBHASA. novo e emocio
r.ante livro - A FACE
FINAL DE EVA - no qual
Evelyn Lancaster, com o
auxllío do jornalista James
Poling, faz o relato dos do,
.crcsos ano, e da desesp e
rada Juta para atíngu o

equlnbrío uma, críaturu
norma! ' crescentando mui
ta informação nova que
não havia sido regístrada
pelos médicos que a trata
ram. É sem dúvida uma
história comovente, profun
damente humana, extraor
dinária. Se não encontrar
em sua livraria peça pelo
reembolso postal, a D.P.J.R.
- Caixa Postal 4827 - Suo
Paulo - Preço: cr$ 200,00.

4.702.233,20- '

.:
- TELHAS. TIJOLOS :;.

319.669,70 CAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT

5.021.902,90
C,.,� 8A()ARÓ • 10N( UOt

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 25 de Março de 1960 ANTIGO DEPÓSITO OAMIAHI

MATEMATICA, PORTU

GUES, FRANCES E LATIM.
PREPARA-SE ALUNOS

PARA O CURSO DE AD

MISSÃO AO GINASIO. RUA

SOUZA FRANÇA, 20 Te

lefone, 35-30.
4.791.192,90
331.669,70

-.

Movimento da Tesouraria, em 28 de Março de 1960

Saldo do dia 25 (em caixa) Cr$ 4.702.233,20
RECEBIMENTOS

RECEITA ORÇAMENTARIA
Arrecadação 134.009,70
Depositante de dínheíro 2.310,30

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMEN'l'ARIA

Saúde Pública
, 1.500,00

Administração Geral 9.500,00
Encarg'os Diversos 255,00
Restos a Pagar 24.105,30
Fundios Disponíveis 12.000,00
BALANÇO 4.791.192,90

4.838.553,20

4.838.553,20

Na Te�oul'al'ia
DISCRIMINAÇãO DOS SALDOS

I

Em Bancos . 5.122.862,60

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 28 de Março de 1960

Movimento da Tesouraria, em 29 de Março de 1960
Saldo do dia 28 (em caixa) Cr$ 4.791.192,90

RECEBIM;ENTOS
RECEITA ORÇAMENTARIA

Arrecadação 144.944,00
.Depositante de dinheiro 3.998,50

PAGAMENTOS
DESPESA: ORCAMENTARIA

Administração Geral
-

53.090,00
Educação Pública 400,00
Encargoa Diversos 950,00
Restos a Pagar 12.110,00
Fundos Disponíveis 12.000,00
BALANÇO 4.831.585,40

4.910.135,40

J." 4.910.135,40

.

;j'

DISCRIMINAÇAO DOS SALDOS
Na Teú()uraria 4.831.585,40

343.669,70

5.175.255,10Em Bancos ,. ; ..

, '

Prefeitura do Município de Flol'iamópolis, em 29 de Março de 1960

Movimento da Tesouraria, em 30 de Março de 1960

4.448.557,10

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

Na Teftouraria ., ,
, .

Em Bancos : , � .

4A48.557,10 Saldo do dia 29 (em caixa) Cr$ 4.831.585,40
REOEBIM;ENTOS

RECEÍTA ORÇAMENTARIA
4.428.457,10 Arrecadação 200.815,70
259.669,70 Dep. de dinheiro 4'.056,00

4.688.126,80

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 19 de Março de 1960
Movi-mento da Teuoura,ria, em 21 de Março de 1960

-Saldo do dia 19 (em caixa) Cr$ 4.428.457,10 DESPESA ORÇAllJENTARIA
REGEBI-MENTOS PAGAMENTOS

RECEITA OROAMENTARIA Administração Geral
Arrecadação

..' .

56.832,80 Encàrgos rn<versos
Depoeltante de dinheiro 1.024,00 Res.tos 'a p�gar

Receita Orçamentaría
Pundos Disponíveis
BALANÇO .....

2:400,00
,

2QO,GO
11.800,00

,

1.333,40
12.000,00

4.458.580,50

4.486.313,90

DISCRIMINA9ãO DOS SALDOS
Na Teuouraria , .

Em Bancos , : .

4,4'86,313,90
• ---'--,--

• 4.458.580,50
271.669,70

4.730.250,20

Prefeitura do Munícípío de Florianóp�li�, em 21 de 'Março de,1960"

.�t:;960:"/lli,80
CASA RECEM CONSTRUIDA

�355.669,'16
E

Loja no mesmo local.

5.316.431,50 RJia Conselheiro Mafra, 15�
Informações no mesmo local.

, 5.036..457,10

. -

,5,.'b_36.457,10

DISCRIMINAÇãO DOS SALDOS
Na TeDouraria ,

_
.

Em Bancos '. ; .•

Prefeitura do Município- de Florianópoliu, em 30 de Março ele 1960

VISTO

M. C. Freitas

Chefe; Servo -oontrôíe
,\, .

M(trio �1oboJucelio Costa

Diretor .

. ).. Tesour,eiro

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

(urso de' Admissão
ao Ginásio

,

VENDE-SE
Uma casa de material no

va, à rua General Vieira da

Rosa, 117.

"I:ratar com o sr. Enio Me
deiros, � rua José Maria da

Luz, 95 ou na Igre�a do Ro

sário.

'VENDE-SE
Um armazém à Avenida

Mauro Ramos, 190 motivo
ter outro negócio em vista.

Tratar no mesmo local.

CONFECCIOIIA-Sf QUAlOUI; npo
Df CHAVE

RUi: f;antllC. ToIenliAo. I.' I'

.

ALUGAM-SE.

EMPREGO
Precisa-se- . de uma moça

para escritório' datilografa,
Aj)resentar-se à rua Padre

Roma, 43, las 14 às: f6 11s .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 FLORIANÓPOLIS, SABADO, 11 DE JUNHO DE 1960 "O ESTADO" O MAlS ANTIGO OlARIO DI: S, OATARINA

/

A 19 do r et U r n o de P r o f i s s oi o n a i 5
FIGUEIRENSE l AVA!í O JOGO INAUGURAL 'DA 2.a ,ETAPA "INI TIUM" DE' JUVENIS MA'RCA'DO, PARA, 3 DE JULHO
O Departamento de Futebol da Capital, reunido sob a presidência ao dr. Abel Capella cuidou dos detalhes da realização _do re1urno do
Campeonato Citadino de Profissionais que, como se sabe, te rá quatro disputantes desslílcades ao final do turno. Ficou deliberado que
a segunda etapa do Campeonato"�que apontará os representantes 'da Capital, ao' Campeonato por zonas terá início no dia 19 do corren
te, com o encontro Figueirense X AvaL Haverá, como no turno, 10g�s aos dom,ingos e quinta-feiras. O certame, cuja tabela do returno

publicaremos amanhã, será encerrado com o embate Paula Ramos X Figueirense - Fic'()lJ decidido na mesma reunião que o; certame
juvenil será iniciado a 3 de julho com :0 indispensável.torneio "initium".

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

lo vencer o Guarani o Atlético classificou-se para o returno
d

'

C 'I
sobrepujar a esquadra do nutos in�oiais movimentou- fre o 1-" imeiro tento, através impedir o trio oO,_atacante do fender e s�r�reender com.

O amPeOna O : Guarani, que lutou brava-: se bem, dan:<fo a impressão de AI�ir qu� após. fintar o Continenti. pontllida.s ràpídas a defensí-

mente para impedir que seu de que abriria o placard. zagueiro Osm, atirou para Com 1xO, no marcador, c va bugrína.
. , . .

"

. .

