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Pelo Deputado·Orlando BérloU, Está Em Curso na Assembléia Legislativa.

quer porque estudou o que
pretende .fazer. A conversa
resvalou para as carências
de eletricidade. Santa Ca
tarina está paralizada pela
'falta de energia. Daí por
que dísse-noa mais ou me;
nos textualmente o senhor
Celso Ramos:

o senhor Celso Ramos é hoje o cidadão que melhor conhece Santa Catari
na. Ninguém como êle e ninguém mais que êle, tem andado pelas nossas estradas,
nem eernpre bôas, nem sempre agradáveis 'de serem palmilhadas. Entre um e ou

tro percurso, o senhor Celso Ramos, candidato das oposições ao govêrno de Santa,
Catarina, é encontrado nos escritórios que mantém nesta Capital.

Somente hoje o reporter de "O, Estado" conseguiu encontrá-lo para uma rá
pida conversa. I[·to aconteceu no momento em que o ilustre político descia do seu

gabinete para tomar o automóvel que o levaria' a Bíguaçú, O repórter .apresen,
tou.se e depois de uma conversa de ordem geral, fixou-se no .problerna da energia:

'A DESCIDA DO. ELEVADOR

- "Os grupos de estudo
encarregados de estudar o

problema da eletriefdade.:
depois de estudarem, a VlS-

ta de documento f! exísten , mente ínteresaado, em sa,

tes e de solicitação dos ho. ber o pensamento do can,

mens do interior, assenta- didato da oposição à res;

ram possível a execução de peito da Usina do Canôas,
um plano que dará a San- , que foi objeto recentemen-

.

-"�! ta Catarina, no período te de um projeto do depu-
244.000 QUILOWÀTTS

'

1961-1966, mais de 240.000 tado Orlando Bertoli, teve

quilowatts de potência íns, de Sua Excélência as se-

Falar com o aenhor cei- talada e distribuída." guintes palavras:
so Ramos, é o mesmo que se - "O deputado Bertoli
deixar conduzir pela deli- A USINA DO CANôAS tem agido em cdnsonâncíi
beração e pelo otimismo de

. ' .

com a plataforma que eu

um homem que sabe o que O reporter, especlflCa- apresentei à Santa Catarí.,
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.Exposição Flutuan,te no Navio Mauá Dep. Osmar Cunha

Estão em fase final os

trabalhos de instalacão
da Exposição Flutuante "no
navio "Mauá", que levará
a todos os- portos do' país,
a partir ela segunda quin
zena dêst« mês, uma com ..

pleta mostra do Br:i."-iJ de
hoje, através de suas ;-(,�I

ítzacões mais expressivas.
?

Em pueendímentos BuS
setores da energia, trans
porte, fabricação de veí
culos e outros' serào apre
sentados, atravé. de pai
néis, gráficos e. produtos,
que figurarão nos "stands"
do Mauá. Em cada porto, ú
navio permanecerá glgul'ls
dias; para que tOdD:c (os

Acha-se nesta Capital,
procedente de Brasília, o sr.

deputado Osmar Cunha, da
representação peâaedísta e

um dos coordenadores da
campanha sucessória no

Estado.

na por ocasião da homolo
gação da minha candida
tura. Êste jovem parlamen;
tar do Vale do Itajaí por
certo ínapírado nos termos
em que eu coloquei o pro,

blema energético do alto
Vale do Itajaí, do planalto
Serrano e do Oeste Cata
rinense, houve por bem de

apresentar à Assembléia
Legíslatíva, um projeto de

�
I..

'

e

Um leitor, dizendo-se Tomé porque somente acre,
,

dita no que vê, a propóeíto de-alusão nossa a uma car,
'ta do deputada Lauro Lovola com promessas de vín;
ganca contra Joinville, caso o sr. Baltazar Buschle rõs,
se eleito - quer saber dos têrmos dessa míseíva, pois
o sr. Jaime Arruda Ramos dela duvidou, tomonuio-a
por suposta.

O sr. Tomé, que é decididamente udenieta, pode
ria dirigir-se ao sr. .Loyola, que por evidente não n�
garia ser autor da citada carta, divulgada pela NOTI
CIA, de Joinville.

Em todo o caso vai abaixo o tópico a que aludimos,
extraído dessa carta:

"O que a UDN afirmava, em seus comí
cios, em sua última campanha municipal, é
que não haveria tacüuiaâes do G_ovêrno do
Estado ou sua bondosa compreensao para as

dificuldades da administração joinvillense,
caso o Prefeito eleito não saisse do quadro
partidá\io a que estão integrados? _Chefe do
Executivo Estadual e seus- Secretarws. Nada
há a mudar, portanto, elo que foi dito."

X X X
Está satisfeito, sr. Tomé? O deputado prometeu

vingar-se, se perdesse a eleição. Perdeu-a. E}e e seu

partido, estão cumprindo a promessa. Nada ha a mu

dar, portanto, ..

INVULGAR

L tei essados tenham r.pr,;
tunidade de observar os

progressos realizados nos '

várIos campos de &) j\r!�
rlade.

!,artlcipan,lo dessa Jn\),'S

tra, a WillVs-Overland do
Brasil apresentará no seu
"stand" no Mauá os V,ãl
culos de suas linhas de h
brícação, além de -paínéts 2

gráficos. Os carros
.,AerJ

.Willvs· 'ª "Dauphine". bem
como o 'Jeep e a "ftural
Willv acabam de ser' em
barcados.
N'a foto, aspecto do em-

barque da Rural-WPhl�
que int('grará o "stai1õ" da,
quela fábrica.

.

Ontem, por volta das 15
horas, o automóvel Simca,
de chana AL_l da Assem:"
bléia Legislativa do Estado,
quando trafegava na rua

Deodoro, demandando a
rua Nerêu Ramos, colheu o

-

AO POVO DE SIII. caTIRINa
Não nos conformando com a orientação que se está imorimindo à União

Democrática Nacional, secção de Santa Catarina, partido p�lítico a que pertencemos desde a sua fundação, resolvemos org'anizar uma ala dissidente cujofim é reagir a tôda e qualquer medida que fira ou venha a ferir os princípios
por nós pregado em 1945 e durante os anos que, no Est-ado, formamos a
oposição.

Empunhando a bandeira da Democracia, viemos para a rua, defendendo
as suas côres. Continuarl'mos lutando. .

Não aceitamos a figura ido dono do Partido porque, e� última análise,
é a volta à didatura.

Agruparemos os homens d,e bôa vontade para trabalharmos unidos pelo
bem comum, erguendo novamente a verdadeira bandeira da União Democrática
Nacional, aquela mesma bandeira firmada em sólo catarinense pelo saudoso
Dr. Adolfo J(onder, por Aristiliano Ramos, por Wanderley Junio!' e tantos
outros. I�:;: 1

Lutaremos para devolver à vida pública de Santa Catarina, os bravos eA
velhos amigos daqueles eminentes companheiros, relegados ao oS'Í'racismo ])0-
lítico por imposição de udenistas de última hora e de chefes prepotentes, cum.
prindo, assim, o nosso de�er de democratas sincero'S, de udenistas da velha
guarda e, acima de tudo, de catarinenses.

A nossa política é a da harmonia e do bem estar da família barriga.
verde.

Desejamos mais auxílio à agricultura, maior inoremento ao ensino pri
mário e amparo ao seu professorado, melhor emprêgo dos dinheiros públicos
e a sua efetiva fisca)ização, e respeito à iniciativa privada, sem favoritismo.

E, como não temos ouvidos surdos aos clamores do povo, nem vista ee

ga pela vaidade, para não vermos o que se está passando dentro das fileiras
partidárias, resolvemos agrupar os dissidentes para pagarmos a liberdade que
pretendemos gozar, com a Eterna Vigilância dos di.reitos do homem e de·
veres dos Partidos.

Florianó)olis, junho de 1960.
Melquiades Fernandes
Manoel Donato da I,uz
Bruno Rodolfo SchleUlper

. Miguel Savas
Edgar Perdigão
Roberto Machado
Eugênio Trevisani
f,icinio Cordova
Arnaldo B. Waltriclk
Antenor Furtado
.João Nader

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

O Museu de Arte Mo- zilli serão .apresentados na

derna de Florianópolis temi séde do Museu, rua Te
o prazer de convidar os� nente Silveira, 69.

florianópolitanos para 9
'

,
----------------------------------------------------

exposição de desenhos de C
'

1
'.

Ledyr Vergara e Régina • O C a c o 1Scnilli, a ter início' ama.
nhã, segunda feira a 'parti�,
(la" 20 horas. As exposito-
1 ��s são dilas das melhores
vocações artísticas da no-

- Pelos teus aninhas, queres rou,pinha de marinheiro?
- Não, pai, quero a Prefeitura de Joinville!!!

automóvel de propriedade
do Dr. Rosário Araúío, indo
de encontro ao muro de
uma oficina, e chocando-se
novamente lá' dentro, con.,

trá o chassis de um cami-
nhão.

O único ferido no ínvul,
gar acidente, foi o filho
menor do Prel;·idente da
Assembléia, que acompa
nhava o chofer, tendo re

cebido ferimentos no rosto.

Museu de' Arle Moderna Expõe

va �eraçã9 do Rio Grande
do Sul. Várias vêzes pré
miáaas nos salões de pin
tura da capital do -gr;;tado
vizinho, é a primeira vez

que expõem em Florianó_
polis. Os desenhos de Le
dyr Vergara e Regina Scal.

A A.C.L.
Dia 21 será recebido o

acadêmico Nereu
Corrêa

Reiniciando suas ativida_
des, a Academia Catarl
nense de LetraD fará realt.
zar 'sessão solene, na pró,
xima terça-feira; às 20 hd
ras, na Casa Santa Catat
rina, a fim de receber ofir
cialmente o novo acadêmi_
co, sr. Nereu Corrêa, eleito
para ocupar a cadeira n.<iJ
40, da qual foi ocupante C:l

C'onsagrado marinhista Vir
gílio Várzea-. ,Fará o discur •
so de recepção o acadêmi_
co Othon d'Eça, presidénte
da Academia. Em nOflsa

prOXlma edição daremos
notícia pormenorizada des.
sa solenid�de, destinada a
reabrir os trabalhos da
nOflsa Academia com reu
niões de inteligência e cúl
tura.

Apresenlado
a concretização da Usina
do Canôas, que se fará, pro;
jetar, pela rio Desquite,
as águas daquele rio nas
do Itajai."
Desta

.

forma o senhor
Celso Ramoe viu no proje,
to do deputado Bertoli uma
antecipação dó pensamen,
to dêle candidato. Manl,
festou também o ilustre
prócer, que incarna os de,
sejos oposicionistas, a sua

esperança em ver aprova
do o projeto para que êle,
governador, pudesse dar,
lhe ímedíata execução.

lei tendendo criar. a ' Com
panhia HidrQ,.Elétrica do
Oanôas CHECA. Desta usl,
na já eu falava no meu dis
curso-plataforma. Dizia en
tão, mais ou menos, quan,
to eu me lembre em rela
ção a ela, o seguinte: a re,

gularização da bacia do
Itajaí e o tratamento glo.,
bal doa recursos decorren,
tes desta regularização, fi
xarão como obra ímpres.
cindível ao desenvolvímen,
to do alto Vale do Itajaí,

Renúncia: Continuam' Deputado
e ��gt���::�� A renún- ATILlO FONTANA
cia do deputado Magalhães
Pinto, presidente da UDN,
ao cargo de candidato ao
govêrno de Minas, continua
como assunto principal dae
rodas políticas.
Uma das versões dessa

renúncia apresenta.a como
revide à ausência do sr.
Jânio Quadros à solenidade
do lançamento do er. Míl_
ton Campos à vice-presi
dência.
Outras renúncias, de

candidatos udenistas, são
esperadas.

Encontra-se nesta oapt,
tal, procedente de Brasília,
o sr. Deputado Atílio Fon_
taría, ilustre líder da ban
cada pessedista na Câmara
Federal e Coordenador Ge_
ral da campanha do PSD
no Estado.
O ilustre parlamentar,

ontem, esteve em demorada
conferência com vários
próceree correligionários,
com os quais decidiu pro,
vidênciasx e iniciativas a se
rem tomadas, referentes à
próxima 'campanha.

CENTENÁRIO DE ITAJAí
E' sempre agradável ao homem do planalto ã visaodo mar. ' c

As águas imensas, que banham esta cidade e que acolocam e� co?tato com o mundo, enchem os olhal) dequem as. ve. Ha trinta anos eu deixava as campinas daminha �ldade natal. para viver a visão do mar. E aqui,n.esta cldad.e de Jtaíaí, centenária apenas, o mar foi vencído e dominado pelo homem. O habitante do litoral usao oceano como o campeiro as coxilhas serranas. No lombodo cav�lo p�rc.?rrem os da eerra os caminhos que levam ao�tençao
.

do pao de cada dia. Sôbre as frágeis embarca,
Ç?�S do htoral o pescador afronta o mar-oceano e do seubOJO arranca a permanência do seu lar.

Mas e_u não vim a Itajaí para falar tão só das águasque �he dao e�ca�to; vida e riqueza. Eu queria dizer, nês,te �la memoravel, eu queria dizer ao povo desta terra
aquílo que enche e transborda o meu coracão. Nâo ree.sto
ao. lmpeto. de tra�smitir �o valoroso povo 'de Itajaí a es

plendld� lmpr�ssao que ele deixa naqueles que' passam
por aqui, E muíto menos eu gostaria de me privar do pra,
�er de afiançar todo o entusiasmo de quem, como eu, não
e um passante, mas um cidadão que pretende conhecer a
terra em que está pisando.

No re�di!hado �o litoral catarinense, Itajaí é um pôr.to de valor írrquestíonáveí. Quatrocentas mil pessõas ví;
vem e trabalham na bacia 'do Itajai. E tõda a riqueza produzida nêste vale extraordinário, à busca de mercado no
país e fora dêle, transita 'por esta cídade. Hoje é um na.
via do oriente maír- longínquo. Amanhã, são os' marínheí,
['OS nórdicos, logo mais, são os da Europa meridional. O
mundo se encontra em rtajaí. As línguas dírerem: Mas o

. homem é um só; universal, desconhecendo -as fl'Gnteiras
que a geografla c-riou, para ee identificar no abraço rra,
ternaL que marca a íntefdependêneía dos povos. Itajaí é
hoje uma encruzilhada do mundo, dêste mundo angustia
do que quer paz, sem encontrá.Ia: dêste mundo que quer
levantar-se da mísérla para assomar aos cumes do bem
estar.

Sois, povo de Itajaí, um meneageíro desta paz e tam,
bém sois um propulsor dêste bem estar. Sois o caminho
pelo qual circulam as riquezas que o agricultor produz, que
o operária manipula, que a fábrica dinamiza, que a von
tade enérgica do vale sabe criar e construir.

Itaj aíenses !
Na festa do VOE'30 centenário eu vos quero deixar, com

a minha palavra de saudação, a certeza que tenho de que
fôstes, .no tempo, fiéis aos que plantaram esta cidade.
Transformastes a modesta choupana do imigrante nêste
casario bonito de se vêr. Fizer.!tes do rio um pôrto. Do mar
um amigo. Estais quase realizados e tendes apenas cem
anos.