'

antagonista alcançasse o tão; Mas, quando mais se acen- marcar com o arqueiro Ro- Atlético �elhorou enquanto Aos 32 minutos, Wilmar
N� noite magnífica de qum�a I

be Atlético catarm�nse sal-
almejado triunfo. O clube, ,tuava no gramado o seu me- naldo, abandonando o arco o Gualam começou ,a se de- inexplicavelmente ao cortar

feira, tendo por local o esta-
•
dou um ,ccmpromlSso dos

buzrí nos primeiros mi- lhor desempenho eis que sO- péssímamente, para tentar senterfder. Neste período SUl', um ataque cóntrárío marcou
dí R

. l" díü
.

t
ugnno, , -

10 da ua Bocaíuva. o C u-
I
mais íríceís pois eve que giram mais dois tentos" con- contra suas próprias redes.

quistados pelo quadro de Li- Com 4x2 no marcador, o 'co..
bório Silva. Góia aos 15 mí- tejo chegou ao seu final,
nutos aumentou para 2xO, dando condições ao Atlético
após uma vacilação do za-, de participar do certame me

gueíro Anisio e de outra saí- tropolítano, com quatro elu
da em falsa do arqueiro Ro- bes, com turno e returno,
naldo. J. Antônio, elevou pa-. Quadros: ATLÉTICO _ Ala
ra 3xO, após falha de Oarlí- miro; Roberto. Ciro e Hamil
nhos aos 24 minutos. Com' o 'on: Erides e Vadinho; Ma-

, -, Atlético bem melhor, a pri-, rínho. Alípio, Alair, Góia, 'J.

�
I

P II t �
I

2� M'
"", meira fase terminou com Antônio. GUARANI - ao-

aflOCaS' I
'

au IS as la DO aracaua 3xO, embora o�clube índío, naldo: Carlinhos, Osni e Wil-
,

" " ,
tivesse perdido três excelen- mar I; Zézinho- e Anisio; Pa-
tes oportunidades para mar. lito (Sad�), Wilmar II, Lo
car. Aloisio 2 e Wílmar, ro- meyer, Hélinho e Oscar. Oí-

Proyável a realização do jogo, em cunemoracf'ão à conquista" pelo ,selecionado ,nacional" da �::,��':�::.:ed��e:t��agit:al ���i�ru:iill�:;a!:a�o e�'lé���
o Guarani subiu de produção e Osní, Anisio, Wilmar II e

Copa do Mundo - Em benefício' das vítimas do terremoto que sepultou lantas vidas 'no Chile �/������t��'aav�� �el�e�i:�� ������� �il;gi��a;���� oc!�
jôgo no Rio, dia 29, já que I Cariocas x Paulistas da' a comemorativa da con- de maneira magnífica, após bom trabalho, apitando sem""--
realizando-se no Chile não De posse da manifestação quista do Campeonato MunI passar pelo arqueiro. Aos pre firme e atendendo aos
atingiria 8. sua finalidade,' da entidade bandeirante. o díal, na Suécia, em 1958. 30 m. Helinho voltou nova- bandeirinhas.
pois as privações e sOfrimen_1 presidente do CND oU,viu o mente a marcar de fórma Sílvano- Dias e Osmar de��'IJ.'(tos por que estão passando

I
sr. Antônio do Passo, que

NOT.,ICIARIO' DA -II'.a
notável, numa arrancadape- Oliveira, foram os fiscais de

nossos irmã�s chilenos, os opinou, por sua vez, ravora-
,

la direita. Com 3x2 no pla- linha. Regulares.
impediriam de díspenderem

I
velmente a um amistoso en- card, o ouaraní subiu ainda

I
Na preliminar, vitória do

no momento". I tre cariocas e paulistas, na mais de produção, enquanto Atlético, por 1xO. A renda

, ! VOLTA AO MORRO o Atlético procurava se de- não foi fornecida.

o Departamento Espccia-
ITAJAI' Finalmente 'I Manoel .Martdns foi árbitro, lizado da J-7' continua.' a

foi dado ao conhecimento que mais v'êzes' apitou, ou expedir orrcíos às autorída
públv-o a lista de jogadores I seja

4 vezes, sendo que o des Esportivas da Capital" A segunda Volta ao Morro,
que foram convocados para. campeonato rendeu at éago- convidando-as para cornpa- continua a despertar em to
formarem o selecionado de ra cr$ 187.385,00. recercm à grande maratona do o território catarinense
ItajaL que enfrentará a 'pLUMENAU _ O Campeo- do pedal marcada para O' se invulgar íntereese. Join-
equipe do Vasco da Gama, nato da Liga Blumenauense próximo dia 26. ville, . Lajes, Florianópolis,
em j.artlda amistosa a ser terá sequência na tarde de x x x Blumenau e Itajaí, serão as

Publicidade _ Walter Souza. realizada dia 19 próximo, domíngo, opo-rtunidade em Vem tendo grande reper- príncípàís cidades, que te-
Conselho Fiscal - Celso em comemoração ao cente- que estarão em acão as CllS":::C o concurso lançado rão diversos ciclistas ínscrí,

Venhorst, Edson F. Avila, e 11,:'1"0 de cidadé. Foram con- equipes do Olímpico e' Tupy, nela Pioneira: "Qual o dia tos na monumental Volta ao
Romero Lima. vocados 18 atlétas entre os ambos igualado-s na coloca- em (,ue será realízad a a Se- Morro, ultando cada qual
Guarda Esportes _ Juares quais Jael, Antonínho, La- ção com 6 p.p. enquanto que 6Lu:d& Volta no Morro?" As pela supremacia do

_ pedal,
Ramos e Leonidas G. Lima. ranjínha, Roberto. Mima, no autor encontro teremos inúmeras cartas recebidas, levando para sua cidade o
Sem mais, aproveitamos o Leibnitz, Adilio, Idésío, Ze- Vasto Verde e União, o líder bem demonstram o interês- tão ambicionado titula e

enseJo, para renovar-lhe os zinho, Darci, Lima, Acari, co-ntra o lanterna. se do público para com a

n,ossos protestos de alta

es-,
Ernani e Paulinho. LAJES _ O Campéonato grandiosa parada cielística.

tima e consideração, subs'2re- ITAJAI' _ O
'

atacante Catarinense de Ciclismo, que O com.�emplado terá din/:,véndo-nos,' Leal, pertencente ao Ci- foi desenrolado nesta cidade ao prêmio de cr$ 1.000,00. O
atenciosamente memport desta cidade. um na tarde de sábado e na concUJ:so encerrar-se-á no

Jolj,o Nilo Linhares dos líderes do campeonato manhã de doming'o, apre- dia 15.
Secretário. do centenário, . o artilheiro sentou dois campeões. No x){ x

Nery Pirath _ Presidente do '�ertame com 4' tentos. sábado à tarde na prova de O Ciclo Clube Monark fa-,
. velocidade. v.en"eu o cicÜsta rá realizar, na manhã de

A 3, 5 e 1 de J·ulho as eliminatórias de Antônio Corrêa e na manhã domingo .a eliminatóri'a pa,de domingo, na grande pro- ra Os elementos que deseja-

remo c,om vistas aos J.o,tios Luso-Brasi- va, de re�istência, vitoriou- rem competir na II. Volta ao
!J se Carlos Schultz de Join-, Morro. pela equipe das tre'"

I
· 'OI"· d d R viÚe, vencedor da I.a Volta côres. O percurso a ser ob-elros e Impl8 as 'e oma a'o Morro, patrOCinada pelo serv,ado será Fpolis-Tijucas.Osmatr Nascimento

Departamento Especializado x x xPresidente - Nery Pirath; RIO, 10 (V. A.) Em ',Brasileiros e as Qlimpíadas
d G

'

,

.-

I' d de Roma ,a 'uaruja. Entre as' atrac,.o-es "'a g'ran-1.0 vice-Preso _ Mario Ma. reUlllao rea Iza a em uma .