(Saudação dirigida a Itajaí, no
dia lQ do corr.ente, pelo sr. Celso
Ramos, através da Rádio Cultura
daquela cidade).

cas

.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. C. SABAD 25 alI[ DE 510: JOi
DANÇA ,DA ,QUADRI'LHA, CASAMENTO -NA ROÇA, BANDINHA, QUENTÃO, tARANJAr PUXA·PUXAr PINHAOr TRAJE À CARÁTER COM UM
GRANDE "'SHOW", A (AIPIRA�POR MAR'O IAN ,E PELO DUO IRMÃS CEtESTE� ARTI�TAS DO RADIO E DA IELEVISÃO PAULISTA.,

" "RESERVAS, Df' 'MESAS NA RElOJOtíRIA MULlER (R$ 30�,OO.
"

� Para almoçar. ejantar.bem, depois de sua
casa, ,QUERENCIA' PALACE HGTEL

ANIVERSARIOS I tacões, extensívas aos

VERALDINA S:, NOGUElIU g,,,ryitores.
FAZEM ANOS HOJa:

Transcorre na data de ho
_ sra. Olindina Silva

[e, mais um natalício da __ sra. Terezinha Borja
gentil e prendada sennorrca

_ "r. Hercílio Tergino da
Veraldina Sônia Nogueira, Silva
filha dileta do sr. Alfredo

_ sr. Manoel Born da Silva
Nogueira e de sua exma, es, - sr Osní Barbato
pôsa d. Mary Nogueira, ele- - sr. Want Albani
mentos destacados em os - srta. Jeni L. Corsini
riORS03 meios sociais ..
A aniversariante, aplicada

aluna do Colégio Coração
de Jesus, na oportunidade da
sua data natalícia, recebera
de suas amiguinhas e amí
radoras, votos de felicidades.
'A Veraldina nossas relící,

"

Depó$ilo

.MISSA _ DE 7.0 DIA
JORNALIStA JAI;RO' (.AlLADO

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de' Santa
Catarina, ainda compungido com o desapareéimento de
seu inesquecível e querido presidente, JORNALISTA JAI_
RO CALLADO, convidam seus parentes pessoas' de suas
relações, colegas, entidades de classe e' o povo em geral,
para assistirem a missa de 7° dia, que. será rezada em

intenção à sua boníssima alma, nó dia 22 do corrente, às
7,30 horas, no altar de Nossa Senhora, na Catedral Me-
tropolitana. ,

Desde já confessa-se penhoradaments agradecido a
todos OI! que comparecetem a êste at_o �e fê cristã.'

�DÉSPED'IDA
Vva. CLORINDA GANZO E SUA FILHA 'BERTITA

DESPEDEM_SE DE SUAS AMIZADES OFERECENDO SUA
RES1DÊNCrA EM PORTO ALEGRE A RUA: FERNANDO
MACHADO, 86'ã AE. 402.

'

ConvHe, Para Missa
..

•

l

JULIETA, ·PAVAN SIMÕES
Ocorrendo no cija 22 do corrente' o 2° aniversárío do

falecimento de JULIii;TA PAVAN SIMÕES, seu espôso rí,
lhos, genhos, nóras e netos convidam os seus parentes e

pessôas de suas relações a assistirem à SANTA MISSA que
será celebrada na Catedral Metropolitana, às 7 'horas, do'
referido dia, no altar de nossa Senhora.

'

Antecipadamente agradecem a quantos puderam
comparecer à êsse ATO de Fé Cristã. <

"O ESTADO" O Wl8 ANTIGO DIAKIO D. B. CATABINj

Continua o movimento das
Dçbutantee, para o baile
oficial que será em agosto
próximo. Nesta noite de

_

ele,
gãncía em que o Clube Doze
festejará mais um aníversá;

"

do, teremos Debutantes não
3Ó da Capital como tambem
cidades vizinhas como: La�

. Continua movimentado o ,y;'�\}:;;';"'"
bar restaurante do Lux Ho-'
tel:_ Na noite de 5a. feirai
palestravam animadamente
em-rodadas de uisque o

Deputado Róberto Mattar;
Dr. Nilton Cherem, o sr. que
tem a mais linda coleção de'lgravatas da cidade, e o Dr.
Colombo SaIles, Diretor da I

Fiscalização 'dos Portos em

"
(I

. ceram as quinze concorren.

Aluga-se à Rua Conse- tes ao título Miss Elegante
lheíro-Mafra, 35, entrada pc- Bangú Blumenau.
10 Oaes..Perto dQ,... Mercado.
Trata,r: R,ua Tenente Bil;

v�ra, 50.

seus

Festejando o aniversário
da senhora Sergio (Trezi
nha) Nobrega, o casal em

questão recebeu na noite
de 6a. feira nos salões do

Tabajara, um grupo de pes,
soas amigas para um ele,

gante coquítel. Entre Q[! con

vidados, tarnbem compare

o jov.em jornalista M.M.
que é responsável .pela colu
na "Garotas etc, e tal", é
sem dúvida um dos mais dís,
cutidos na cidade de BIu-
menau.

Srta. Neiva Bianchine, re,
cebí nua fotografia, gostei
muito. Agradeço sua gentíle,
za. Continuo aguardando
sua visita.

Farney's é o luxuoso bar
restaurante que foi ínaugu,
rado recentemente em São
Paulo de propriedade do
aclamado cantor pianista
DiCk Farney.

Já regressou de São Pau':
lo o casal sr_.e sra. Manolo
Rímbau, gerente do Que
rêncía Palace Hotel.
...

A gracíeaa ,'Risoleta Me_
deíroa concorrerá ao título'
""Miss Elegante Bangú Lirã
Tenis Clube". O ácontecí,
,menta será no próximo dia 2.

'OSVALDO' MELe
CASAS POPULARES PARA OPERÁRIOS DA PREFEI

TURA - Os duvidosos e vaeíos "talvez" e "possivelmente"
não têm lugar neste registro. As casas populares para os
operários da Prefeitura, nesta Capital são um rato.

Os entendimeI).toD entre
.

o sr. Prefeito Osvaldo Ma_
chado e o engenheiro Luiz Afonso Costa, ilustre e compe.
tente Chefe da Divisão das Obras de Fiscalizacão e, Fun
dação da Casa Popular chegaram a seu têrmo' final. "

Duzentas casas para os operárioíl da Prefeitura serão
construidas em Florianópolis como vêm sendo em muitas
capitais de Estados e cidades !ia país.

A iniciativa não necew;ita de comentarias bombásti
cos, porque o Lto se constitui por si mesmo, auspicioso e

dignificárite, resolvendo um dos maiores problemas de
assistência uocial, como seja o da moradia para os operá.
dos, nesta hora angustiante em que as' classes menos fa
vorecidas lutam desesperadamente para pO[lsuirem um

této e agasalho dignos e higiênicos pará SI e suas ,famílias.
Os alugueis de residências familiareD aqui na Capital

6 problema geral para todos, quanto mais para os que
sem recursos, sujeitam-se ao desconforto como acontece
com ese3S trabalhadores dignos de melhor sorte.

O sr. Osvaldo Macado que se não descura no cumpri_
mento de suas promessas vai, embora lutando com os

maiores sacrificios, ,realizl;l.ndQ uma' obr� digna de um ho
mem hone9tô que não -f-az promessas em vão, para trans
forma-las': -em i:;;cás eleitor-ais.

'

Em todos os setores de sua honrada adminlsti'ação,
consegue pôr em ordem a coisa pública. Nesta oportuni
dade' as .casas populares, higiênicas, com c0l!fôrto, poso
&uind.o todos os requisitos para melhorar e tornar mais

digna a: ,�.rituação dos que vêm cooper�ndo decididamente
para O êxito de sua administração, torna-se tambem jus
tifi�tiva' dos maiores aplausos, Objetivando e resolvendo

problem-a de lnegaveis aplausos a fa:vor dos que mais ne.

cemitám, tornando-se assim um inestimavel incentivo

para os que têm direito a um lugar ao sol.

Estaremos aqu.i nesta coluna acompanhando com o

maior interesse o proeseguimento de tão grande realização.

nOflsa cidade.

O, jovem sr. Arthur Perei�
reira Oliveira Filho, no pró.
ximo ano deixará o Brasil e

passará a residir nos Esta
dos �nid()s - Desejamos ao

moço em questão,-bôa sorte.

Anna Ranalli é··uma beleza
italiana que concorreu com

dezesseis candidatas ao ti_
tulo "Mis Europa" e foi ven-.
cedora.

O jovem sr. João Eduardo
Moritz, está' circulando em

nossa cidade.

Na, próxima semana co.

mentarei o Desfile Bangú
que aconteceu .ontem nos Da

Iões do Teatro Carlos. Gomes,
na. cidade dé 131umenau.

o meio jornalístico cata
rinense acaba de perder um

de seus mais renomados in.

tegrantes, com o falecimen_

Sociais

SSSSSSS$$SSSSSSU:'1 b a

Stail�c·L...........ssu....*h'
C�LSO aqui, ali e lá,
Trabalhador, trabalhando,
Em toüa parte ele está
O eleitorado ganhando.

O CANDIDATO
Em !taiai

Celso, o candidato da vitória, participou, no dia
15, daa comemorações do centenário de ltajaí, onde
foi alvo de expressivas demonstraçõea de-acatamento e

solidariedade.
Em Florianópolis

Havia traçado, o candidato, que de Itajaí dirigir
se.ía a Blumenau, dia 16, mas regressou aFJorianóli>olis,
a fim de prêstar suaa últimas homenagens ao [orna,
lista Jairo êalado, sepultado nêsse dia.
Em Biumetuni

Após o enterro, o candidato, seguiu para Bíume
nau, conforme estava programado, onde presidiu a

diplomação de mais de mil e quinhentos alunos que
concluíram o uCurso de Peícología Social", ministrado
pelo aballsado professor Vilhena de Morais, do SESI
nacional.
Em Florianópolis

Dia 17; o candidato da vitória," �á estava de re

gresso e, tuda índíca, estará na Capital até hoje,
CHEIRO DE DEFUNTO: INvENTARIO

Quando alguém sente a véspera da morte, começa
o testamento, para não deixar os '-'parentes" des,ampa
raâos. É o que está acontecenâõ com o govêrno agoni
sante da Udenilda: cria cargos, nomeia "afilhados",
aposenta "parentes", promove "irmãos", jaz obre tas,
dá esmolas, compra consciência. .. jaz tudo.
À MARCHA DA DISSIDÊNCIA

TrêiJ por dia e será longa a lista que Iremos apre.
sentando diàriamente.

Os dissidentes não são o que quer fazer crer a im

prensa palaciana, meros descontentes sem nenhuma

expressão política. Eles exerceram ou exercem no par

tido, poalções de comando. Por isso mesmo, ao publí, ,

carmos os nomes, pubITcamos também os títulos que
os mesmos possúem por serviços e prestígio partidário:

DE Florianópolis - Manoel. Donato da Lux, ex

presidente do diretório .munícípal; ex-vereador e cano

didato a deputado.
De Majra - Antepor Furtado, ex_secretário .do

diretório e ,ex_presidente da Câmara Municipal em

três legislaturas.
De Lages - Arnoldo Waltrick, tabelião, vereador e

membro do diretório.':
.

,

.

Como se vê, são comandantes ds políticos que

integram a cada V,ez mais volumosa dtesídêncía em

marcha.
O QUE E QUE HÁ,?

Pr:tpa-paga, lw pressa de aparecer, antecipou-se
ao d�refJ6rio e a conuenção do seu partido e lançou, por
conta pl'ópria, a candidatura 11·il1eu. Veio dJepois .a da

vassoura e o interessado oereaâor CObl'iu a cidade cem

aqueta» propagandas irmanadas." ,

Notamos, reeém..... que do automóvel ao Amim (ái ...

de mlmt ) ioi violentamente arrancaãa a f,igur.a do

vasSQura, ,ficando somente a do enete (ctele).

Será que o Paga-Paga pagou o. vqle, ou comprou a

briga do Milton Campos?
NEOLOGISMO

Os grupos estrangeiros que ünancíam a c�mpa.
nha do candidato-Jânio, á base do do lar-ouro, v�� de

sugerir, como símbolo do candidato e cal'actenstlCas

do financiamento, a denominação: "vas ... ouro".

�
,

Anda bem mal a coitada,
A V.D.N. mal se q.guenta,;
Lá, o Vassoura dá lambada,
Cá, a dissidência aumenta.

�hs;:s:sss�sss;:s:sss�ssss:aSS;:SS:Sh�·le J,âl__..
SSSSsSSSSSSSSSSs«SSssssss

comeamenos )

��U{��
to do sr. Jairo Callado, Di- Ooulart. Cumprimentamos
reto r de "A GAZETA" e. Pre, com votos de felicitações.
sidente do Sindicato dos

Hoje, às- 13 horas, será re ,

transmitido na Rádio Gua,
ruja, o programa do jor
Paulo C. Ramos "Gente Im-

JornaliDtas de Santa cata,

rína, que, por longos anos.
militou com brilhantismo na

imprensa catarinense.
portante", com entrevístaal

Festejou -,

aniversário no dos dep. Fernandp Viegas e

dia 14, a senhorinha Zid3, Antônio Almeida.

MISSA DE 1.0 DIA
,

JORNAtI�TA JAIRO fAltADO
O Corpo Redatorial e funcionários de "'A GAZETA",

ainda compungidas com o desaparecimento de seu Ines,
quecível e querido chefe JORNALISTA JAIRO CALLADO,
convidam seus parentes, pessoas de suas relações e o po
vo em geral .para assistirem a missa de 7° pia, que eerá
rezada em intenção á sua' boníssima alma, no dia 22 do
corrente (quarta-feira), às 7,30 horas, no altar do Sagra
do Coração de Jesus, na Catedral Metropolitana.

A todos os que comparecerem a êste ato de fé cristã,
penhorados agradecemos.

MÁRIO ZANE DUO I'RMÃS CElEill
NA GUARUJÁ

'O público florJanopolitancr assistirá no próximo dia 25,
sábado, a um dos grande;' pnogramas de rádio, com a apre.
sentação de MARIO ZAN e o DUO IRMãS CELESTE,
aplaudidos artistas do rádio e TV paulista. O primeiro
"show'' dos. renomados artistas dai'.se-á no audítórío da

Rádio Guarujá, às 2Q horae, prolongando-se até 21 horas
e 30 minU;tos.,

•

'--

. .' ,

,i.. segundá audição deiMárío�Zãl1 e I�ãs Cel,este 's1á
no Lira Tenj,s 'lube, por ocasiãq' da grande; resta junina
!Io dia 2õ, tÇ li \ t

(
) {.-o , ,

IC01UNA* CATOLlCJJ
A. SCHMIDT '1(

Chegar'á) Esfa, Semana, o'. Arcebispo
D. Joaquim Domingues "de" Oliveira

Está para chegar a esta

Capitako arcebispo de nossa

Arquidiocese D. Joaquim D.

de Oliveira, de regresso de

�o!TIa onde foi em visita á
Sua Santidade o Papa João
XXIII.
'D. Joaquim, chegará ao

'Bra�il no começo desta se

mana, onde' sua vinda será
de alegria para todos os ca

tólicos da Capital, e de San

ta Catarina que muitos estão
�audosos de sua presença.
" O Príncipe de nossa Ar.

quidiocese, .na sua chegadl\
'l'eceberá vãrias homenagens
'Iffe ,noss�s· ]rmandaaes' e

"'Congregações "Cátólicas,. e

,,Jâitas autoridades g dO':PÕ10
�em geral. Prédios �os. 13 à rua Deodoro, �3, � rUa T.enente Sil

veira, e 36,. ª rua João Pinto, além de dois lot_es de ter:
reno no Morro d'o Geraldo. NEGóCIO URGE.NTE. Tratar

m Manuel FelTe�ra de Melo, até quarta.fena;"ou com o

�:PitãO Manoel Gomes - caixa postal nO 536. No Rio, à

rua Santa Luzia nO 685 - 12° andar.

DA

...... ".1;.,

GERAL CONFUNDADORA
M�RIA Df:)' CALVARIO
Chegará a ·esta cidade ter

ça.feira, onde permanecerá
a!gU118 dias, 'entre 'nós a Ma
'dre Confundadora Maria do
Calv&rlo.
Nebta Capital visitará "l

Cas[� Idas Congregaçõe3 das
Provincias do Sul de Jesus
Clisto Crucificado e a Facul
dade de Serviço Social Ca
tólica.

------.--

NA PAROQUIA DA ',r-ft,IN·

DADE, PARA AS CRIANÇAS:
"A Bruxinha Que Era Bôa"
Hoje na Paroquia da Trin

dade será eleva'da ii!. éfeit,o
a. peça 'l'eatral de Geni Bor�

ges, "A Bruxinha Que Era

Bôa".
Ass�m as crianç.as daquela

PaFoquia ,terão um diverti
mento diferente. A diretori<t

,
.

" Casa
Com 2 quartos, sala e casinha a casal sem �Hhos ,me",

norei>: Rua José Boiteux 13_A fundoD. Tratar em: frente.

-

Ações C.oJttta·a FazeQda Púhlica· :.1

Bec'lamações TrabaJhistas i,

Mandados de Segurança
Escritório de 'Àdvocacia e Procuradoria

Rua Jerônimo Coelho, 1 - 1° andar - sala!! 9 e 10 -

Ed,. "João Alfredo" - fone 365�

-da Paroquia soube premi.ar ,- - - - - --

a petiz.'àda. Estão' de para- SEMANA DO CORAÇÃO DE
bens 0$' <dígnos qiretores da- JESUS'"

.

quela Paroquia: Sábado no dia 26 o Dia "60
----.---.- Sagrado 'Coração de jesu'J,

PA'SVOA NO D. C. T. o Colégio do mesmo nome

Hoje :'às 7 ;horas haverá na rezará todos Os dias novenas
Igrej-a de ,São Francisco' -9 em louvor à ao Sagrado CJ-
P,áscoa ,-dos Fúncionários do· ração.

'

Depai'tª,mento dos correios" ,- - - - - --

e· Tel�'graros, na quel reC'e-
.

AOS LE,i'lORES CA'110'LL' IDO�NÇAS DE SENHORAS. ALERGIA.

berão a comunbã.o Pascal.

1
COS QtJE ALCANÇARAM, PELE. VARIZES

,

------- ALGUMA GRAÇA, REGIS-
TERÇA-FEIRA CHEGA A TRAREMOS COM GliANllE 'consultas diárias das 14 às 18 horas

FLORIANO'POLIS A MADRE PRAZER N_ES'lA COI, :J�'L\. Rua Felipe Schmidt, nO 46 - Sob.

��DR-.-=-=-BIA-=-=SE:-:F;;:-;;ARÀ-CO--
AFECÇõES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO OlARIO DE S. CATARINA

- é um espetáculo de som .a nova linha;

Vários modêlos à sua escolha
Dotados de dispositivo'
especial para adaptação
a estereofônico e COnl

o fanloso sistenla
. rr TRUE _ SOUND n

',- .::.\�./J e: _ ,
_....... ',-'

e com as maiorles facilidades
de pagamento. .

. 1 CODl�arecimeDf8 ao Ouarfel �o 14 Batalhão �e ta�a�ores
O Coronel Comandante do' nho ao Quartel do 14° BC, I Anatolio João Vicente

14° Batalhão. de Caçadores dos. seguintes CONSCRITOS,! Franciseo de Assis Dutra, fi
determina o COMPARECI· convocados para o Serviço lho de Joaquim Dutra
MENTO até o dia 19 de Ju•. Militar no Exército: Gersino Lopes, filho de Ben ,

Abel Adelino Pereira. filho ta Lopes - Helio Andrade de

de Adelino João Pereira - Souza, filho de André Ante,

Agenor Besea, filho de Pe, nio de Souza - Hugo San.

dro Bessa - Agenor Manoel tana F�nandes, filho de Jo·

de Aguiar, filho de Manoel sé Santos Fernandes - Helio

Heliodoro de Aguiar - AI. Martins, filho de José Mar.

dory Vieira, filho de Fran- tins _ Indalecio Francisco
celina Maria Vieira - Ante, de Andrade, filho de Francis

nio Bernardino .de Espindo. co José de
:

Andrade - Ja.

la, filho de Bernardino Paz cides João Laureano, filho de

trícío Espindola _ Argemiro João Joeé Laureano - Jair

GaIvão, filho de João Maria Bispo de Castro, filho de Job

GaIvão - Armando José rí- Bispo de Castro - Janir

lho de Delmínda Maria José Fortunato Fernandes, filho

•

..

sem

'.
, ' , {,;._

........... ,..

MOTOCICLETA - . Y:ENDE-SE.

Vende�se uma Motocicleta B. S. A.

em forma. Tratar na Prainhe. nr. 153

, .- ..........
�--..

/

MaRcaRá

R I
.

sua
PRÓXIMa .

VIIGEM lO o
I

• o ar refrigerado 'perfeito mantem, na cabine.
I • temperatura ideal.
• A pressuriz.;lção da cabine evita a dór nos

ouvidos e II fadiga causada pela altitude.

• As poltronas macias e de desenho anatõ
mico proporcionam grande contórto... e hi
bastante espaço entre poltronas e para cir-

culação. .

, O vóo à grandes altitudes, caracterlstico do

Super·Convalr possibilita vlagenl serenas,
. �Ima daa zonas de turbulincla.

DIÀRIAMENTE * ÀS 113:45
Com escala em São Paulo x

OI

g
:J
II• Exceto aos Domingos

I �ka;>lWiH.�
f.m Florianópolis: ... Rua faliDa Schrnlnt, 34

1960

entrada
aumento

eis porque

pee filho de Juvenal Lopes Fermino da Costa, ·filho de
- Marcia José Dutra, filho João Fermino da Costa

de José Vieira Dutra - Ma. Valdir Kotelaek - Valdir
rio Sergio Mafra, filho de Soaree, filho de João Hono;

Ari Mafra - Milton da Sil- rato soares - Valme Sardá

va, filho de Olga Dorvalina Jorge, filho de Francisco Ma

da Silva - Ney Batista Ví , noel Jorge - Valmh; Eranir

eira, filho de Alvim Vieira -:-' da Rosa, filho de Joe(Amo.
Nival Hercílio da Silva, fi. rim Rosa - .:ll.aJnir Carlos

lho de eHrcílio Januário da Teles filho de Leopoldo João

Silva - Nivaldo Saturnino
I Teles' _ Valter José Ooelho,

Costa, filho de Saturnino Ar. filho de Antenor João Coe.

naldo Costa - Osmar Cunha lho - Vilmar Silveira, filho
dos Santos, filho de Tito Ce-

lestino dos Santos - Paulo de Vilmar Silveira - Vival.

Feijó, filho de Arnaldo Feijó' dino Gomes de Almeida, fi
lilO de Maximiano Gomes de

- Pedro João Fernandes,
filho de Pedro José Fernan.

� Artur Antonio Lopes, fi. de Manoel Fortunato Fer-
b t D f'des _ Ro er ° amaeco, I.

lho de Antonio Artur Lopes nandes - João Rosa, filho lho de Antonio Damasco _

:__ Aurino da Silva, filho de de Mario Rosa - Jorge AI.
Roberto José V�;z, filho de

Geraldino Candido da Silva cídes Silva filho de Ida Silo
Haroldo Vaz _ Rogerio Alia.

- Azenir Luiz Baldança, fi. va - José' Americo de Sou.
tas de Sousa, filho de Anto

lho de Luiz Baldança Filho za, filho de João FranciscJ
nío Calixto de Souza _ Ro;

- Carlos Alberto Sirydakis, de Souza - José Garlos AI-
geria Padilha Tristão, filho

filho de Locurgo Sirydakis - meida Coelho, filho de Eu.
de Antonio Manoel' Tristão

Carlos Americo Camisão de clides Almeida Coelho - Jo.
_ Rubens Garcia, filho de

Oliveira, filho de oacar Pino eé Nei Bento, filho de João Aureo Garcia _ Sebastião
to de Oliveira - Claudio Patrício Bento - José Vito!

GaIvão, filho de João Maria G O S TA D E C A F É 1

,
Rover, filho de José Rov.er - Cordeiro, filho de Vitor Lau, GaIvão _ Tulio Carpes, fi.
Darci Euclides Pereira, filho I rentíno

Cordeiro - Josemar lho de Heraclito Carpes - ENTÃO PEtA CAFÉ ZITO
de Euclides Pereira GoGes - Battisti Archer, filho de Jo-

Unuri Silverio, filho de João
I
.... _

.

Darci Silva, filho de José sé Battíst! Archer - Jovino Francisco Silverio _ Valdir.
paulino da Silva - Dirson I Veríssimo da Silveira, filho _

Ribeiro da Silva, filho de de Verissimo Tiburcio da Silo

Deodato João- da Silva - veíra - Jurandir Luiz Soa.

Dorvalino da Silva, -filho de res, filho de João ouatoerto

Maria da Silva - J!!gidio Lu- Soares - Luiz oartos Domi.

duvíno Filipe, filho de Ludu, noni, rítho de �omeu Domí

víno Filipe Valentim noni - Luiz Carlos Marinho,
Francisco Agostinho Cardo. filho de Ascendino Marinho

so filho de Agostinho Do. - Manoel Hercilio Pereira,
míngos Cardoso - Francisco filho de Hercilio Euzébio Pe.

Antonio Vicente, filho de reira - Marcilío Caldino Lo.

Almeida - Waldir Stefano

Savas, filho de André Este.

fano Savas - Walmor Vito.

rino Coelho, filho de Vitorio

no Franci[lco Ooelho - Wíl

son Silva Baumgartner, fi.

lho de Gabriel Baumbartner.

A·P R E N D A ING-LÊS
Com o prof. Mr. Edward Green numa turma pequena.

Assim v. gosará melhor dos fJ benefícios que a Iíteratura, o,
cinema e os programas de rádio angloamericanos lhe ote,

recém.

Horário: das 8.,30 às 11,30 e das 5,30 às 7,30 díàríamen,

te, exceto aos sábados, à rua Tiradentefl, 36.

"

s
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Flol'iaMpolis, Domingo, 19 de Junho de 1960
----------------------------_.---- --,--------------------------------------------------�----------

Prefeitura de, Florianípoli$ �m acontecimento. musical agita B8m�urgoDepartamenlo ,da Fazenda HAMBURGO - (po, wru_1 reram três séculos= 9,��?e a burg e a estreia da ópera de pressivas, o domínio seguro

Movimento da Tesouraria, em 31 de Março.de 1960
" ter Wildhagen) - Já decor , morte do Príncipe vo

__�i.'Hôm. Hana.Werner Henze basea; da forma menor e a ínstru,

Saldo do dia 30 (em caixa) Cr$' 4.960.761,80
.

PAGAMENTOS
-'

da no drama que Heínrích mentação cuidadosa e ínte,

RECEBIMENTOS
-

DESPESA ORÇAMENTARIA CASA EM ÓTIMO LUGAR von Kleist escreveu há .150 .Iígente. Sublinharam se as

REl9EITA ORÇAMENTARIA Exação
_

e Fi,SCi. Financeira 5.000,00 .' anos sobre este tema. Este exígêncíaa quase incrív-eis do
Arrecadaçao

.

3.483.384,20 Ed1fcaça<? P.ub ica 4.600,00 acontecimento ficará assina- compositor em relação aos
Dep. de dínheíro 2.388,00 Saude Publlca 1.500,00 Vende ..se a casa 0.0 67 (2 pavimentos) da rua Bulcâo <,

•

,

Encargos Diversos 13.494,00 lado na história do teatro e cantores e a orquestra. O
do sujeita à desapropriação pelo Govêrno do Estado. tnror- , .

8.446.534,00 Restos a pagar 5.600,00 da ópera em Hamburgo por carater sinfonico da ópera,
M

.

e t de Fundos . rnações com .0 'proprietário, à rua Jerônimo Coelho, 1 - -

ovzm n o. :
. . ter ortgínado uma agitação, a ordenação de um sem,

Banco NaclOnal do Oomércío 12.000,00 1.0 andar - sala 10, "Edifício João Alfredo", das 16 às 18 .

d I
. . . para não dizer escândalo, numero e e ementes com-

Banco do Brasll c/depóssto 653.594,00 horas, '. "O • •

Banco Nacional Paraná-e Sta. Cato 387,30 sem precedentes. Ainda du, plícados a MUSIca de Cama-

Operaçõea de Crédito 500.000,00 .. .... rante a música do entre-ato ra para 90 executantes". AI_
Conta de depósito: i

•·..

·S·
....

y·
.

··N··-'jif:K······O···
.... : ouviram-se gargalhadas e guns críticos registraram

�;i��ç�acional Estr. RO�agem6.���:�!�:�g ':
'

. li manifestações de desagrado uma descontinuidade eetílís

cobertas finalmente por a- tica entre o início melódico

8.446.534,00 • • plausos. Quando' caiu o pano e os efeitos de "música ab-

I, p a; r a o a s s o a I h o .1 verlrícou.se mais uma vez soluta" I entre certo roman,

• • que as opmioes do público tismo Úrico, as construções

6'��U��:g� ••••dos e u E r C r II' o' r II o o u. L a r:1 estavam divididas, prevale dodecafónicas e a composí;
.) cendo finalmente os aplau: ção seríal.. Reinou acordo

6 963 897 00 I B I L. cos que se prolongaram por sobre a arte de Henze na es
. . ,

: e e'1 a =. maís jíe meia hora.

I
truturação, no ueo magnâ:

• nírno do contraponto, na

I' D i s t i n C ã O 1 A maioria dos críticos ale- mudança frequente da dínã,

I'
' • mães, quase todos reservados mica e' do ritmo. Henze dedí-

• D u' r a b ," 1," d a d e I. e até mesmo contrários pe- cou a sua ópera a Stravinsky .

•: . rante a musica moderna, Os seus modelos foram sem

•• Informações e Orçamento I· chegaram a conclusões di- dúvida Alban Berg, Krenek,
vergentes. Alguna louvaram Schonberg e Webern. Do

i Ilsvaldo Meira
. i. que o compositor evitou o entusiasmo de Henze pela

perigo de ilustrar musical- ópera italiana" resta apenas

I Av. Mauro Ramos 206 - Fone 2758 i mente o texto, a audácia. de certa leveza ,em todo o con,

.......fHl algumas árias altamente ex- texto. Em todo o caso qua-
se todos oe críticos presen
tes constataram a' Indlvídua,
lidade criadora de Henze.
Reinou também acordo entre
os críticos na afirmação que
o compositor ainda não con

seguiu realizar uma obra ca

paz de o consagrar definiU:
vamente.