_
""

teus; 2.0 vice-Preso ......: José das úlUmas noites da sema-I TÔjas as provas serão. ITAJAI' _ O certame do de prova, teremos provavel�
d C Ih T'

I

dl'sptltadas na ral'a ol'I'mpI' /)., realização Ade mais dois 'J'o- mente a Banda ,da' POll-CI'aLucio Bruno; 1.0 Secretário ,na passa a, o onse o ec-' '

�
<

-

'_ João Nilo Linhares; 2.0 nico de Remo da CBD de- C3. da Lagoa Rodfi,go de gos. Na tarde de hoje, no Militar que abrilhantará o

Sccretário _ Hélio Rubick; signou as datas de 3 e 5 de Freitas, já, que o órgão téc- estádio Marcílio Dias joga- acon�ecimento de repercus':
1.0 Tesoureiro _ Itamar Do- julho próximo (no, caso de nico da entidade mater de- rão Hercílio Luz e Lauro são nacional, a exemplo do

,

'd 1 t' libercu �ob eAssc' critério a-, Muller, num cotejo que po- que aconteceu no ano pas-mingues; 2.° Tesoureiro _ nece$, '(ia e (e uma erceh -

t d d
.

tA' d 'derá haver surpresa. O clu- sado.Luiz qastão de Oliveira; Di. j'� prova csta será no dia 7) cn en o a CIrcuns anCla e
, , .,

st d t n f td be marc1.1.ista é líder, J'unta- x � xretor Esportivo Odemir oura ',� eliininatórias nacio-' que la e an o ra s er, o ...

Faisca; Diretor Social �ais do " com", "skiff" e' para o Rio (para o Vasco) o mente com Cimemport. Na O sr .Prefeito MunilCipal
'I ,I"onJ'untó do "4 com" ven- tarde de domingo, o líder, o vem de determinar a exe-Noémia Barreto; Diretor de ,'oito" para. os Jogos Luso-

cedor do certame brasileiro Cimemport, estará enfretan- cução dos serviços de re-
do a esquadra do Almirante cuperação da estrada asfál
Barroso que o�tenta a se-I tica em volta ao morro.
gU�da '�olocaçao ao laão do

I
Desta forma, S. Excia. veio

Estiva .

.

, colaborar para o maior bri
BLUMENAU _ Já foram

Ilhantismo ,cl,a Segunda Prova
realizllijas nove :-odáda:, pe- Cit'�.j,$..tjca Volta ao Morro.
lo certame da CIdade mdus- As' m, Os pedalistas encon_
trial, tendo apresentado t'.stj iie a pista de corrida em
uma renda g'lobal de ,cr$... perfeitas co'ndições.
290.860,00. O artilheiro do x x x

campeonato contnúa sendo Carlos Sq�:11tz, vencedor
Schippman, do Floresta, com da l.a Volta ao Morro, vem
9 tentos, seguido de Albano, de conquistàr, na manhã dê
do Palmeiras, co-m 7 e de domingo ultimo, o Campeo
Orion, do Olímp�co. com 6. nato Cat"a,rinense de Ciclis
O Palmeiras- foi quem mais mo, realizado em Lajes.
marcou: 21 ten,tos, seguiõo O consagrado dcIísta de
d-o Florseta com 19 tentos� Joinville estará participandO.
O Vas�o Verde tem � defesa também, da II.a Volta' ao
'11enos vasada, 6 gols ( Morro, com Possibilid�des
tra. de vitória.

início

Rio, 10 (V. A,) _ Ao que I S,ÃO PAULO
parece, teremos no dia 29 j Depois de haver obtido a

próximo um encontro entre I promessa de
'

olaboracão dos

'carioc�s e �au�istas. no Ma-, clubes cariocas, o pr�esiden
racana. Sena esse o melhor . te da CND aguardava a res
caminho encontrado pelo I p'J,tu da Federação Paulis
presidente do CND, sr. Ge-' ta. Esta chegou ontem: �

'raldo Starling Soares para, e1n telegrama ao CND, o
contando com a colaboração presidente da FPF informa
das duas entidades, cumprir que a sua entidade está
o desejo do presidente da "pronta a colaborar. mas

República, da realização de j

J
um [ôgo, por quadro brasí- s: MADEInAS PARA

leíro, em benefício das vítí- CONSTRUcAo
mas do recente terremoto IRMÁOS BITENCOURT
sofrido pelos chilenos:

- , ( A I S B A o A • Ó �
r o .... F I <. O!

ANT'GO OIPÓ'>lrQ OAMiAN'PONTO DE VISTA DE
.

__

,

O INTERIOR EM REVISTA

GRÊMIO ESPORTIVO INCO
Recebemos e agradecemos

o ofício abaixo: ..

"Flortariôpolís, 25 de maio
de 1960
lImo. Sr. redator esportivo

do jornal "O ESTADO"
Nesta
Prezado Senhor:
Apaz-nos comunicar à V.

S., que em Assembléia Geral
Extraordinária, rel).lizada em

11 de maio p. passado, na

Asso2iação do Banco Indús
tria e Comércio, desta Capi
tal, promoveram-se os tra;"
balhos para ás eleições e

posse da nova diretoria, que
deverá reger os destinos do
"Grêmio Esportivo Inco", no

biênio 1960/1961, e que assirrt
ficou constituida:
Presidente. de Honra �

(./H. RIACHUELO: 45 ANOS DE LUTAS e bem assim que represen
tou o Brasil no Sul-Ameri

Embor� esteja. o Clube •
no panorama remístico do cano de Montevidéu, que

Náutico Riachuelo atraves-: Brasil.' �mteriormeflte pertencia ao

sando, há mais de dez anos, Eis porque, na, efeméride União, de Pôrto Alegre. Sen
fase das mais ne,gras da' de hoje, recordando os seus do f, "oito" também 'carioca
história do remo cata,rinen-', feitos no passado; ao mesmo é mais fácil a locomoção de

se, motivadâ. por dificulda�' tem que levamos aos seus apenas um atlta, ( com des
des financeiras, a data de diretores � "rowers" de pesas pagas pela CBD) dc

hoje. que assinala o trans- ôntem e hoje os nossos Pôrtc Alegre ao Rio do que
,curso do seu 45.° aniversário cumprimentos, cOllcitamo.- um numeroso grupo de atIe
de fundação, não (leixa de los a cenar fileiras em tor- tas daqui para o .sul.
S('f gratíssima para o espor- ,no dos atuais dirig'entes do INSCRIÇÕES
te de Santa Catarina, po,is alvi-celeste para a comple- As inscrições nominais
foi' a querida agremia,ção ta reorganização do clube e dos conjuntos (dois con

da Rita Maria a pioneira e seu retorno às lctas com o juntos por Federação) se

a primeira campeã do salu- mesmc' vigôr, e d�sposição rão encerradas no próximo
tar' esporte em nosso Esta- que ô tornaram, no passado dia 27, na sede da CBD,
do, contando com um cor-'.o maior ·eolecionaclor de tí� qUlJ,ndo (leveião ser 'soi:tea
tel tle louros significati�os : ttlks, dQ esporte do muque 'I d.a:. as .ra�as �a.ra a compe-
IlHe a honra sobl'emanen'a, em Santa Catarina.

,
tlçao-ellmmatona.

ESPORTES AMA'DORES
CICLíSMO Temos notado o pouco mo

vimento nós galpões dos clu
bes remísticos da cidade,
Martinelli, Aldo Luz- e Ria.
chuelo, o que vem confirmar
o pouco interêsse dos clubes,
com respeito a09 próxímos
compromissos.

FUTEBOL

Na próxima segunda-feira
à noite, será .reaheada 'na
séde da F1ede�ação Catart, '"'"'�

nense de 'Futebol, a reunião
do Conselho Arbitral, o qual
juntamente com os represen_
tantes dos clubes, debaterá
a elaboração da tabela do
certame bem como aa datas
para o seu início que será
com o tradicional Torneio
Início. O campeonatobancá-
rio de futebol terá sequência
na tarde de sábado com a

efetuação de mais duas ro-

A Federação Catarinense dadás. Também o certame
de Futebol de Salão que es- comerciário terá sequência, f
tava com reunião mlJ,rcada na manhã de domingo, no

para a noite de hoje (quin_ ·estádio da Vila Operária,
ta"f.eiral, não será realizada, com a 'efetuação de um pré
Todavia, a reunião será efe_ ..lio. Os atlétas amadores, se

'tuada hoje, a tarde, tendo rão beneficiados com nova

por local a séde do Clube lei do Con/)elho Nacional dos
DOze de AgO�to. Na opo;tu-I Desportos, a qual permite
nidade, estarão sendo rece-, que o jogador se transfira ao

bidos pedidos de inscricão' término de uma temporada,. I
para o camp�onato floriano- para outro clube, sem neces_

politano de futebol de salão.
I

sitar do estágio de seis mê ..

Também, serão esboçada/) as ses.

tabelas para o campeonato Ida cid9,de e os entendimentos.
iniciais com respeito ao cer- O ( N D e a

- tame estadual, marcado pa-
•• I

ra Itajaí. '

consequentemente os valio
sos prêmios que estarão em

disputa. O Departamento
Esportivo da Guarujá, estu_
da tôdos os detalhes, para
que o público esportivo flo

rianopolitano pOé'3a aplau_
dir a realização da J -7.

FUTEBOL DE SALAO

ATLETISMO anistia ."
RIO, 10 (v. A.) _ Em

'"'

reunião plenária rerdizada
na manhã de ontem, o Con-'
selho Nacional de Desportos
,)jesQlveu considerar a data
de 9 de maio do cOQ'ente
ano da anistia geral conce
dida pelo presidente da Re

públiéa, em homenagem à
iriauguração de Brasília.

O cOl').sagrado fundista Sil
vio Juvêncio dos Santos, quo
representou por, três vêzeíJ
consecutivas o Estado de
Santa Catarina, na int�rna_
cional São Silvestre, em São
Paulo, encontra-se em inten_
sos' treinamentos sob a

orientaç�o técnica do· sar
g'ento C?<iuby Alves de Al
meida. O local de treinamen
tos de Silvio, é a pi1:'ta do es_

tádio do 14 Batalhão de Ca_
çadores. CAFEZINHO, NÃO!

CAFE ZITO!
REMO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:NAS MESAS, PINHÃO, AMENDOIM, LARANJAS, (OJAS, BROINHAS E A (LÁSSlrA QUEIMADA. - HAVERÁ DANÇA DE QUADRILHA. :
: "

"

§

MESAS À VENOA NA SECRETAR'IA D'Ü 'ClUBE.
','

'.':
....-. .. ,.--. ...,. .... 'Ga""" '1."_.. 'ta .... _�_ .... _11!1. __ ..... ,. .. u......- ----- ...

�:;:�sF�S:ÁeD�����;OsAt:� O brasileiro. prec�sa
na Malriz do Eslreilo , bebermalS caie

Do dia 26 de JU�ho a 4' de Julho, àe 19,00 horas, no, 'Visita o Rio Grande do Sul o sr'. Luis ,Fortunato Moreira Fer-
venas solenes patrocinadas pelos Juízes e Mordomos.

_ I (,", "

SÁBADO - PIA 2 DE JULHO: ' ! reiIra dl1re'lo d IBC (Ie
A I

"m torl1dad'es lo18:30 horas: Cortejo da casa elo Imperador à Matriz, : r '

r o
_

- 011, renelas Co au '

,

.III

��: acompanhamento da Banda, de Mú- 'cais sôbre aumenl0 de consumo e contrabando.
19,00 horas: Novena Solene. Barraquínhas na Praça I' PÔRTO ALEGRE, Junho _ O Ri� Grande dó Sul do Sr. Luís Fortunato e�-. 2 toalhas de vagoníte .

Nosaa Senhora de Fátima, em frente da
I, consome cêrca de 3 quilos de café �'per capita". enquãnto tará fomentando o consu- 4° Prêmio 1044 - Sra. Dulce Galvão - Av. Rio Branco 24

.

Matriz:" I que o consumo médio no país é 4,8 quilos por habitante mo interno, fornecendo 1 toalha de filet beije
DOMINGO DIA 3 DE JULHO também um excelente tipo 5° Prêmio 954 - Sra. Mauro Remar - Celesc Fone 2492-: no-período de um ano, sendo nos EE.UU. de 7,1 quilogra- de café de todo o Brasil.

9,00 horas: Partida' do préstito da Residência Impe; mas, figurando como um dos maiores consumidores. Tais Adotou um novo sistema
1 toalha beije de ponto de cruz

ríal à Matriz, onde será cantada a Mís., arírmaçõea foram feitas pelo diretor do Instituto Brasi; para seleção do produto,
6° Prêmio 724 - Sra. Rachel Noronha - Presidente

sa na qual se fará a coroação do Impe, leiro do Café, Sr. Luís Fortunato Moreira Ferreira, que realízando o expurgo de Coutinho 108

radar
-

10% no grão desxínado ao 2 toàlhas vagonite (rosto),
. visitou pela primeira vez o Rio Grande do Sul. Por oca- consumidor nacional.

19,00 horas: Missa vespertina e Bênção c0114- o SS.o sa,." sião de sua visita ao Brasil, o Presidente Eisenhower disse Do expurgo, o IBC rea-
7° Prêmio 734 _:::_ Assínatura ilegivel

cramento.
, 'em São Paulo: "Duvido que houvesse excedentes de café liza experíêncías para, a

1 jogo de toalhas de crochet

22 30 ho as: Q eírna d f' s t
-

d' f
'

'I 8° Prêmio 916 -' Assinatura ílegívêl.
, r ti. uei e ogo. no Brasil se os brasileiros consumissem tanto café quan- ex raçao ce ca ema, o eo,

Haverá churrasco ao meio dia e barraquínhas duran- to os norte-àmertoanos". Afírmou o diretor do IBC que
tortas para a alimenta- 1 blusa branca

te o dia todo e ànoite.' ção animal e humana e 9° Prêmio 1456 - Sra. Silvia M. da Silva
somos o maior produtor, mas não figuramos como o adubo para, agricultura. O
maior consumidor. O expurgo permitiu a padronização expurgo, por outro lado,

3 toalhinhas de bandeja

do produto e, consequentemente a melhoria do café hoje pefrnítou a padronizarão 10° Prêmio 1410 - Lidia N. da Silva

consumido no Brasil. _' do produto, e consequen, 1 trilho de'lã (ponto de cruz)
temente, a melhoria do 110 Prêmio 1009 - Sr. Alvaro Soares - R. Anita Garibaldi

Falando à reportagem, o voltou os olhos parao mer- café hoje consumido no
Sr. Luís Fortunato, díre- cada interno" pois ocorre Brasil. A quantidade ex-

° A'

1 toalha de {olhas
tor do Instituto .Brasileiro em nosso país um fenôme., purgada, ainda, poderá ali-l12

Prêmio 671 - Jones Neves - telefone 2801
do Café, que ora se en- no curíoso: somoe o maior mentar a industriálizacão 1 avental bordado (rosa),
contra nesta Capital, vísí, produtor mundial de café, de sub-produtos como ca, 130 Prêmio 512 _ Assinatura ilegível
tando as novas ínetala- mas não somos o maior reína, havendo planos pa-

'

ções do Instituto e obser , consumidor. Por iconseguin- ra a montagem de fábri-
Duas toalhas de vagonite

vando as reais necessída- te, devíamos ccnsumíf" o cas nas zonas produtoras, 14° Prêmio' 946 - Sra. Dep.
des para o seu bom Tunclo., máximo possível e destinar tai[t como São Paulo, Pa , Araujo Fi�
namento, disse .aínda que à exportação os nossos ex- ,r!lná, Minas Gerai,s � Espí- 1 jogo de t
o Brasil é o eegundo con- cedentes. rito Sa�lto,_ passiveis de 150 Prêmio 1310 _ Anita da 8sumidor mundial de café, CAFÉ PADRÃO concretízacão no decorrer
sendo esta uma das razões O Instituto Brasileiro do do próximo ano. I 1 toalha ):
pela qual aqtlel'a autarquia Café seg'undo declarações VISITAS 160 Prêmio 1369 - D. Raque.