Prefeitura do Município de Florianópolis, em {; de abril de '1960
Movimento da Tesouraria, em 7 de abril de 1960'

Saldo do dia 6 (em caixa) o-s 7.015.267,30 PAGAMENTOS
RECEBIMENTOS DESPESA ORCAMENTARIA

RECEITA ORÇAMENTARIA Eduéação Pública' 4.600,00
Serviços Industriais 4.800,00

76.608,10 Administração Geral 5.000,00
892,00 Encargos Diversos 1.875,00

Fundos Dioponíveis 12.000,00
BALANÇO

.

7.064.492,40

I
Na Tenoura'ria7.092.767,4Q , 7',092.767,40 Enl Bancos ... :::::::::::::::::::':::::�::

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

DISCRÍMINA:ÇÃO DOS SALDOS
Na Teuouraria

Em Bancos .

, 'Prefeitura do Município de Florianópolis, em 31 de Março de 1960

Movimento da Tesouraria, em 1 de abril de 1960

Saldo do dia 31 (em caixa) Cr$ 6.592.246,00 PAGAMEij'TOS
RECEBIN$ENTOS DESPESA ORÇAMENTARIA

. RECEITA ORÇAMENTARIA Exação e Fisc. Financei,ra 4.600,00
.

Administração Geral 9.010,00
123.798,40 Serviços de Utilidade Pública 5.100,00

1.038,00 Encargos Diversos 32.653,00
Restos a pagar 1.500,00
Receita Orçamentária 1.916,20
Fundos Disponíveis 12.000,00
Depositante de dinheiro 20,00
BALANÇO 6.850.283,20

Arrecadação
Depoeítante de dinheiro

.6.717.082,406.717.082,40

DISCRIMINA:ÇAO DOS SALDOS

Na Teooura,ria , ' .

Em Bancos' .

6.6!50.283,20
383.651,00

7.033.934,20

Prefeitura do Município de Florianópoliu, em 1 de abril de 1960

Movimento da Tesouraria, em 2 de abril de 1960

Saldo do dia 1 (em caixa) Cr$ 6.650.283,20 . PAGAMENTOS
RECEBIMENTOS DESPESA ORÇAMENTARIA

RECEITA ORCAMENTARIA Servo de Utilidade Pública 5.100,00
..

Enc3!rgou Diversos 300,00
28.550,40 Depositante de dinheiro 1.000,00

648,00 Fundos DisPQllÍveis 12.000,00
60.000,00 BALANÇO 6.721.117,60

6.739.517,60

Arrecadação
Depositante de dinheiro
Movimento de Fundos

, '

b� _���, '< u ..'_'io
6.739.517,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS
Na Teflouraria ;

Eln Bancos , .. ,., .

/

6.721.117,60
335.651,00

7.056.768,60

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 2 de abril de 1960

Movimento da Tesouraria, em 4 dé Abril de 1960

Saldo do dia 2 (em caíxa) Cr$ 6.721.117,60' PAGAMENTOS
RECEBIMENTOS DESPES,A ORÇAMENTARIA

RECEITA ORCAMENTARIA Administração Geral 1.050,00
..

.Exação e Fisc. Financeira 6.100,00
274.795,10 Serviços Industriais 17.780,00
3.896,00 Serv."de Utilidade Pública 31.095,80

Encargos Diversos 19.036,00
Restou a Pagar 79.340,00
Fundos Disponíveis 12.000,00
BALANÇO 6.833.406,90

Arrecadação
Depositante' de dinheiro

6.999.808,706.999.808,70

DISCRIMINA:ÇÃO DOS SALDOS
Na Teflouraria .

Eln Bancos > •••••••••

6.833.406,90
347.651,00

7.1?1.057,90

Saldo

Prefeitura do Município de Flórianópolis, em 4 de abril de 1960

Movimento da Tesouraria, em p de abril de 1960

do dia 4 (em caixa) Cr$ 6.833.406,90 PAGAMENTOS
RECEBIMENTOS . DESPESA ORÇAMENTARIA

RECEITA ORCAMENTARIA Administração Geral 28.500,00
� ..

Encargos Diversos 1.500,00
99.463,00 Serviços de utilidade Pública 10.346,00
2.388,00 Fundo.s Disponíveis 12.000,00

BALANÇO 6.882.911,90

Arrecadação
Depositante de dinheiro

....11'.'1 •. "

,

�J�. i
6.935.257,906.935.257,90

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

Na Teoouraria .

Em Bancos � , . , : .

I

6.882Jll1,90
359.651,00

7.242.562,90

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 5 de abril de 1960

Movimento da Tesouraria, em 6 de abril de 1960

Saldo do dia 5 (em caixa) Cr$ 6,882.911,90 PAGAMENTOS
RECEBIMENTOS' DESPESA ORÇAMENTARIA

RECEITA ORCAMENTARIA Admíníetracão Geral 33.200,00
-.

Educação Pública 10.200,00
268.258,10 Exação e Fisc. Financeira 6.000,00
4.912,00 Servo de Utilidade Pública 68.722,70

Depositante de dinheiro 10.692,00
Fundos Disponíveis 12.000,00
BALANÇO 7.015.2,67,30

.
,7.156.082,00 1 . 7.156.082,00

. DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS
Na Teoouraria .,',., , , .. ';" .

Em Bancos , .

Arrecadação
Depositante de dinheiro

7.015.267;30
371.651,00

7.386.918,30 .

r

Arrecadação
Depositante de dinheiro

Na TeL!oúraria
.

Em Bancos ,
". , .

7.064.492,40
383.651,00

7.448.143,40

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 7 de abril de 1960

ATEN' AO
Consumidores daGasbel Mais do que no seu "Koe

nig Hirsch", Henze esror
çou-se no "Príncipe de Hom
burg" por reepeítar os dita
mes da ecónomia no domínio
dramatúrgico. É possível que
não tenha conquistado o
grande triunfo ao qual as,

pira por. o tema envolver
uma série de obstáculos e

desvantagens. É realmente
difícil representar músícal,
mente o conflito entre o de
ver e o desejo, a tensão en:
tre o 'humanitartemo e as

leis que regem o mundo, o

contraste entre os sonhos de
um enamorado e os Impera,
tívós estratégicos. Além dis
so o tema em si é hoje li
geiramente antiquado. O pú
blico não se conformou com

a circunstância, talvez íne
vítável de oa diálogos e mo ..

nólogos geniais de Heinrich
von Kleist terem sido cober,
tos por uma música às vezes
violenta. A jovem poeta líri
ca alemã Ingeborg Bach:
mann dedícaracse ao difícil
.trabalho de seccionar o

Príncipe de Homburg em ce

'nas mais acessíveía a uma

interpretação musical. Pr.e
tendla.se dar, por assim di
zer uma radiografia do tex,
to.

'

Oompreende.se que os

espíritos conservador.es ee

tenham revoltado contra es

te �'sacrilégio". Espíritos
mais liberais louvaram en;

tusiàsticamente o "Libretto"
e a originalidade de Hans

\;
Warner Henze.
A estreite, em Hamburgo

conetítuíu um grande acon,

tecimento social. Vieram a

I Hamburgo .
jornalistas de

quase todos os países euro

peus. Com certeza ficaram

impressionados' pela cora

gem com que em Hamburgo
se puseram todoa os meios
técnicos imagináveis ao ser

viço de uma ópera contem,

porânea. Em todos
.
os co

mentários realça-se aclare
za analítica, o .tempera:
menta musical e a seguran

ça intuitiva do dirigente
Leopold Dudwíg. Mereceu
também todos os louvores a

encenação, a utjlização in

teligente do eepaço. O rea

lizador Helmut Kautper, co
nhecido em primeiro lugar
pelos seus filmes, recorreu à

"dramaturgia de luz" dos

netos dé Wagner e a meios

que se situam entre a esti

lização e o realismo. Vladi_·
mil' Ruzdak, Lieselotte FoI

ser e Helm'ut Melchert de:
sempenharam .ou seus papéis
com brilho e inteligência.
Resumindo as críticas, po_
der_se-á dizer que Hans

Werner Henze continua a

De acôrdo com a Cia. Gasbél S.A., comunicamos aos

consumidores da Cia. cilada, que assumimos dQsde a dala
presenle a responsabilidade do reabaslecimenlo, devendo
assim os inleressados dirigirem-se a nossa Filial sila a Rua
Francisco Tolelltino n.o I, para a devida legalização dos

enderêços, o qual pa·ssarão a serem reabaslecidos normal
menle como nossos cHenles.

Florianópolis, 30 de Maio de 1960.
HELIOGÁS S. A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA

"

DEPA,RTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
P L A N T Õ E S DE F A R M Á C I A

M�S DE JUNHO

Farmácia sto. Antônio
Farmácia Catarinense

\

Farmácia Catarinense
Fármacia Noturna
Fármacia Noturna

Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano

16 - 5.a-feira (dia Santo)
18 - sábedo (tarde,
19 - Domingo
25 - Sábado (tarde)
:?6 - Domingo

O serviço noturno será efetua, {lo pelas farmácias Sto. Antô nio, Noturna e Vitória.

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

ESTREITO �.l

._"
Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto

16 - 5.a-feira (dia Santo)
19 - Domingo
26 - Domingo

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro

O serviço noturno será efetuado pelas f'armácias do Canto. Indiana e Catarinense.

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

Movimento da Tesouraria, em .8 de abril de 1960
Saldo do dia.7 (em caixa) Cr$ 7.064.492,40 PAGAMENTOS

RECEBI.I.VI;ENTOS DESPESA ORÇAMENTAItrA
RECEITA ORÇAMENT�RIA' Exação e Fisc. Financeira' 1:.500,00

Administração Geral .99.550,00
120.961;00 Serviços de utilidade Pública 2.400,00
6.539,30 Encargos Diversos 5.785,00

Restos a pagar 37.880,00
.

\ Fundos Disponiveis 12.000,00

I
BALANÇO 7.029.877,70

7.191.992,70 7.191.992,70

DISCRIMINA'ÜÁO DOS SALDOS
Na Te[.,'Üuraria ', . ..

..
.

Em Bancos .

Arrecadação
Depositante de dinheiro

7.029.877,70
395.651,00

7.425.528,70

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 8 de abril de 1960
Movimento da Tesouraria, em 9 de abril de 1960 I

Saldo do dia 8 (em caixa) Cr$ 7.029.877,70 PAGAMENTOS
RECEBIMENTOS DESPÉSA ORCAMENTARIA

RECEITA ORÇAMENTARIA Educação Pública
�

9.200,00
Arrecadação 61.007,40 BALANÇO 7.082.469,10
Depositante de dinheiro 784,00

7.091:669,10 7.091.669,10

DISCRIMINA'ÇÃO DOS SALDOS

7.082.469,10
395.651,00

7.478.120,10

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 9 de abril de 1960
V1STO

M. C. Freitas
Chefe Servo Contrôle

. ser, com os seus 34 anos,Jucelio Costa
Diretor

Tesoureiro
Mario Lobo, uma "promessa".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo, 19 de Junho de 1960 "O ETAnO" O IU.IS AlfTIQO OIABIO O. 8. CATABlNj

Por WALTER LANGE

Noticias de Porto União
Pôrto União da Vitória, 9 constitue-se no mais belo e

I
das quando Ttá normalistas

(Do correspondente). próspero bairro das duas cí, que: por seu preparo, pode
ONTEM COMÍCIO PRó- dades. Funciona ali uma es, riam oferecer melhor educa,

CANDIDATURA PLÍNIO cola isolada com três pro- ção às crianças.
.

COSTA feseôras normalistas. Com INSTALADA LUZ NO BAIR_

Após percorrer os muníci, matrícula superior a cem RO DOS TOCOS

pios de Bíturuna, dia 7, e alunos, os habitantes vi- Há longos anos vinha o

Cruz Machado, dia 8 Plínio nharn de longa data exígín; baírrç neceasítando e recta,

Franco Ferreira' da' Costa, do um grupo, pois o prédio, mando energia elétrica. Su
vitoríoao candidato da colí- de madeira, não oferecia as perando as dificuldades pro,

gação P.S.D., P.R., P.R.P., mínimas condições para um venientes da escassez de
P.S.P. e P.R.T. realizou co, educandário. Em 1957 era tal eenergía ie a precária sítua,
mício na cidade de União da a situação, que em dias de ção financeira da prefeitura
Vitória. O Prefeito de União chuva as protessôraa não po; municipal, o prefeito Lauro

As maiores "Coisas" do da Vitória, Farid Guérios, do diam dar aula, a não ser Mueller Soares mandou íns,

Mundo: Maior Cidade: Nova P.T.N. falou várias vêzes em mudando as carteiras para talar luz e energia, trabalho
Yorque com uma

.

popula, favor de Plínio nos munící, lugares onde não as atín- que está sendo feito atual

ção de'mais de 12 milhões pios vizinhos, inclusive na gissem as goteiras. Isto na mente.

de habitantes. - Maior po; cidade. Estiveram na comi- cidade, onde havia matrícu, DESTRUliÇÃO DO ESPORTE

pulaçâo: A China com.... tiva e usaram da palavra, la de uma centena de alu, LOCAL: LENC

583.000.000 de habitantes; � entre outros, o deputado La- nos. Diante da reiterada Pôrto União e União da
Maior País: União das Repú- dislau Lachosk, Secretário promessa de um novo pré- Vitória têm, nos esportes a

blicas Socialistas SoviéticaD de Obras Públicas, o deputa, dia por parte da Secretaria Liga El:lportiva Regional
ocupando o sexto de toda a do Jorge Maia, do Norte Pa, de Educação e Cultura a Iguaçu. Atualmente a Díre ,

extensão do nosso plane, ranaenae, o .Sr. Josino da população aguardava uma toria está empenhada em

ta. - Maior Império: Con , Rocha Loures, Secretário de solução, até que, depoís de, atrair ao seio da LERI no,

tinua sendo o Britânico, Assistência Social, O Sr. tantas promessas, desiludi- vos clubes. Assim, São Ma,
"onde o sol nunca se põe". - CeI. Paula Soares. da, resolveu procurar cons, teus retornou à liga e espe
Maior Edifício: O "Empire Grande foi a afluência de truir por conta própria um ra-se a adesão de clubes de

Um comitê científico ame- State", de Nova Yorque, com populares que ouviram a pa, novo prédio. A Prefeitura outras cidades.