Nesta Capital, o diretor Ooutinho
do !BC Sr. Luís Fortunato
visitou o comando do Ter: / 1 avental

ceiro Exército, opcrtunida, 17° Prêmio 1127 - Mafalda (_ �_-.�ua.u

de em que foi recebido pe
lo Gen. Públio Ribeiro, com
o qual conversou sôbre
fraudes e contrabando do
café.
- "Não existe atualmente
preocupação quanto- a, uma

,

posaive! evasão do produ,
to no Estaào do Rio Gran
de do Sul, mas precisamos
estár vigilantes pois cada
centavo de café contra,
bandeado para o exterior
representa sério desfalque
às finanças do país".
O Sr. LuÍ[J Fortunato re- 1 aparelho de café - Prêmio nO 100 - Sr. Tibério

cebeu a visita, na: tarde de Wolf - Timbó
ontem, do Deputado Sieg-
fríed Heuser, Secretárío da

1 cremeira de cristal - Prêmio nO 12 - Sra. Maria

Economia, e posteríormen, Helena Botelho - R. Tenente Silveira 12

te, realizou uma visita de
cortesia ao Governador
Leonel Brizola, no Palácio
Piratini. O diretor do Ins
tituto Brasileiro do Café,
afirmou à reportagem que 1 licoreiro de cristal - Prêmio 23 - D. Bola Amorim
deverá voltar brevemente

� R: Tenente Silveira 40
ao Estado, estendendo sua
visita a diversas cidades do
interior gaúcho.

SEGUNDA-FEIRA - DIA 4 DE JULHO '

Alvorecer em nossa terra
Às 7,05-

8,00 horas: Missa em Ação de graças ao Divino Espí·
rito Santo. '

18,30 horas:

19,00 horas:

22,30 .horas:
23,00 horas:

Cortejo da Casa Imperial à Matriz.
Novena Solene.

Queima de fógos.
Cortejo para a Caca do Imperador de 1961
As solenidades serão abrilhantadas com

a Banda do 14.° B.C ..

Com o resultado financeiro das solenidades esperamos

poder pintar a Igreja Matriz do Estreito.

º"-

Imperado!':
Juizes:

José Elias
Anastácio Línhares
Jonas Gerber

.Rádio Jiuanljá I �:1 �����'�a seu lado

PROGRAMACÁO' PARA O Telefone pedindo música
- I •

DIA 11 DE JUNHO DE 1960. AS 10,30 -

{SÁBADO)
I Antaretíoa nos Esportes
Às 11,05 -

Sírio Patrício Lima
•

Paulo Koerich

Eloy Struve
João Soares, Filho
Gal-los Gevaerd

Convite à- música
Às 14,05 -

Às 6,35-. Manuel Claudino

Joaquim Motter
Esta\:üslau Rubck

�
,

Musical Copacabana
As 11,35 :_

Pa,rada mllsi�al Chant-ecler �

As 11;55 -
Re.llúr1el ALFRED
Às 12,25 -

A VEMAG informa
As 12,30 -

Carnet Social
As 12,35 -
Enquanto você almoça
Às 12,40 _

Rev-istai,M-atinal
As 7,55 -

I A VEJlfAG informa
I As 8,35 -.

Pe. Quinto Daouie Baldessar

(Reitor da Igreja Matriz)

Telefone Pedindo Música
Às 16,55 -

ReJJÓrtel ALFRED
Às 17,30 -

Encontro com sua família
Às 18,10 -
RESENHA J-7
As 18,55 -

A VEMAG infOl'ma
Às 19,00 -

Momento Esportivo Brahma
Às 20.05 -

Têrço em louvôr-a N. Senhoral
Às 20,35 -

Telefone pal'a ouvi�
Às 21,00 _:_

r..eporter ALFRED
As 21,05 ..:._

Rádio Teatro
Às 21,30 -

A VEMAG informa
As 22,0-5 -

I ?'l'an<le Informativo Guarujá
. As 22.35 -

• NOITE DE GALA.

Por que Celso Bamos
As 13,35 -

".

PROGRA�f1A DO� 1\1ES A música do ouvinte'
As, 15,05 -
Telefone Redíndo Música
Às 16.00 -
A VEMAG informa
Às 16,05 -

PROGRAMA DO MÊS DE JUNHO

DIA 12 - Encontro dos Brotinhos.

DIA 18 - SABADO
GRANDE FESTA JUNINA - Na>l mesas, pinhão,

amendoim, laranjas, co

jas, broinhas e a clás
sica queimada.
Haverá dança. de qua
drilha.
Mesas à venda na Se

cretaria do Clube.

Resultado das Tembolas do Asilo
São Vicente de Paula

TOMBOLA
1° Prêmio 1378 - Sra. Rosa M. da Silva - Rua

guaí 55
1 toalha de ponto de cruz

2° Prêmio 157 -,Sr. Jaime -Ramos (Palácio)
1 blusa azul

trru,

3° Prêmio 478 - Sra .• Wilma R,ibeiro - R.
Bíttencourt 112

General

fp e .

ft. Esteves

Junior 182
, 1 .jogo de toalhas, de bandeja

18° Prêmio 1053 - Deborah Duarte - R. Luiz Delfino 15
1 blusa verde

190 Prêmio 1465 - Assinatura ilegível
1 jogo de croohet branco "

20° Prêmio 149� - Assinatura ilegível
1jogo de, crochet beíje

Todos os prêrníoa serão entregues mediante apresen
tação do talão, na portaria do Asilo de Orfãs S. Vicente
de Paulo.

RIFAS

1 casaco de pele - Prêmio 90 - Sra. Merertíce Nappi
- Av. Trompowsky

.

1 viagem gentileza da Real Aerovías � Prêmio 55 �

Luiz Fernando Comichili
I '

- 1 jogo de wkisky - Prêmio 16 - India
Woods - Praça Pereira Oliveira 4

Fernandes

AT.E N AO
Constlmillores daGasbel

De acôrdó com a .tia. Gashér'S.A., comunicamos ,aos

consumidores da Cia. cilada, que ass�mimos desde a daia
presenle a responsabilidade do reabaslecimenlo, devendo
assim os interessados dirigirem-se a nossa Filial sila a Rua
Francisco Tolenlina D.o l,. para à devid'a legalização dos
-enderêços, o qual passarão a serem reabasteoidos normal
menle como nossos,clientes.

FlorianópolisJ lO de Maio de 1960.
HELIOGÁS S. A. COMÉRCIO E 'IIDÚSTRIA,

,

L

weWN·S
" .

NOS SEUS PÀSSEIOS Á NOITE APROVEITE A OPORTUNIDADE PARA VISITAR AS LOJAS· CIMO,
ONDE FICARÁ CONHECENDO A MAJESTOSA LINHA nA -MAIOR O-RGANIZAÇlO DE MôVÊIS DO

BRASIL

ENTRE, SINTA:SE À VONTADE E EXAMINE EM NOSSOS CATÁLOGOS A EXTENSA' VARIEDADE DE

CLÁSSICOS E MODERNOS - SUA VISITA NOS DARÁ IMENSA SATISFAÇÃO
}\GORA, DIARIAMENTE, o "MÓVEL DA SEMANA" POR PREÇO DE CUSTO

Móveis (IMO de flririanópoUs", SIA"
DE 2<1s AS f.)as FEIRAS - ABERTO PARA VISITAÇÃO ATÉ AS 21,30" •

e ##'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"MISS BRASIL11: Hoje Q Noite Culminante
Calarinenses Prestigiam a Sua· "MJSS tr

- Movimento de Incentivo à Srta 'Eliseana Haverrolh Encabeçado Pela R á d i o G u a r u j á
A Comissão de Organi

zação do Concurso de Miss
Brr.sil, escolheu os compo
nentes do corpo de jurados
quc irá indicar hoje, no

Maracanãzinho, as 3 re

presentantes b r a-síleíras

aos concursos de Míss Uni
verso, em Miami Beach:
IvH�s Beleza Internacional,
em Long Beach: e Miss
Mundo, em Londres.
Os jurados, em número

de onze, recrutados" entre

.' NÃ', ,.·:ASSEMBléfA lEGIStÁTIVA
_,

,

Ligação da 8R·50· Lagoa Vermelha-
Aprovação,unânime de importanle proposição do Dep. Au guslo Bresola Conlalo com o chefe do DRER no

Eslado - Solicilação de Verba de 10 milhõe,s - Telegramas à Assembléia do Rio Grande do Sul, à Repre
sentação Federal, ao Preso Juscelino e dr. Regis Billencourl, Direlor do D.R.E.R.