ricano, encarregado de opl, 102 andares, con�truido em lavra de vários oradores, O deu seu auxílio e o prédio foi Enquanto isto eucede, cer,
nar sobre. a influência da 1940, na Quinta Avenida. - benquisto médico e prefeito erguido logo. tos elementos de Pôrto União
bomba atômica, lançada sô_ Maior Torre: A Torre Eiffel, de Pôrto União, Dr. Lauro ao invés de manter a união
bre Hiroshina, nos nascimen- no Campo de Marte em Pa , .Mueller Soares, teve felizes Quatro salas, bastante

r
com a LERI procuram des,

tas de crianças dos dois se- ris, construída em 1889. - .palavras em favor de Plínio bem mobiliadas, a eecola vinculá-la criando a LENC

xos, chegou a eeguínte con, M,iaior Efltátua: A da Líber- .Costa, Lott e Jango Gou- está agora em condições de (Liga Esportiva Norte Cata,
clusão: Quando o pai era o dade, numa ilhota na entra- Iart, Em nome dos eetudan, 'melhor atender as crianças. rinense). Provou_se desde

atingido pela radioatividade da do pôrto de Nova Yorque. tes falou o inteligente aca, Há, porém, uma observação logo que não se tratava de
diminúe a probabilidade dos Foi presente do Governo da dêmico de filosofia Joaquim importante a fazer: a esco, interêsse esportivo e sim po,
filhos serem do sexo" femí, França aos Estados Unidos. Osório Ribas. O operário An, la continua isolada. Tocos lítico, poía a sede da Lenc

nino; quando, porem, a - Maior Templo: Basílica dré Pastuchi traduziu o pen- precisa de um grupo. En, passou a ser a da sede da
atingida foi a mãe, o nas, de SãG Pedro, no Vaticano, samento da classe, fazendo quanto é escola isolada, seu U.D.N. Os jornais deram pu
cimento de filhos masculí- podendo abrigar 45.000 pes, ver a necessidade de votar quadro de professôras é re- blicidade dêste fato. Ora, se
nos fica abaixo do normal. soas no seu interior. A cons, no nome de Plínio Costa, por duzido. As normalistas não ria hora de Se somar estor;
Se os dois foram atingidos, trução durou 176 anos. - seus eervíços prestados _ em podem na: época legal pleí, ços em benefício do esporte
desce extraordináriamente Maior Sino: Pertence a um favor da causa pública do o tear vaga. Passada a época local, indubitàvelmente 'fra_
a probabilidade de filhos mosteiro budíeta nas proxí- Paraná, o que é uma garan, de inscrição das normalís, co. A criação da LENC aín
homens. O nascimento de midades de Cantão, China. tia de um govêrno eficiente tas, surge o diretório local da dá motivos ao baírrierno,
rapazes em Hiroshina é cada Mede 5,5 metros de altura e monesto. da U.D.N. ·e indica, para quando tôdas as atividades
vez mais raro. por 13,80 de circunferência. REUNIU_SE O P.S.D. DE preenchimento das classeu sociais procuram evítar es,

Foi moldado no ano de 1400. PõRTO UNIÃO por professôras não títula , ta mancha.

N° 158 As autoridades de Filadel-
Em Lyon Monsieur che, fia colocaram no parque

mama estava pintando o placas com o seguinte in
balcão do seu 5° Andar. Per, crível letreiro: '''Os bancos
deu o 'equilibrio e caiu. A perto do pavilhão de múelca

queda foi aliviada no 3° an, são destinados para as se

dar por um fio estendido, nhoras. Os cavaleiros só os

onde uma mulher estava se- poderão usar, depois de elas

cando roupa. Ela coneeguíu estarem eentadas."

segurar por uns momentos o

homem, enquanto gritava
por socorro. Mas, não teve
forças e Monsieur Chemama
continuou o seu vôo ínvo.,
Iuntárlo l No 1° Andar mora-
va um casal que, escutando
os gritos da mulher do ter;
ceiro andar, chegou ao bal
cão em tempo para segurar
definitivamente o pobre aci

dentado, levando,o são e

ealvo para dentro de casa.

Êle apenas sofreu um cho ,

que de nervos! Felizardo!

Os beijos nos filmes, re,

gulados na Corréa do Sul, - Maior Pirâmide: E' a que reuniu-se a cúpula do P.S.D. M I N H A O P I N I A- OIcom uma duracão máxima se encontra próxima do de Pôrto União sob a égide
de 30 segundos, acabam de Cairo, Egito. Ê chamada a do líder Lauro Mueller Soa_ II

sorer uma dímínuíçâo paraI Grande Pirâmide e tem 450 res. Ficou .estabelecído que o A. CAMARA
10 segundoe, no "interesse pés de altura. Foi mandada Partido levaria quatro no, Ê necessário que fique, a estas alturas dos aconteci,
da moral pública." . construir há mais de 5.000 mes para a convenção muní, mentos, bem claro que o que 'a Comissão pró Vencímen ,

anos pelo faraó Keops. cipal para concorrer à can- tos condignos à Polícia Militar, vem debatendo num ter;
Maior Salão: Ê o que existe didatura ao cargo de Prefei; rena limpo, as claras, num terreno franco, justo e eínce,

na Fábrica "Ford" em De ,
to Municipal. Ê uma forma 1'0 e porque não dizer mesmo, humano, não se constitui

troit, Estados Unidos. Mede verdadeiramente democrá, ravor, esmola ou barganha e sim um vencimento digno
um quilômetro de comprl; tíca fazendo com que saia que proporcione ao policial uma vida condigna com suas

mento por meio de largura, da voz do povo, através dos árduas funções. Salário capaz de evitar o que vem se

não poesuíndo nenhuma convencionais o nome do passando aí pelo vale de Itajaí, em determinada cidade

coluna intermediária. que há de concorrer ao cargo Que a pobre mãe de um soldado de polícia vive pelas ruas

Maior Estádio: Ê o Maraca, do executivo municipal. Willi a menpigar.�. Vencimento capaz de evitar que o. poli
nã, no Rio de Janeiro. Tem Jung', vereador, Roberto Cy_ cial por absoluta necessidade, use de meios ilícitos na lu,

capacidade para 200.000 ex- ro Corrêa, vereador, Antô- ta pela subsistência, na luta dura e ingrata frente a ína ,

pectadores. Possui 30.000 ca, nío Maciel de Araújo, ex.ve., diaveía � imprescindiveis compromissos a saldar, com um

deiras cativas que s. tos, reador e Baluetdano Costa salário que poderemos cognominá-lo de Salário de ro,
sem postas em fila cobri, Jr., .suplente de deputado, me ... O que os milicianos vêm pleiteando com todo res,

riam uma extensão de 15 são os eminentes nomes que peito e paciência não se constitue num prêmio de con,

quilômetros. Foi construído concorreram na convenção. solação ou num abono fictício para depois se transformar

para a "'Copa do Mundo" em Sabe-se também que o se- em vencimentos, a exemplo do que não ha muito tempo,
1950. gundo e terceiro nomes en_I sucedeu. O que os policiais de nossa terra pleiteiam é uma

contram mais receptividade
I
tabela não feita as carreiras e sim uma' tabela feita com

dentro do P.T.B. para apôio estudo comparativo com outras existentes em Vigor, nae
dessa agremiação. Fôrças Armadas de nosso País.O que os milicianos de
Quanto ao candidato da Santa Catarina, desejam é que sejam colocados num doe

oposição, sabe-se que tam- pratos de uma balança justa, seus méritos, seus sacrtü,
res amanhã, eu te deixarei bém não De chegou a um cios suas noítee de vlgllias suas canseiras seus 'Velhos e

depois de amanhã." acôrdo. A U.D.N. está atuaí.] LracÚcionais galardões adquiridOS em camp� de luta pela
------------------------- mente dividida em duas manutenção da ordem pública, da conservação do res-

e A B E ( O T E S F N M alas: a moça e velha guar_ peito e do direito de todos e que no outro prato seja cola_

I da. Esta, principalmente, cada sem favoritiemo nem pretensões, o suficiente para
Acabamos de receber bôa quantidade para os caml_ reúne os maiores valores do para que po[.'sam como gente, viver suas vidas modestas,

nhões até 1957. Prêço Cr$ 28.000,00. partido brigadeirista. Suce· porém, dignas e honradas.
ULTRAMAR S. A. de, porém, que a ala moça

arrebatou, com métodos ma_

quiavélicos, a presidência,
pondo de lado os velhos ba
luartes do udeniE!mo local.

Assim, 'chegada a hora Oe

escolher o nome para con_

correr ao cargo de prefeito,
as duas correntes não che

gam a acôrdo .. O presidente
chegou mesmo a oferecer a

presidência à ala velha,
I com o fim de pacificar o

.Qartido. A ala velha, porém
não aceitou.' Procurou-se,
então, um nome estranho às
fileiras do partido. O nome

de GregóHo Berkenbrock,
elemento vinculado ao P.D.C.

e que já concorreu ao

car-Igo de deputado estadual pe_
la legenda do P.S.D., foi o

maiE! cotado. Por suas liga
ções com o líder pessedista
Dr. Lauro M. Soares e por
não comungar com os méto_
dos administrativos reinan_

tes no Estad<J, Gregório Ber_

cl{enbock tem encontrado.

resistências da parte de al

gunD próceres da eterna vi

gilância, mormente do Pre
sidente, Dr. Josué de Olivei_
·ra.

. O BAIRRO DOS TOCOS

\ PRECISA DE GRUPO ES
. COLAR

Tocos, . elíl �ôrto União

Ainda na tarde de ontem

De volta para a mamãe

fugiu uma [ovem esposa em

Ahmedebad, India, apóe pou
cas semanas do seu casamen

to, Mas o marido é que não
se conformou com esta deci
são e reagiu de uma forma
violenta e brutal. Montou o

seu elefante e foi a cana da

sogra. Lá chegando, enquan
to o gordo paquiderme tudo

, escangalhava com as suas

enormes patas, ele, o JDari
do abandonado, entrou em

casa, agrediu a sogra, mor,

dendn.Ihe o nariz e arran

cando-lhe uma das orêlhas
com uma violenta dentada,
agarrou a esposa . dOD bra

ços da mãe ensanguentada
e com ela montou o seu ele
fante e... a levou para ca ,

sa, Casal feliz, agora de pou
ca sorte!

Humor: A esposa ao ma

rido: "Anteontem v i e s te
ontem para casa, ontem
vieste hoje. Se hoje só víe,

Rua Figueira de Melo, 258 - Fone 48-6644 - Cx. Pos_
tal 5011 - Rio de Janeiro. 1952 VENDE-SEB U I K

Hidramáitico, com 45 mil Kms. rodad'Üs. Pneus e Ba

teria novos. Equipado, Rádio, tudo original. Estado de

conservação 100%. Tratar com o Dr. Viriato. Telefones,2919

I S A - S E(P R E..
fraqueza .

-
"

pele amar.loda e sêéct
Escritório de representações, precisa de uma E!enho

rita de bôa aparência com instrução secundária ou equi_
valente, para tr.abalhar junto a repartiçõ,es públicas, con_

sultóri01\ escritórios, etc ..
Tratar a rua Trajano, 12 - Sala 9 (das 17:00 às 19:00

horafl) (Não atendemos por telefone).

magreza
falta de apetite
desânimo
preguiça

sinal de amarelão!

JUNHO

D..A 25 -_ Tradicional Festa Jimlna, com um grande-,forte, sadio e
o

sempre. bem disposto!
'

programa.
Ás mêsas para a Festa Junina, pofterão ser

reservadas na Relojoaria M�1l1er .

DIA 26 - Disco Dance com atrações.

�

INSTITUTO MEDICAMENTA FONTOURA S. A.

fabricantes da faMoso �IOTÔNICO FONTOURA

A

PROVA
,

ESTA

,

50

fixa para
ladrilhos e

sempre
ezuleles

Se você está construindo ou com

prando seu lar próprio em constru

ção, exija que os ladrilhos e azule

jos sejam colocados com Binda -

super adesivo de fórmula suíça que
fixa mesmo... e para sempre!

26

0.0'1
Um produto da

a construir
ô Brasil SIKA S.A.

Representantes em todo o Ir".H

Represenlmtles em Flor.lanópolis:

TOM T. WILDI & elA;
Rua Dom Jaime Câmara - Esq. Avenida Rio Branco

Co-Distribuidores: MEYER & CIA.
Rua Felipe Schmidt, 33

À vencia nas boas casas cio ramo

(URSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA
POR CORRESPONDÊNCIA

... O Instituto Nacional de TaqUigrafia, empenado
• na campaha de difusão da taquígrafía brasileira,'
• abriu inscrições ao seu curso por correspondência, •
•
através de 15 lições. Escreva hoje mesmo, dado no-

•me e endereço, para a CAIXA POSTAL N° 2.500 ou

• N° 8.600 - SÃ PAULO.' . •
.-�-� ... ,.,.-_ ..--,.--_ ..

1960:' -- Di'as 2, 3 e 4 de julho -1960
GRANDIOSA FESTA DO ESPIRITO SANTO

na Matriz do Estreito
Do dia 26 de Junho a 4 de Julho, àfl 19,00 horas, no,

venas solenes patrocinadas pelos Juízes e Mordomos.
SÁBADO - DIA' 2 DE JULHO:

18,30 horas: COl'tejo da casa do Imperador à Matriz,
com acompanhamento da Banda de Mú
sica.

19,'00 horas: Novena. Solene. Barraquinhas na Praça
Nosna Senhora de Fátima, em frente da
Matriz.

DOMINGO - DIA 3 DE JULHO:
9,00 horas: Partida do préstito da Residência Impe_

rial à Matriz, onde será cantada a Mis_

sa na qual se fará a coroação do Impe
radof.

19,00 horas: Missa vespertina e Bênção com o SS.o Sa.

cramento .

22,30 horan: Queima de fógos.
Haverá churrasco ao meio dia e barraquinhas ,duran·

te o día todo e à noite.
SEGUNDA_FEIRA - DIA 4 DE JULHO

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

Cortejo da Casa Imperial à Matriz.

Novena Solene.

Queima de fógos.
Cortejo para a Ca['a 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.

18,30 horas:

19,00 horas:

22,30 horas:

23,00 horas:

.