Assembléia Legislativa do Estado, na sessão de 9 do corrente acolheu Vermelha no Estado

d{�
fasse, ainda, ao engenhei-

com grande interêse a proposição do deputado Augusto Bresola, COr{1 relação Rio .G:r�nde do Sul com ro Edmu�do Regis Bitten-

20 esfôrco conjunto dos poderes legislativos do Rio Grande do Sul e Santa Ca- mumcipio Campos Novo cour.t, diretor do. DNER, .e
. '. "" . neste Estado ate BR/2 pas- .' presidente Juscelmo Kubi-

.tarína, a fim de que providências sejam tomadas pelas esferas federais no sando município Curitiba- tschek no sentido do acima
sentido de que seja ativada, de parte do Estado gaúcho e aqui em Santa oata, nos et Campos Novos pt expôsto o que foi também

rína, a ligação da BR-50 que passa por Lagôa Vermelha, atravessa a localida- Momento .el;. oportuno vir. aprovado pelo plenário por

de de Buarque Macedo e venha ter a Campos Novos onde cruza com a BR-36 tudo possíbilidade traba. uanímídade. Vanos parla,
. . . ' '. . lhos serem executados mentares teceram conm-

e demandaria a ourltíbanos, encontrando.ee, naquele município, com a BR-2. Companhia Fernandefl SI} deraçôes em tôrno da ím,
Trazendo fartos subsidios para realçar a transcendência da matéria, o jah instalada munícípío portância do assunto, den-

valoroso representante pessedista de Campos NOVOfl tece considerações da Campos Novos �om grande t�e os quais o lid.�r do Go-

mais alta relevância lendo inclusive na tribuna trêchos de artigo publicado eq�IPe �e m�qum�s pt Re- vemo, �r. Seba�tIao Neves,
.

. '. ', '.' ... fenda Iígação alem cons- sr. EstIvalet Pires, depu-
no Correio d.o Povo, na edição de 22 de maio passado, onde, o [ornalísta evíden- tituir elo união Estados su- tado Díb Cherem e Evaldo
cía a neeeseídade de ser atacada imediatamente a rodovia que denomina Buar- linos vg encurtará sobre- Amaral.

que de Macedo. modo ligação oeste catarí , O deputado Augusto Bre-
nense com centros coneu, sola destacou.se mais uma

mi?ores pais pt Identico vez, no plenário' da Casa,
,

apelo estah esta Assem, pela profunda acuidade
bléia dirigindo sua congê., com que debate os assun,

�ere Rio Gr�n?e .Sul sen-: tos. que envolvem' o pro-
tido tomem ídêntícas pro gresso e o desenvolvímen.,
vidências - pt Atencíosaa to da região qUe tão bem
Saudações Bra'z Joaquim representa, e, na tarde de
Aly.es p�esid�nte Assem- 9 do corrente conseguiu
bléía Leglslatíva Santa Ca., esplêndida vitória sentín,
tarina." do a unanimidade de pen-

x x x sarnento em tôdas -as cor-
Tomaram parte nos de, rentes políticas que com-

bates os parlamentares põe o 'legislativo catarí ,

Ruy Hülea e Adernar Ghisi, ,nense, em tôrno de pro-
propondo aditivo no sen, posição de sua autoria de
tido de que a CaS8, telegra., tão magna importância.

"

jornalistas, escultores, se

nhoras da sociedade e jui
zes de beleza além de Mar
ta I ocha, Miss Brasil 54,
terão de decidir entre vín
té e duas belas jovens de
todos os pontos do ;pa.is.

IMPORTÂNCIA ÉCONô
MICA DA LIGAçÃO

Dep. Augusto Bresola� cuja
atuação na Assembléia tem
mm'ecido as maiores aten-

ções
O sr. Augusto Bresola,

conhecedor prOfundo dos
problemas do sud,oe[!(;e ca

tarinense, esposa os con

ceitos emitidos no artigo
,em questão, mencionando
o fato de faltar apenas
cinco quilômetros, do lado
do Rio Grande do Sul pa
ra a estrada atingir o· Rio
Pelotml, que faz a divisa
entre as duas unidades da
Federação, dentro do mu-,
nicípio de Campos Novos.
Alude, ainda, às dificul
dades havida'S no comple-
tamento do trêcho, espe
cialmente ireIativas à ca_

rência de equipamento ro

doviário pesado para ata_
car terreno ,rochoso, re

ferindo, na oportunidade,
ao extraordinário f.!urto de
progresso que traria à re

gião visinha a Lagôa Ver
melha e aos municípios ca_

tarinenses de Campos No_
vos, Curitibanos, Joaçaba,

. Videira etc.
O orador afirma, ainda,

que antes de trazer sua

o testemunho dos bisposo GOVel�ador .Cld �ampalO decla�ou em :,ernam_ pretes do povo bra:_'ileiro, que são os pastores naturais

b�co, .para fms, eleItoraIs, q�e o que este �overno ha- do imenso rebanho católico de uma vasta, região do
vIa feIto no �ordeste_ era mUlto �_ouco e a�e contrapro- país. Em contato com Ofl bispos sentimos e aprecia-
�ucente. Na mstalaçao da Reumao dos �I?POS nordes- mos o entusiasmo com que êles acompanham eflsa obra
tmos, que acaba de encerrar-se em BrasIha, dom Hel- que objetiva atender ao bem-e�tar dos fiéis de suas

.

der Câmara, em nome de seus pares, declarou: "Acom- dioceses.
panhamos a a.tuação de V. Exa. n? .Nordeste �m mo_ E é a hora de perguntar: Quem mais autorizado
mentos normaiS e ·em momentos cntlCOQ - li, seca e as que os biflpos para testemunhar sôbre o alcance da

inu�d�ções. Em. ambos não �ra pos�ível a V. Exa. �azer obra de Juscelino para as populações cujo cuidado
maIS ao que fez. Vou repetir: NAO ERA POSSIVEL lhes compete? Quem conhecerá melhor as necessida-
FAZER MAIS DO QUE V. EXA,. FÊZ". des dessas popUlações e iJeus anseios? Quem em con_

Assim, as inverd'ades . que o governador udenista dições de avaliar o que foi feito, como foi feito e para

de Pernambuco vem dizendo, nem corar, aos nordes- q�em foi feito no Nordeste senão os prelados dessa

tinos - e o sr. Jânio Quadros vem deslavadamente zona?

repetindo - sôbre o alegado descaso do presidente De modo que fica inteiramente liquidada a gros-

Kubitschek, ,encontra formal e enérgico desmentido do iJeira falsidade de que êste govêrno nada fêz pelo Nor-

próprio episcopado da região que, através de seu emi- deste-, apesar das grandes verba� destinadas à região,
nente porta-voz, af-'severa que ninguém podia traba- e, principalmente, que os recursos ali despejados não

lhar mais do que o chef.e atual do govêrno pela gran- trouxeram benefício ao homem nordestino mafl ape-

de região periOdicamente flagelad,a. nas foram gastos para enriquecer protegi'dos do 'go-
.