,

Imperador:
Juizes:

Jesé Elias
Anastácio Linhares
Jonas Gerber

Sírio Patrício Lima
Paulo Koorich

Eloy struve
João Soares Filho
Carlos Gevacl'd
Manuel Claudino
Joaquim Motter
Estanisla,u Rubck)

Pe. ,Quinto Dal)UZe Baldessar

(R.eitor da I�re.ia Matriz)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dutra participará ativamente da campanha do candidato Lott
RIO, 4 (VA) - O mare- ,

'

chal Eurico' Dutra compa,
I'

recerá no próximo día 19,

oao comício eleitoral dlo ma

rechal Teixeira Lott, em

Bonsucesso, estando dispôs
to, a partir daqueel mo-

mento, a participar ativa-

(Umente da campanha do
candidato do PSD à presí , I
dência da República,
.0 ex.presídente Dutra

visitará hoje o marechal

U.Lott, em sua residência, a

fim de acertar definitiva
mente oa têrmos de sua co

laboração na campanha
lottista, colaboração que

(U,poderá se desenvolver ín,
tensamente por todo o Es
tado da Guanabara, na de
pendência de uma solução
harmoniosa para o caso do

Ugovêrno local.
'

O convite ao ex-presi- '

dente Dutra para partící
par da campanha lottista
foi feito pelo general Ra-

�fael Pio dos Santos, secre
táríocgeral do Comitê In

terpartidário, O marechal
Lott recebeu ontem a visi

'"
(

ta doa deputados Sérgio
Magalhães e Breno da Sil
veira, Confirmando o em

penho do marechal Dutra
em participar da campa-

�nha do candidato popular,
o general Pio dos Santos
exaltou os sentimentos de
mocráticos do ex.presíden
te, cujo nome está sendo
focalizado para o govêrno
da Guanabara.
Dando cumprimento ao

seu programa de visitas ao

Estado de São Paulo" o ma,

rechal Teixeira Lott, vol
tará a víeltar sete cidades
paulistas no fim desta se

mana. Assim, no dia 16
(5,a_feira) a comitiva do
ex-miinstro da Guerra per
correrá as cidades de São
Carlos e Jau. No dia 17,
sexta.reíra, serão visitadas
Itabira e Campinaf! e no

sábado, São Bernardo, São
Caetano e Santo André.
COMíCIO DE BONSU

CESSO
O Somitê Interpartidário

Carioca' está preparando
carinhosamente, o comício
de Bonsucesso, a realízar;
se na noite de domingo, na
Praça das Nações. A orga,
nização dêsse "meeting"
que deverá ultrapassar o
êxito do comício realizado
no mês passado em Ban ,

gú, está a cargo do general
Rafael Pio dos Santos. Na
reunião do dia 9 passado,
foram adotadas medidas
necessárias visando reunir
em BonsucesDo� o efetivo
de todos os comitês Lott
Jªngo do Estdo da Guaria,
bàra, 'representações de vã
rios Estados vizinhos. Hoje
na séde do Comitê Inter�
partidário Carioca haverá
mais uma reunião paar
contrôle da organização do
comício de Bonaucesso,

-

INSCRIÇÕES
Acham-Se abertas na sé-

.
de do Comitê Interpartidá
rio Carioca (Av. Rio rBan
co, 131) as inscrições para
a caravana nacionalista de
autos, camionetas, ônibus e
caminhões que sairá, em

cortê]o, de Copacabana até
a Praça das Nações, para o

comicio de domingo, dia 19.
OMEGNA VAI AGIR
O d e p u t a d o Nelaon

Omegna seguiu, ontem, pa
ra São Paulo a fim de des,
mascarar os chamados co

mitês J-J organizados pela
oposição, no interior paulis
ta com o fim de enfraque
cer a candidatura Lott,
Jango, que dia a dia toma

corpo em todo o Estado.

(OHFECClONA·!f QUALQUE� TIPO
Df CHAVE

Rua: frlnclsto Tolenlino, n.' 10

PRECISA-SE
DE UMA MOÇA PARA
AUXILIAR DE COSTU
RA. TRATAR, À RUA
CONSELHEIRO MAFRA,
186 - FUNDOS.

COMO É 60STOSO
O CAFÉ ZITO

Gráfica Confinenle
Lida.

Tipografia e, fábrica de
oarímbo, Impressos em geral
Rua Aracy Vaz Callado, 186
Estreito Florianópolis

\.

- .

energia

"�,
��>

\;
,/

r

presidente_da�repú6Iíca:vote_em

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rlla CvD8elheiro lnafra, 160 ',. ......� ...... ". ,. .... ,. ,. _ ,._ ... ,. 'a.._�_� "I!a�: Angustia _ Complexos _ Ataques _ Manias __

'

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139 ... DR. HENRIQUE PRISCO DB� HURI GOMES ���t�6,0�xc��o l\g� sf�:��s- : Problemático Afetiva e sexual
Enderêc;o 'I'elegrâtícc ESTADO

PARAISO : Tratamento pelo Eletrochoque com anestesta _
• Insulinaterapia - Oardíozolorapía - Sonoterapta e

•• Psicoterapia.
: Direção dos Psíquíátras -

: DR. PERCY JOãO DE BORBA

: DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

Cirurgião Dentista • ÇONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Especlallsta em dentaduras ani\_: Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286
tõmlcas. Horário: Das 8 às 12 r� : (Praça Etelv.i,na Luz) ,

: 8 �

Mauricio dos Reis e Norberto Brand
ADVOGADOS

,
�.ló _ ".� ,...::'._ ••

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G ER E-N T.II
l�:.

Domínzos Fernall!des de Aquino

REDATORES
Osvaldo Mello � Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Macbano - Zury Macha
do ..:._ Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira; Lenzi

��'\óo">-',ii'��::g!il"
COLABORADORES

Prof. Bareeiroj, Filho -'- Dr. Oswaldo Rodrig·ues Cabral
_. Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.

Manoelíto de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

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

Lange - Dr. Acyr Pinto da -Luz - Acy Cabral 'I'eive -

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

- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.
•

POBLICIDAD.
Osmar A. Schlindwelm - Aldo Fernandes - Virgilio Dias

- Ivo Frutuoso.
a.PR.S.NTANTIB

u.pre.ent.ç6es A. S. Lara Ltda.
RIO:-- Rua Seuior Da.,.... - I......,

TeL JJ6t14
S. Paul. Rua Vit6ria 167 - e4L-.j ai -

Tel. 14-894'

�J:'v1ço Telep-ifico da UNITIID PR"SS tU-P)
AGENTES Il COBR..SPOilD.NHg

li. Too" ela lIlulÜcipio. €�- �ANTA C� 'I'ARINA

ANtJNC:...J8
M••ltaat. C4tDtrat., de acorde co'" • _ ta"la .. vicer

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção' não se respcnsabiliza pelos
conceitos emitidos nQ�\arti,!l)s assinados.

� .. .?l ... � .

.";.'... __
...

j'

Persi"nás
POSSUI'MOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO, EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

Casa Laudares, Ltda.
Rua Deodoro, 15 - tel. 3820

.......................................�•...

João Moritz
.

S. A.

"A SOBERANA" PRAC", II DE NOVEMBRO _ ESQUINA
KtA rELlPE SCHMIDT

'JI.!AL "4 SABEUANA" DISTRITO 00 I:sr:-,y.JTO _ CAN1'O'
r
/

PROJETOS, ORÇAMENTOS )� CONSTRUÇÕES,

A CARGO DE

A G R· I C o L A B R UNO
REGJSTRO: N.o 167 - C.RE.A. 1O.a REGIAO _ S.C.

RliIf.\ ]� de Julho (Saco da Lf�ma) - COQUEIROS

DR� ·MOORRIS SCHWEIDSON
Ex-Interno por ccncurso d� Iatlr_ .;

.

'; CIRURGIAlJ DENTISTA
nldad-e_E6cola.. (Serviço do. prol. DIPLOMADO PELA U�'lVERSIDADE DO PARANA
Octávio Rodrlgue. Lima). :Ix· .

Interno do Serviço de Cirurgia do \ R/\IQ� X - PONTES - PIVôS

�lfP.�l'J;al I.A.P.E.T.C. do Rio d. f· 'TRATAMENTOS DE CANAL

��. Médico dO Ho.pltal de HORARJO --- das 8 às 12 e das 18 às 20 horas

l��4e e, da Maternidade Dr HORAB MARCÃDAS - das 14 às 18 horas
Ca;tre,"Cor�êa. . RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar
DOEN�AS DE SENHORAS - : 1 .•

-

'

.

PARTOS - OPERAOOES ---------.-(--------------'------------------�---
"

I PARTO SEM DOR pelo' métOdO,
.

L O E Spslco.protllatlco ' ,T
Consultório: Rua João pinto n, 10. ,

' �'" '.

das :Uj;OO "àl lt;,OO horu Aten4a
'

.,�:. "', '
,

COD) ,her&.· D;llU'çadaw. '':��letó;''t /,
'. Com �r�n;9.e J1acilidade de pagamento, vende-se lotes

3035 - Residência: Rua áen.ral a longo praze sem juros, sitos á rua Lamo Linhares, pró-
Blttencourt n, 101. ximo a Penitenciãria. Podendo o comprador construir sua

.- - ,,--- casa, imediatamente.

ME'DICO

Operaç(jee - Doença. de Senho

ra. -'.' Clínica de Adulto.

Curso de F;speclallzação no BOIpl.
tal dos Servldore. do, }l.tado.

(8erviço do prot. Mariano di An.

drade). Consultai: pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde da.

15.30 horas em diante no consuí,

tórlo. à Rua Nune. Machado, 17.

esquina da Tiradente. - TIllf.

2766. Re�ldêncla - Rua Karl

chal Gama D'Eça. n.o 1'1. - Til.

3120.

Ij_:;i
DR. AYRTON DE OLI

VEIRA
DOENÇA8 DO PULE�O
- TUBERCULOSlI -

Consultório ,- Rua Fel1PI

Schmldt. 88 - Tel. ssm.
Horário: dlU 14 àJ 16 hor...

Relldêncla - Felip. 8chmldi.

n.o 127.

I
DR. ANTONIO MUNIZ DE

ARAGÃO

CIRURGIA 'l'RAUMATOLOGIA

ORTOPEDIA
Consultório: João Pinto, 14 -

Consulta: dlls Iii ã. 17 hora•. dlá

rlamente. Menol aOI sábado.. Re.

sldêncla: Bocal\lva, 136. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Nacl�_
nal de Medicina da; Univ"l'Iidad.

do BratU

DR. LAURO DAURA
CLINICA GlIJtAL

EspeCialista em moléltla. dI SII
nhoras e vias urinária.. Cura ra_

dical das intecçõe. aguda. e crô

nicas. do aparêlho genlto_urlnárlo
em ambca o. &exo.. Doençu do

aparêlho Digestivo" do .ntema

nervoso. Horário: 10;» ã. 11 •

2'>2 às 6 horal - Con.últórlo:
Rua Tlradentel. Í2 '_: 1.0 andar

- Fone 8246. 'Re.ldê�c1a: ::RUI
Lacerda CoutinhO. 11 (Chácarl do
I�spanha - Fonl II•.

DR. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GERAL

Doenças de Se-n.boral - procto

logia - Eletricidade Médica

Consultório: R\la Victor Kei_

I
relles n.o 28 -- Telefone 3307

Consultas: Da! 15 horal em diante.

ReSidência: Fone. 8.423. Ru. Blu
menau. n, 71.

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

CLÍNICA GERAL

Consultório: Rua CeI. Pe
dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 àfl 19 noras (ao la
do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Saraiva, .470

- Estreito - Fones 2322 e

6367.

Dr. - Hélio Pebcol�
ADVOGADO

Escritório _ Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4.
"

I

Residência Alameda

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

VENDE-SE
Duas Bicicletas Monark.

Preço de ocasião. T,ratar à
rua Duarte Schutel. 42.

MEIDONÇA DR. GUARACY A •

SANTOSMéDICO

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
RC1sidência:

Rua Gal. Bíttenconrt n, 121.
Telefone: 2651.
Consult6rlo:

Rua Fe1ipe Schmídt A. 37.
Esq. Álvaro de Carvalho.
liorário:

,

A,tende com hora marcada

Avisa sua dlst;.uta cl1entela Que

mudou seu consultório para a rua

Felipe Schmldt, n. 39-A _ Em

frente a Padaria Carioca.

DRA.' EBE B. BARROS
CLtNICA DE CRIANÇAS

COlUuJtórJ. .' RIII...... COIl."CU
•• , RlfaWo LU lilA a.c.. .. Selunda , I....t.lre

c.. 16 'I 17 110r..

Tol. - nuI'LOIlIANOPOLI8

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas, fistula., ete.

Oirllr,i. anal
CONSULTÓRIO: - P..ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553 -'-

DENJADURAS INFERIORES
í M''É T O DO' PRó P R I O

F:�Xa-çãO GARANTIDA

Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305
Fone 2391 e 3426.

"

DR. HAMILTON SANfORD DE
VASCONCELLOS

J)iplomado 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 Maternidade

Fernando de Magalhães.

giáno do Instituto Nacional

do CAD,cer.
DOJt.NÇAS ,DE SENHORAS -

PARTOS - UROLOGIA -

CIRURGIA

Ar,eIJde, pela manhã, na

Maternidade Carlos Correia.

Residência: Rua Demétrio
Ex-Interno e Médico Esta- Ribeiro, n.o 26 - Fone: ,2305

ATENDENDO DIARIÀMENTE NA

MAJERNIDADE CARMELA OUTRA
l

SERViÇO DE RAIOS X ..
Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA

EWALDO J. RI. SCHAEFER
Exames do Estômago - Vel"icula Biliar -- Rins

Torax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia: Obstétrica
(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPÕE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDER:Ê!ÇO: Rua Irmã Benwarda s/no Ónibus à por
ta (Almte. Lamêgo).

.

RAUL 'PfREIRA CALDAS
'A D VOGA DO

"Questões Trabalhislaf'
Escrltórto: Rua João Pinto n. l' lObO
t�lerone a. �.487 - Cma P:lataJ n. II
&ORARIO: Da! f3 11 1''1 Mru.

xxx

fi:
•. ,

DR. ARMANDO VAL'ER'IO DE ASSIS
Comunica aos seus clientes o novo horário de consul-

tas.
.

. ,�j : \�illf' .'� .; r.
'

a � • _ '_ •• J _ _ ,_J..... },:"""-"

DE MANHã - das 10 as 12 horas

Dm TARDE - das 4 as 6 horas
C�nsultas Rua Nunes Machado, 7 fone 3�38.

"

,

"O ETAnO" O .MAIS ANTIGO DL\lUO DB S. CAl'AlUNj

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 50

Andar Tels. 2198 e

2681

........ '-�""".""''' ".�

O
'

SUL

r.A

A H I N A

OSSA
NOVA.

UMA REVISTA REALMENTE MODERNA

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolls
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Mliranda Ramos

Dr. Evilásio Nery Caon ,

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comercia!s, enmi
nais e fiscais - Administração de bens - Locação e y�n
da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

ças - Contabilidade: 'escritas, balanços, análises e períc�as

:ampanha Pró Construção da Malriz
de Nossa Senhora da ,Boa Viagem
em Saco dos Limões - Florianópolis

1 saco de cimento :-:-: .. 7... -.-�- ��f
1 saco de cal .

1 carrada de, areia .

1 carrada de pedra britad.a .

1 . 000 ti'Jolos ,
, .

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 pe

quena que seja, estará acabada em breve a igreja! :�dO
e qualquer auxílio, será recebido com suma gratHlao!
DEUS LHE PAGUE!

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

Florianópolis - S.C. _�
.
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U R '6 EN' E

De 17 a 23 de i 1111,··8111 Campinas:
I (ongress N 18 ai de (onseEva,

-

o d' Sol,o
I

Vêm-se intensificando os preparativos para a realiza. TEMÉRIO solo; irrigação e drenagem; de educação. II - Fomento Congresso Nacional de oon- Informações sôbre o oon-
ção, em Campinas, do l Congresso Nacional. de Conserva. la Seção - ·Do uso racío, defesa contra inundação; do uso racional do solo; cré, servação do Solo está run, gresoo poderão ser obtidas
ção do Sólo, por iniciativa da Secretaria da Agricultura nal do solo e água: I _ PIa. adubagem e píscícultura. dito supervisionado. cionando na cidade de Cam; também no escrttórío insta.
do Estado de São Paulo, que conta o colaboração de nu- neíamento conservaetonísta 2a Seção _ Do combate à 4a Seção -r- De como tor- ·pinas na rua Dr. QuiTino, lado em São Paulo pela Co.
merosas organízações oficiais e partícularea de todo o Pais. como base de um programa erosão: I _ Práticas vege , nar efetiva a conservação 1877,' fone 6131, onde serão missão Executiva, .0 qual
Já manifestaram suas ade., de sonservação do solo; adu- tativas; reflorefltamento; do solo: A ação dos partícu, feitas, pessoalmente ou por

I

sões e apoio ao conclave o Dia 23: 8 horas, partida bação orgânica; e química; pastagens de cobertura; co. lares e do govêrno nos planos escrito, as inscrições dos in. funciona junto à Sociedade
Ministério da Agricultura e para Piracicaba; 9,30 horas, calagem; rotação de cultu, berturas mortas; culturas de conservação do 0010; in. teressados em participar do Paulista de Agronomia, na

os governos dos Estados do visita à Escola Superior de ras; formação e melhora. em faixas; faixas vegetatí- fluência das áreas de de- conclave. No mesmo ende-
rua 24 de Maio, 104 - 10°

Rio Grande do Sul Rio de Agricultura "Luiz de Que. mente de pastagens; reser, vas de retenção; alternância monstração na divulgação rêço serão recebidas as fe. andar - :::one 37.9983.

Janeiro, Minas GeraIs, Ama. roz", seguíndo.se um chur- vas floreataís e contrôle de de capinas e : quebra.ventos, dos métodos e vantagens da
ses, enquadradas no temá,

zonas, Pernambuco, Sergipe, rasco; 15 horas, partida para derrubadas. II - A água II _ Práticas mecânicas; conservação do solo; distri- rio acima, as quais deverão
Bahia, Santa Catarina, Ma- j

Campinas; 2,20 horas, sessão como meio de riqueza e pro- plantio em contôrno; ter. tos de conservação do solo; ser datílogratadas em duas
to Grosso e Maranhão. Por eolene de encerramento, no dução; aproveítamento das] raçoe; cordões em contôrno; cooperativimno, financiamen víase acompanhadas-de bre ..
seu turno, tõdas as secreta. T.eatro MuniCipal. águas superficiais e de sub. patamares; banquetas; sul. to das práticas conservado.

ve resumo do trabalho. O
rias da Agricultura das uni. --------------------.................--

cos em' contôrno: canais de nístas; financiamento técni
prazo para decebimento das

dades federadas aderiram V E N DE. S E divergências; canais escoa- co; mecanirzação. teses expirará no dia 7 de
ao congresso, no qual se ra, douros. SECRETARIA GERAL julho próximo.- Uma ótima casa residencial, sita à Rua Almiranterao representar, em sua A Secretaria Geral do
maioria. Entidades da la- Lamego, rundos. para o mar, com 3 salas, jardim de in. 3a Seção - Da educação

voura, comércio e indústria, verno, 3 quartos, copa e demais dependêncíaa na conservação do solo: I -

Rslndíeatos de várias catego, Tl'atar' no Edifíéio "Sul América" - 5.° andar - sala princípios_ e diretri�e.s par� AUIILI·E'SEU-S.. 1111, 501 Fones' 2·198 " 2681 a educacao do agncultor,. lUrías profissionais, p'refeltu, .. . "" ..

eneíno da conservação solo <'1Il'8 ct.m.batt.r ri'pid&mente dOlW
ras e câmaras municipais,

V E N D E S
. .. 118S eostas. dores reumâtíeas, levan·

t E nas escolas pnmanas, se•. ta:das noturnas, nervosismo, pés in-au arquíae, associações agro. . •

cundárias e superiores' as I chados, tonteíras,
dores de eabeça.

nômicas, organizações ban-
' resfriados e perda de energia eeusa-

. Por motivo de viagem, vendo a maravilhosa ENCl. associações de clasee, as- dos por disturbios dos dns fi da be"
carias, parlamentares,· so; . ., xiga, adquira CYSTEX na sua far-

ciedades cooperativas, esco,
CLOPÉDIA DE FILOSOFIA E CIENCIAS SOCIAIS de Má- socíações civis e relígíosas,

1 mácía, ainda hoje. CYSTEX tem au-
.

F
.

d StoP d O
.- .

íp .lídades e clubes xillado milhões de pessoas ·116 mQl
las superiores e institutos de

no erreira os an s. reço e cassao, mumci ai. ,de 30 anos'. No_ .-tIa • a ..
Tratar com a Professora Haydée pelo tel. 6352. agrícolas como ínstrumentoe '-l3Ir�

experimentação agronômíca,
de todo o País, participarão
do conclave, refletindo essas

adesões o interêsse que está
suscitando um problema
fundamental' para o Brasil,
qual seja o da conservação
do solo.

O PROGRAMA
Com a preâença de altas

autoridades, o I Congresso
Nacional de Conservação do
Solo será instalado no dia
17 de julho, às 20 horas, em

sessão solene, no Teatro Mu,
nícípal de Campinas.
De 18 a 23 de julho será

desenvolvido o seguinte pro
grama:

Dia!) 18, 19 e 20: 9 horas,
reuniões de comissões téc,
nicas; 14 horas, sessão ple,
nária; e 21 horas, conte,
rêncía,
Dia 21: 9 horas, visita à

Fazenda Rio da Prata, em

Jundiaí; 11 horas, na mea

ma propriedade entrega de
... . '-

premies aos campeoes con,

servacionistas do Estado de
São Paulo<!> seguindo-se um

churrasco; 15 horas, visita à
Fazenda São Bento, em Va.
línhoa
Dia 22: 9 horas, visita à

Fazenda São Qurino, em ICampinas, onde será ofere
cido um churrasco aos con,

gressístas: 15 horas, visita
ao Instituto Agronômico de

oampínaa

I,ocus DI ISMA
Ataques de asma e bronquíte ar
ruínam lua saúce e enfraqueeem o
eoração: Manaaco domine 'ràplda. _

mente as crises, 1','guJ"rlando a
respiração e garantíndc .um lona
tranqullo d€s.de o primeIro dia.
Compre Mendaco ainda hoje. Nossa
Drarifla é .. sua lnalor Jlrott!Oão.

Vende-se uma loja de Ferragens',' Louças etc., com um

bom depósito anexo, ou também, só o ponto. Ver e tratar

na mesma a rua Coronel Pedro Demoro 1545 - (ESTREI
TO) em frente -ao oíne Glória.

--_._-

J

� .. ,,�.,.. �.

, '

...

,

...
'.

fI'11&4 nova envprêea ... herdeira ·de mais de 50 anos d'f experiência
farmacêutica no Brasil e nos Estados

Unidos e de uma tradição de serviços

J

a você e seu médico.

..f'

Não permita que-eczemas, erupçóel,
meoses, manchas verm�, trtet·
na. acne· ou ''psorilUds'' utralU_
_ pele. Peça NlzolI.r. ao .eu far-

o _eêutleo hoje mesmo. Veja �
lllxollarll acaba eom a coceira _.
minutos e rApidamente toma _
jlele m�la. elara e aveludada. A
D(\slB 1IIUalllUa j • _ ••a.
",""tegAo ,

/

A Mead Johnson I Endochimica tndústria

Farmacêutica S. A, constituída pela
Endochimica S, A e pela Mead Johnson

& Company, junta suas pesquisas, seus
- laboratórios e meios de produção e

-

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

Desesperada luta de
uma mulher para al

cançar o equilibrio
Psiquico

Durante muitos anos uma

mulher Evelyn Lancaster
viveu intenso drama de trí,
pÜt personalídade..0 mun
do ficou estarrecido quando
se revelou esse caso singu·
lar. Poucas referencias ha·
via n� literatura médica a

situações semelhantes. Dois
psiquiatras norte-america
nos, os drs. Colbert H .. Thig
pen e Harvey M. Cleckley,
que trataram de ]l:velyn,
publicaram a respeito um
notável livro - AS TRÉS
FACES DE EVA-':_ que ser
viu 'posteriormente de ar·

6umento para um filme e
no qual relataram minu
ciosamente todo o tratJ.
mento psiquiatrico a que
E\'elyr: r,e Submeteu até che
gar a uma completá reCel

pel'ação, Su.rge agora"lan·
çaclo peja mEsma editora, a
IBRASA, novo e emociV·
r.ante livro - A FACE
FINAL DE EVA - no qual
Evelyn Lancaster, com o
auxIlio do jornalista .James
Poling, faz o relato dos do.
ic!'c�os ano·: e da desesj:J�
rada Juta para atingu o

equi�ibrio uma criatura
normal 'crestentando cm:!
ta informação nova que
não havia sido registrada
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 - São
Paulo - Preço: cr$ 200,00•

"

.

distribuição, numa nova emprêsa. Uma

companhia cujas atividades são basea

das em um pioneirismo histórico na

fabricação de produtos de há muito

conhecidos e acreditados nos campos

de nutrição, especialidac;ies farmacêuti

cas e de hormônios. Esperamos e

cremos que, com nossas pesquisas e

contínuo desenvolvimento, ajudaremos a

cumprir a promessa de vida mais longa
e de mélhor saúde para todos os povos.

I

I

Mead Johnso·n / En_dochimica
Símbolo de confiança em medicina

Estrado Santo Amaro - São Paulo - associada à Mead Johríson & Company
Evansville (Indiana} EE. U U. - -roronto, Canadó - Cidade do México - Bogotó • Buenos .A.ires

.

I
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o "( I á s s i (O d a r i va I i d a d e" abre o returno
, AVAí E fIGUElr�ENSE BRINDARÃO os AFICIONADOS C OM UM EMBATE ONDE MADA DEV,ERÁ FALTAR -CARTADA DECISIVA 'PARA o AVAí,
ViSto QUE A DERROTA SIGNIFICARÁ SEU ADEUS À DIS PUTA DO CAMPEONATO POR ZONAS- PRELIMINAR ENTRE OS TIMES SECUNDÁRIOS

.Os protagonistas de hoje, tejadores no melhor de suas leetes que estão com a

ter_j
dade de figurar entre os que No turno levou a melhor e

Figueirense e Avaí, tiveram formas físicas e técnicas e ceira colocação. Logo, tra , disputarão o Campeonato Figueirense por um gol de

tempo para se prepararem bastante animados para ore- tando-se de um turno no por Zonas, tal como sucedeu penalty assinalado por Trt;

convenientemente ,para ren, recerem aos adeptos dos clu, qual cada um disputa três' no ano passado. Sabe' díseo o lha. Ninguém gostou do re,

derem o que pódem. Nelson bes que defendem uma vitó- ! alví-azul e vai à luta aní., sultado, nem mesmo os alví-

Garcia "e Nizeta fizéram os ria de repercussão. encontros, . chega-se à con, pretos que logo mais tenta,

seus pupilos dar tudó de sí.] Três pontos estão a sepa- clusão de que uma 'derrota' mado com o empate que co- rão vencer novamente seu

coI:\) resultados 09 melhores, rar os alvívnegros, que são significará para o Avaí a lheu frente ao Iider que é o tradicional rival e, aesím,
tanto que veremos os 22 co- os více .Iideres, dos alvt-ce.! perda da grande oportunl, Paula-Ramos, dar um grande passo para o,

título de bi-campeão en,

frentando na rodada final o

categorizado esquadrão do
Paula Ramos, campeão cata
rinense de 59.
Grande peleja a que hoje

assistiremos no estádio da
rua Bocaiuva, não resta dú,
vida. Portanto, é de esperar,
se a afluência de um públi;
co numeroso ao campo
praiano na tarde de hoje.

QUADROS PROVÁVEIS
AVAl: Tatú; Binha, Cláu

dio e Mirinho (Eníaío) : Abe,
lardo (Érico) e Culica; Gua,
rã, Nilson, Rodrigues, Vadí;
nho e Betinho.

Abre-se esta tarde, a dis

puta do returno do Cam

peonato Citadino de Futebol

Profissional, desta vêz com

a segunda etapa disputada
entre os que conseguiram
classificação ao final do

turno: Paula Ram09, Figuei
rense, Avaí e Atlético.

Futebol'de Salão
,

,

Na tarde de
.

sábado estí, cussão, a elaboração da ta
béla para o certame cita

dino, bem como, a data da

efetivação da competição.
"Ficou elaborado o seguín ,
te: O torneio início será ere, Bocaiuva.

De Madrid chegacnos a. no,

tícia de que o futebolista
brasileiro Didi do Real Ma
drid, desmentiu os rumôres
de que regressaria ao' Brasil
a fim de incorporar ao Bo,
tafogo, seu antigo clube.

Foi iniciado sábado o cer, Um dirigente do Real de.Eis a tabela para os Jogos tame pa Ií t d 1960u IS a e ,ao clarou a propósito, de seu la.
que marcarão a abertura do qual concor 18 I brem c u es do, que o seu clube efetiva.

Falando a nossa reporta-I ra a contratação do jogador, campeonato citadino de ru, Eis. os resultados da rodada mente havia recebido pro
1 tebol de Salão. 'Igem o Dr. Abel Cape a, pre, X X X inaugura : poeta para o passe de Didi

sídente do departamento de' O certame da cidade apre ,

14 horas - desfile dos clu, Corintians (Capital) 2 x estando em exame essas pro;
futebol da F.C.F., declarou

I
sentará duas partrdas, por be.. participantes. Córintians (Presidente Pru, postas sem que de modo al,

que está tomando as prOVi-I semana, uma aos domingos 14,30 - 1.0 [ôgo � Figueí , dente) O. gum se pressagiasse o futuro
dêncías no sentido de ser

I
e outra às quintas-fr-í ra- rense x Caravana do Ar. Portuguesa de Desportos 3 do citado jogador, Acresceu,

realizado um torneio de as-: Resolveu o Conselho Arbitral 15,00 - 2.0 [ôgo - Clube x Taubaté 1. tou 'que tudo parecia indicar
,.

I Atlético CatarÍnense x Clu P t P t 1 C �
,

pírantes ,como prellmínar da. .

on e re a x omer- q e Dídí pesaoalmenta ti�"
dos J'O'gOH de profissionais pe ,

a enbdad_e mar.ca,r jógos be Doze de Agôsto. cíal 1.
-, vesse a intenção de perma,

lo certame da cidade, E' pen,
para as q.umtas-fCIras à noL 15,30 - 3,0 [ôgo - Vence, Jabaquara 2 x XV de 'Pi-

. te, em virtude da colabora d d I B
.

necer na Espanha, visto aca,
sarnento daquele desportista cão qu

"

t
- 01' o .o x ocaruva racicaba <J bar de comprar um automó-

d f ld tornei
"e Ira pres ar a ELFFA 16,00 - 4,0 jôgo - Venc. Botafogo 4 x Pórtuguesaar ao re en o orneio o no,
reduzindo as taxas d '1' -do 11,0 x Venc. do 111.0

vel de fabricação -espanhota
me de TORNEIO TOMAZ. '

e 1 u-
i Santista -2 que lhe dev,erá ser entregue

CHAVES C'ABRAL.
mmação. - I G

'

\, uaram 2 x América 1 dentro de quinze dias ..

X X X
---- -- -----------------...!_-�.::.::....:::::=:....::=_

. Campeonato 'Bancário de Futebol
FIAMBREE,IA: - Otávio;

Walter, Maury e Odacir; Ja_

cy e Waldir; Odair, Marinho,
Léo, Tito e Cabeça.

o campeonato da cidade

está com seu reinício previs
to para o dia 19, domingo,
com: a efetivação do cotejc
Avaí. e Figueirense, numa

partida que está fadada a

atrair as atenções do públi
co, mesmo porque a segunda
parte do certame contará

.apenas com a participação
de apenas 4 clubes.