Sempre COI"ll o aplauso doS' presentes, dom Hélde,r vêrno.

fêz caloroso ,elogio da construção de Brasília, como A INTRIGA visa a acender o regionalismo dos

etapa no caminho da integração total do Brasil. "Bra_ nortistas, num esfôrço idiota quando procura favore-

,ília, para nós, afirmou o arcebispo, é sobretudo a cer exatamente um candidato do Sul, como o sr. Jânio

Belém_Braflília, a Fortaleza-Brasília, a Acre-Brasília. " Quadros. Man cai totalmente por terra essa ridícula

Brasília é uma obra que sobretudo vai servir ao Nor- intriga ante o depoimento franco e leal do episcopado,
deste e à Amazônia." que desmentiu redondamente o governador Cid Sam-

Nessa ordem de idéias, o encontro dos bispos ioi paio e o candidato Jânio Quadros.
a consagração da obra de JK por verdadeiros intér- (DANTON JOBIM, do Diário Carioca).

propoaíçâo ao conhecimen
to do plenário, estivera
em contacto com o dr. EI
pidio Costa de Souza, 'che
fe do 16° Distrito Rodoviá
rio Federal de Santa Cata
rina, trocando idéias sô ,

bre o particular, ficando
estabelecido, de parte da
quela autoridade, providên
cias juntos ao DNER na

[cíonal, solícítando a ver

ba de déz milhões de cru ,

zeiros para estudos da
ponte sôbre o Rio Pelotas
e construção do trêcho ca ,

tarinense
..

da rodovia em

mencão.
O 'sr. Augusto Bresola, à

vista do expôsto, julga que
uma iniciativa da Caea,
junto à representação ca,
tarinense na Câmara Fe
deral, e junto à Assem
bléia do Rio Grande do
Sul seria proveitosa, re-

-Cl.!:!_erendo à Mesa a remes_
sa c;le despachos telegrá_
ficoiJ ao presidente do le
gislativo sul-ri-ograndense
e aos deputados federais
srs. Atilio Fontana, Arol
do Carvalho e Doutel de
Andrade, nos têrInos abai
xo:

"PRESIDENTE ASSEM
BLÊIA LEGISLATIVA RIO
GRANDE DO SUL - POR
TO ALEGRE
Prazer levar conheci_

mento vOflsencia vg data
hoje esta Assembléia . Le
gislativa vg proposlçao
d;eputado Augusto Breso
la vg sentido fôsse enca

minhado apêlo deputados

riograndenses para junta
mente com D2US colegas
catarínenses envidarem to
dos os esforços possíveis vg
sentido obter autorização
do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem
para imediata ligação tre;
cho BRI50 qUe liga muní ,

cípío Lagoa Vermelho esee

Estado com municipio
Campos Novos em Santa
Catarina pt Tratando de
assunto maximo interesse
110SS0S Estados muito eé'�i
manamos idênticas provi
dências de parte essa co

lenda Assembléia intermé
dio representantee fede
rais Rio Grande Sul pt
Atenciosas Saudacões Braz
Joaquim Alves presidente
Assembléia Legislativa San_
ta Catarina."

xxx

Ê o seg'uinte o conteúdo
do telegrama passado para
os deputado[l federais Ati
lio Fontana, Aroldo de Car
valho e Doutel de Andrade,
em Brasília:

"Levo conhecimento ilus
tre deputado esta Assem
bléia Legislativa sessão ho
je aprovou unanimidaq.,e
seus membros fÔiJ3e endL
reçado intermédio vossen_
cia ap'êlo dignos parlamen_
tares' integram sua ban
cada - máximo empenho
junto Departamento/ Na
cional Estradas Rodagem vg'
a fim seja autorizada ime
diata ligação ,trêcho BRISa
que liga municipio Lagoa

LO'I - JANGO SATISFAZEM
o deputado Sílvio Bra

ga, do PSP, do Pará, ora
na capital paulista disse
que "00 marechal Lott e

JangD Goulart garantem
nDS prDpóSito honesto de
e�tendimentDs dDS prDble
maf: que nDS assoberbam
na luta cDntra a fDme, a
miséria, dDenças e a incul
tura, Suas metas de educa
ÇãD, transporte e agricul
tura satisfazem plenamen
te nDssas ' reivindicações
morais", "EmbDra perten
ça ao PSD, que disputará
00 pleito de Dutubro com
candidatD própriD - prDs-

seg'uiu - não me cus tOou
cDmpreender que o cami
nhD certD é representadD
pela chapa LDtt-Jango, Os
,candidatDs nacionalistas
manifestaram plenD CD
nhecimentD dos prDblemas
dOo NDrte e do NDrdeste e
através de reuniões e CD

míciDs, sDuberam, também,
iridicar fórmulas para so
lucioná-IDs, com a preo
cupaçãD capital de atender
efetivamente aDS altDs in
teresses das pDpulações da_
quelas regiões". .. . . " .

OS JURADOS
Os membros que compo

rão o júri do concurso de
Miss Brasil, promoção dos
Diárlios Assocíados. patro
cinado em todo o territó
rio nacional pelos 'rúcid·x

1- lamezin, e, internacion ..L
n.cn te, pelos Mail�ots Co
talina, são os seguintes:

1 - sra. Leda Ribeiro,
da sociedade carioca

Z _:' sra. Eunice Modesto
. Leal, da sociedade carioca

c. Novos

Vereador Fornerolli visita "O ESTADO"

Celso Vencerá no Vale do Ilajaí
icn ABSOLUTO

Acompanhado do depu_
tado Orlando Bértoli, est:
ve ,em visita à ,nossa r:'c\ 'l_
cão o Vereador Vitorio Fol'
nerolli, representante pes
sedif!ta à Câmara Munici
pal de Rio do Sul.

Em contato com a nossa

reportag.em, adiantou aque
le ilustre político que se

encontrava na Capital a

fim de tratar de vários as

suntos que dizem respeito
ao desenvo.lvimento econô_
mico e social da sua zona.

CELSO VENCERÁ
O Veréador Fornerolli

ef!teve, à tarde, na Radio
Guarujá, onde foi entre
vistado no progrüma "O
que você precisa saber" que

. é levado ao ar tôdas as

sextas-fei-ras sob a respon
sabilidade do deputado 01',
lando Bértoli.
Nessa oportunidade, de

clarou que a candidatura
Ceh> Ramos ao Govêrno
do Estado será plenamen_
te vitoriosa' em Outubro,
pois que o passado de tra
balho e honradez do can

didato estão a recomendá_
lo ao sufrágio popular, bem
assim a plataforma emi_
nentemente atual de Cel
so que equaciona as difi_
culdades catarinenflês, su

gerind-O as medidas ade
qua,das para a sua supera
ção.
Por outro lado recordou

que já na c.a�pànha para

a senatória, Celso venceu

naquela região.
Da mesma forma, disse

naquele programa o Ve
reador Fornerolli, que o

Marechal Lott está absolu
to no interior catarinen['�,
mercê do seu passado de
lutas em favor das insti
tuições,
"O Estado" agradece a

gentileza da visita, formu
lando ao Vel'eador Forne_
rolli sue·essos contínuo[l nos
seus empreendimentos em
favor do povo.

3 - Martha Rocha, Miss
Brasil em 1954 '

4 - sra. Helena Silveira
da sociedade de São Paulo
e [ornaíísta
ii --' Herbert Moses, pre

sidente da ABI
6 - Leão Veloso, escultor

(já participou de numero
sos [urís de Miss Distrito
Federal e Míss Brasil)

7 � Oscar Santamaria,
juiz internacional de be
leza em Long Beach e Lon
dres e também de Miss
Brasil

8 - Zacarias do ,Rego
Monteiro, diretor! de Rela
ções Públicas da Maíson
Jacques Heim e partlcí
pante de outros juris

9 - João Calmon, 'dire
tor geral dos Diários �
Emissoras Associadas, já
tendo participado de Juri
de Miss Brasil

10 - José Amádío, dire
tor da revista "O Cruzeiro"

11 - Carlos Machado, o
"Rei da Noite" carioca.
participante de juris an
teriores.

. A Guarujá encabeçou um
movimento para incentivar

a srta. Eliseana Havm'oth,
que, hoje, representará o
Estado catarínense no con-
curso "Miss. Brasil".

.

Trata-se do envio de
mensagem cabográfica à
nossa beldade, estimulan
do- a a apresentar-se com
o máximo de garbo.
O texto enviado à "Miss,

Santa Catarina" foi o se-
, gulnte-

Eliseana Haverroth
Miss Santa Catarina .

Hotel Serrador
RIO

Catarillenses acompanham
grande entusiasmo notícias
sua pr:Dvável eleíção Miss
Brasil pt CDnfiantes sua
capacidade bem represen
tar beleza mulher eataeí-
nense auguramos votes
pleno êxito desfile ama-
nhã.

Florianópolis,(10 de Junho de 1960

Rádio Guarujá
União Catarinense Estu-

dantes
Rotar", Club Estreito
Clube 6 Janeiro
Dirceu Machado Costa
Associação Cronistas Es-

portivos
Santa Catarina

FLORIANÔPOLIS, SABADO, 11 DE JUNHO DE 1960

Loteria do Estado de Santa Catarina
5.356
2.292

1.166

2.841

1.557

Cr$
crs
CrS

Cr$
o-s

500.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00

Blumenau

Lajes
Lajes
Florianópolis
Brusque

Freebsndo
Aconteceu no interior de Joaçaba. Absolutamen

te autêntica. O sr. Irineu Bornhausen viflitava elei
toralmente o interior do município. Feito o grupo,
conversa vai, conversa vem, estabeleceu-se o seguin
te diálogo entre um colono aparentemente rústico
e o ilusí-r,e senador:

- A zenhor ser vaforrilVel ao home to fassoUl'�
ra?

_ Está claro! Sou favorável ao dr. Jânio! �

- Zerá que, ele, se canhar o eleiçom, dá umolJ,"

vassour,rada pem grante nos sucherras que o' UDl\

fez no Sanda Gatarina?

y:��
MÁRNIQ FORTES DE BARROS

9 dr. C.lovis Salgado Ministro da Edu
�açao, aSSIm flê pronunciou sôbre o Pro_
Jeto Diretrizes e Bases da Educacão: "A
lei em conjunto, é um gTande passo à
frente para a expansão do ensino brasi
leiro. O proJeto não representa nenhum
perigo à escola pública. Êle diz, bem cla
r�mente, que o ensino oficial terá prio
ndade na didribl,lÍção de verbas".

No entanto, o meu amigo e colega de
Faculdade, Silveira Lenzi continua a
achar que o Projeto não só -é 'contra a es_
cola pública, como é anticonstitucional e
antidemocrático.

- A Constituição de 18 de dezembro de
, 1946, ap.esar dos pesares do Silveira Len
zi, inscreveu no art. 166, que "a educacão
é direito de todos e será dada no lar e

.

na
escola. Deve inspirar-fle nos princípios
de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana", acrescentando, no art. 167 Ó
princípio de que "o �nsino dos diferetÚes
ramos será ministrado pelos podereL' pú_
blicos e é livr.e à iniciativa particular,
respeitadas as leis que o regulem".

Não bei como o Projeto é anticonstitu
cional. Só se fôr contra a Constituição da
U.R.S.S .. Porque não o é cbntra a Conu

tituição Brasilei,ra, nem contra a Decla
ração Univ.ersal dos Direitos do Homem,
adotada pela ONU em 10 de dezembro de

1948, quando diz no art. 26, alínea 3: "Os

pais têm prioridade do direito de esco

lher o gênero de .educação , a dar a seus

filhos". Nem contra a Constituição da
Alemanha Ocidental, da Itália, da Bél
gica, da Holanda, da Inglaterra, da F,ran

ça e dos Estadofl Unidos.
'No entanto, o meu amigo Silveira

Lenzi, para espanto dos seus colegas de

Direito, disse alto e bom som, que é con

tra o Direito de os pais escolherem o gê
nero de .educação a f!er dada aos seus fi

lhos. O Silveira _é contra a liberdade. E

tentou fortalecer sua assertiva, dizendo:

"Educação pertence ao Direito Público e

não ao Direito Privado".
Meu amigo, eu não sei, mas acho que

então o casamento deve ser mielhor res_

guardado pelo Estado. Porque afinal. de
contas é pelo casamento que se confltItue

a família ,e a família é b!:j.se do Estado;
Meu amigo você não acha que o Estado e

que deve e�colher a sua noiva? Cla�-o, 1s
to interessa de perto ao Estado, pOIS vo

cê caf!ando, está constituindo a cécula

base do Estado. Vamos, pergunte ao dr.

Juscelino, ou ao Dr. Clovis ou ao ISE�
com quem vo�ê dev� cas_!l-r. O as�unto e

importante: e de
.

mteresse emmente

mente público, socml.

Aliás, você já perguntou ao Estado [lê

é conveniente a êle, você estar cursando
Direito em vez de Medicina ou Engenha
ria?

Mas, você, Silveira Lenzi, vai mais
longe, você· diz que :> Projeto é anti-de
mocrático, porque prevê verbas governa
mentais ao ensino privado. Você acha
que Bolsas para alunos pobrefl estudarem
'em estabelecimento particular é pJ:ivilé
gio. No entanto, você devia saber que
'uma Democracia para ser Democ-raciâ
deve basear-se na liberdade de todos e

não só de alguns, como é a Democracia
das Repúblicas Populares. Você deve fla-1

ber que se o pobre, o operário não rece.

bel' subvenção do Govêrno, êle não pode
rá escolher o educador e a escola para
os seus filhos. Ele terá que mandar fi
lhos e filhas para a EiJ::ola Pública, ain
da que ela não exista.:. Você, Silveira_
Lenzi, você acha que só os ricos. como

você, devem gozar da liberdade de ensino,
Pobre para você não tem vez. Você, meu

caro amigo, você é antidemocrático. Des

culpe dizê-lo. Mas é a verdade. O que
você quer é a Escola Unica, porque a l?s.
cola Unica é fator político; você não e a

favor da Escola Pública; você é contra a

Escola Particular; você é contra Ol). pais,
contra os filhos, contra a liberdade �e
consciência. Você é a favor do monopo
lio estatal, .. mas, você sabe que em m�
téria de ensino não pode haver monopo
lio dentro de um Estado democrático.

.

Meu caro amigo, não sei se você ,V�I
ficar brabo comigo. Eu ao ler o seu artI

go, não lhe fiquei querendo menos: cO�J
[lidero-o um amigo. Apenas, fiquei imert.
samente triste. Porque você pOdia aproo
veitar melhor o fleu talento.

IPorque você sabe que o Projeto, ga·
rantindo o a��ílio a e�tudantes. pobr�S,
dará êste auxIlIO atraves dos paIS e nao,
dos colegios. '

�orque você sabe que o Projeto, ga'�
rantindo a liberdade de ensino, acaba.,.
com o privilégo dos ricos e acaba com a,
indústria do ensino. I

Porque vicê sabe que o Projeto aU' �
mentará de 6 vêzes a escola pública pri'l
mária e d,e 3 vêzes a escola pública se·

cundária. '!l'
Porque você sabe que o Projeto eD•o

ceitua corretamente Of! fins da edu�açl1�
Porque você sabe que o Projeto e bO

e repre[lenta um pass? av_ançado em n.o�i
sas diretrizes educaclO_nals, como o dJS

o Ministro da Educaçao.
Então, por. ,que você faz isto?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