X X X

O arqueiro Joãzinho, que

já defendeu o Atlético desta

capital e que estava re�idin7
do no Rio de Janeiro, retor
nou a esta capitaL A nossa

reportagem em conversa que
manteve com o jogador
poude apurar que- o Atlético

se mostra interessado em seu

concurso, tendo o treinador
Liborio Silva já conversado
:!om Joãozinho a re.s'Peito, O

técnico tricolor deverá ago
ra conversar com a diretoria
do clube.

O estádio do Ipiranga, em

Saco dos Limões, 'voltou a

eer palco de mais um cotejo
pelo Campeonato Comercíá ,

rio de Futebol, domingo, pe,
la manhã presente bom pú-
blico,

'

veram reunidos os dirigentes
da Federação oatarínenee

de Futebol de Salão e dírí;

gentes de clubes salonistas.

Esteve em pauta para a dís,

FARMÁCIA: Branco;
Nestor Luiz, Monn e Pulga;

Foram protagonistas os ti- Nelson e Guilherme; Moacir,
mes Fiambreria Koerich e Altamiro, Gunther, Ivan e

Farmácia Catarínense, que Euni.
realizaram uma partida equi, A classificação, após o [ô ,

líbrada, com muitos lances go acima, ficou sendo a se

sensacionais, para terminar, guinte:
favorável ao prímeíro pelo 1.0 lugar
escore mínimo, gol de Tito. A O p,p.
disciplina imperou do prí.; 2.° lugar - Meyer, Farmá
meiro ao último minuto, não cia Catarlnense e Remíng,
havendo, aseím, nada de ton Rand, 2 p.p.
anormal. Os quadros obede. 3.0 lugar _ Farmácia do
ceram às formações que se- Canto, 4 p.p ..

guem:

Fiambreria,

.contra a Inglaterra a estréia do Brasil
no Torneio Olímpico de Futebol

ROMA, 8 - O comitê
olímpico da Federação In

ternacíonal de Futebol (FI,
FA) realizou ontem reunião
em que fixou o seguinte
programa para o Torneio
Olímpico Ide FuteboL
Primeiro Grupo - 26 de

Agosto
Elm Pescara - Iugoslávia

x Repúblíca A'rabe Unida -

Em Grossetto - Bulgária x

Turquai, 29 de agosto - _Em
Florença Iu-goslávia x

TurqUia - Em Aquíla
BUlgária x República A'rabe
Unida. 1 de setembro � Ro·
ma - Iugos!ávia x Efu1gária
_, Livorno � Turquia x Re
pública A'rabe Unida.

Segunido Grupo
Vinte e seis de agosto

Livorno - Brasil x Grã
Bretanha - Nápolis - Itá
lia x China Nacionalista. 29
de agosto :.._ Roma - Brasil
x China Nacionalista _:_ Ro
ma - Itália x Grã-Bretanha

Primeiro de setembro

Florença - Itália x Brasil -

Grosetto - Grã-Bretanha x

China Nacionalista.
Terceiro Grupo

Vinte e seis de agosto
B-omma - Polônia x Tuni
sia - Roma - Dinamarca
x Argentina. 29 de agosto
Livorno. - Polônia � Dina
marca - Pescara - 'Argen
tina x Tunísia. 1 de setem
bro - Nápolie - Polônia x

Argentina - Aquila - Di
namarca x Tunísia,

Quarto Grupo
Vinte e seis de agosto

Florença - França x Peru
- Aquila - Hungria x In
dia. 29 de agosto - Gros
seao - França x India -

Nápde� - Hungria x Perú.
1 oe setembro - Pescara --

Pp.ru x Ind,ia,
O diá e o local dos lll1at

chs finais não :foram mar

cados na reunião de ontem,

x X X
O compromisso do treina_

dor Liborio Silva com o C. A.
Catarinense está prestes a

terminar. Há desejo pot· par
te do tricolor do' Es.treito em

manter o seu atual treina_
dor. Libório Silva, inclusive
se mostra interes,s'ado em

pelimanecer no Atlético.
X X X

O zagueiro Claudio, que
está com seu contrato termi
nado com o Avaí, ainda não
acartou as bases para a re_

novaç.ão do seu compromis7
so ..

Muito. embora o crack já
tenha se avistado com o pre_
sidente azurra, 81'. Julio Ce-

"PEN" (tUM DE SANTA (�TARIHA I ��n�;2t���::K�:;::�XXXI Congresso .Internaclonal s�ótada pelo jogad.or foieon.
SIderada um tanto elevada

Inscricões - pela diretoria alvi celeste.
, Falando a reportagem o _

Reiterando os dizeres de carta já publicada na Im- presidente .avaiano declarou
prensa local, lembramos que continuam abertas as inscri_ que irá apresentar uma can
ções, até o dia 25 do cpr1'ente, para os sócios. interefJsad.os tra-proposta, esperando que
em assistir ao XXXI Cong'resso Internacional. dos "Peri" seja aceita pelo atléta.
Clubes, a realizar_se de 24 a 30 de,ju�ho; p. vindouro, no X X, X
Rio de Janeiro e São Paulo,

, Foi confirmado o interêsse
Os interesfJados devem dirigir_se ao Sr. Walter Piazza do Atlético pelo arqueiro

- Presidente em exercício - ou ao signatário desta nota, Joãozinho, que vem de fixar
a fim de preencherem o formulário de inscricão. residência nesta capitaL

Florianópolis, 18 de junho de 1960,,' A diretoria do tricolor do
Taliarbas S, Martins Costa - Se- EDtreito deverá se reunir na

cretári,o - Rua Almte. Carneiro, 8 proxIma semana, a fim de
- Fone 2043. estudar as possibilidades pa_

Artigos para Esporte em Geral
Rua Tenente Silveira, 25

BOX - REMO NATAÇÃO - BASKET
GINáSTICA - ATLETISMO - FUTEBOL

I VOLEIBO,L - TENIS

Variado Sortimento de Artigos para
Homens e Crianças

CALÇADOS - CHAPÉUS - CAMISAS - LENÇOS
- CINTOS ,_ PIJAMAS - CAR'TEIRAS _ MEIAS

- CUJo.CAS - SUSPENSóRIOS - ETC.

tívado no dia 2 de julho, de
vendo participar os seguín,
tes clubea: Figueirense, ca,

ravana, Atlético Catarinen

se, Clube Doze de Agôsto e

Didl desmente

.
Para o torneio início os [o,

gos terão a duração de 20 m.

sendo que a última partida
será de 30 minutos.

--:: --

:20 Automóveis Dauphine 1960
30 Condi,cionadores de ar FEDDERS
10 Aparelhos de Teleyisão
30 Refrigeradores ADMIRAL 1961
30 Fogões We.llig VISORAMIC
30 Máquinas de costura RENNER

600 roupas RENNER

MPM1'2005

\.

G. B. ClIlDEIRA DE IINDRIIDII
Rua Felipe Schmidt, 7-A

I. '

iFIGUEIRENSE: Dom i
(Djalma) ; Osni, Trilha,
Danda e Walmor; S_ergio e

Oládio (Marcío) ; Wilson, Pe_
reréca, Ronaldo e Telmo.

PRELIMINAR
Serão adversários, na par,

tida preliminar, os' quadros
suplentes dos mesmos, em
caráter amistoso, de vêz que
o certame de aspirantes foi
dado por encerrado ao final
do turno com a vitória do
Paula Ramos.

PRÊÇOS
Arquibancada - Cr$ 30;00;

1/2 arquibancada - Cr$ ..

20,00; Geral - Cd 20,00;
1/2 geral - Cr$ 10,00; Crían ,

ças até 12 anos - Cr$ 5,00,
Senhoras e senhoritas têm
entrada franca no campeo,
nato da cidade.

(emetou O Cam-
o

peonato Paulista

Compre agora
sua nova

Ii'OUPA

RENNEH
)

r
a Doa roupa! Plll110 'I

e participe do

GRANDE CONCURSO

CAUTELA
)fMILIONA IA

NA BOA COMPRA ESTÁ w� BOA SORTE!

2 mil cruzeiros em

com-I
CGnl as Cautelas Milio-

pras dãO. ?�rei!o. a uma ,h��ias. V_, ganha prêmio�
,

Cautela M,lionarra 1I1",onarros. .•
.

.
..

" : �
.

-

TRES SORTEIOS
-30 de julho - 28 de setembro

31 de dezembro

-,

AVISO IMPORTANTE: .

�
r\ suo Cautela Mlllonoflo, �t
mesmo premiado num sor·,

\, telo, continuo valendo po
ro OS sor�elos seguintes,

...
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SSTADO" O MAIS ANTIGO OlARIO Da s. C�TARlNA Florianópolis, Domingo, 19 de Junho de
----------------------------------------�--------------------�--� �----------�-----"----�--�--�--�--�----

fLEGACIA FISCAL'. DO tESOURO·
NACIONlt EM SANTA CATARINA

fabeltnd.rtâgal1l8atollo *de·Ju••
Dia 20 - Ministérin da Fazenda, Mínístérlo. da, Justiça,

poder J'udícíárão; Tfihunal de Contas' e 'CafJedrátic0S' dw
Faculdade de ,.IJ;)il'eito.

Dia 21 - Ministérios da. Agricultura) 'I:rabalho, Viação
e Educação:' ,J

Dia 22 - l\1inistério, dà Saúde e Acônlos. J

c

_
Dia 23' - Aposentades definitivos�
Dia 24 - Aposentados ,;ptQ.visório&, salárlocfamjlía

Adicional 'dos Aposentados "que .recebem pelo LP.A.S.E.
Dia 25 - Procuradores de Ativos .ll"li[na,fJivos. "-

Dia 27 - Pensionistau'rmiliiares e 'provisórias. ";,.
Dia 28 - Pensíoníatas civis.
pias 29 ê 30 --, Procuradores e

_

todos 6S que. não sece,

beram nos dias _próprios.
Dias 1 a 10 - Pagamento de todos os que não recebe

ram nos dias tabelados.
D. F. - Florianópolis, ..17-6-1960.

Mario Salema Teixeira' coeuio
Deelgado

'

Fiscal
----__----------------

Fará, na data de hoje, sua La Comunhão, na Capela
{la Cidade de Tijucas a galante menina Silvana Elisa Men
donça Lima, aplicada aluna do "Grupo Escolar Espírito
Santo". A neo comungante é filha do nosso distinto ami

go Waldyr de Moraes Lima, Escrivão Federal da Coletoria
de Tijucas e professôr da Academia de Comércio, daquela

1 rlôdade, e da sra. Edna Mendonça Lima. A' Silvana EliDa
votos de felicidades extensivos a seus dignos pais.

Tome 1 ou 2

comprimidos de
SRA. FILA KRUMICKER
participam o contrato 'de casamento de seus filhos

ROSALI E CARLOS
NOIVOS

o ANALGÉSICO MAiS USADO EM 1'01)0 ,O BRASil

,. * >I<

- -- ----jObservei inúmeras (h-
�

,mas-r e sennorítas, como

; 1:::ta:�bém muitos oficiais -
aExército, da Aeron.áutica

ef�

di !Policia Militar" cujos
":nomes não me foi possível
�!.r: 'I"'... �

'rPll?�ar.

Florianópcili[l 13-6_60

COMUNHÃO

�A<i:lsim foi o 11 de junbo
r,'ual;:Cidade de Uajai', que

Ifi/f/ colneldênota festejou
esta data com as comemo

rações do 5.° Distrito Na

val, quando a Marinba, de
Guerra aproveitou tudo nu

ma só festa.
*

publicid·ade & "progresso

No clichê

-

-

.

MISS ELEJ
QANTE DISCO DANC'ij; -ISrta. SUELI -NUNES. Será

apresentada. hoje no Líva

Tênis Clube.. às 11 horas.
* * :{:

* * >I<

A srta, Ediluz T. Motzko,
Miss i'Luzes da Cidade" da
"Ultima Hora" e Vice�Miss
Paraná, Id.esfilará de mat.lot
na passarela do Lira ·r. C.
no dia 2 ele j,ulho.

trmõe

>I< >I< :{:.

HOJE, pela manhã, tjlrllmos
o tão falado Díseo Dance

que terá como atrl,ção n

"DANÇA DA MAIÇÁ".
* >I< :{:

Rádio
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auta �atariua mtra�ássa �asa �os o o i s M i I �
uma centena de munící,
pios, dos quais dez estão
entre quarenta e nove mil
e quinhentos e noventa e

um mil habtantes. Estas
comunas, pela ordem de-

crescente, são as segui ,i,

tes. Floria!lóp�}is, com .. ,

91.294; Lajes, com j5.134;
Rio do Sul, com 71.&29; Tu
barão, com 66.259; Itaj aí,
com 64.9,19; Criciúma, com

63.623; Blumenau, c o m

61.033; Joaçp.b�, com 59.897;

o Estado de Santa Cata
rina ultrapassou a casa dos
dois milhões de habitan
tes, segundo informam es

tudos feitos na aludida
unidade federativa que
conta hoje com mais dE:

Joinville, com 54.629; e

Concórdia, com 49.523. Es
tes levantamentos foram
todos reunidos'para os tra ,

balhos que serão realizados
dentro de alguns dias, em
sete comunas catarmen-

Homenagens à memória do jorn.
Jairo Callado

I

o Adeus, dos Companhei ros do Sindicalo ao Seu, Presidenle
do, falecido na véspera, no

:

Rio de Janeiro.
mortuária, ficou em expu
sição, recebendo a vi,31.:a

Realizou-se quinta-feira
última, nesta Capital, o

sel�ultamento dos restos
mortais do nosso saudoso
confrade, jorn. Jairo Oalla-

Na redação de A GAZE
TA o corpo, em câmara

de milhares de pessoas, de
todas as classes, desde ac

EM FLORIANÓPOLIS O PADR.E VASCONCELOS
Estará em Florianópolis,

nos Próximos díae 21 e 22
- terça e quarta.feiras -,
uma das figuras mais co-

nhecidas do rádio e da te
levisão cariocas. 'I'ratacse
do Padre Vasconcelos. que
mantém, nas emísaôras do
Rio de Janeiro, um progra
ma interessante pelo seu'

aspecto humano, prático e

objetivo, em que os especo
tadores sentem-se de fato
� como indica o nome do
programa - visitados, em

suaa casas, pelo sacerdote,

como se fôra um velho
amigo.

Em nossa Capital nos

dias acima indicados, o

Padre Vasconcelos realiza
rá as conferências prepara
tórias da Páscoa dos For.,

mados, iniciativa de um

grupo de profissionais 'li
berais e destinadada a con

gregar - junto à mesa eu

carística - todos quantos
possuam um título uníver,
sitário e pretendam dar, às
suaa respectivas carreiras,
um sentido mais elevado.

As conferências serão
realízadas no auditório da
Faculdade de Direito, às
17: 30 hs., para' os forma
dos em geral; e no Dept. de
Saúde, às 20 hs., exclusiva
mente para ou médicos.
No dia 23, quínta.reíra,

S. Excia. Revdma. D. Felí_
cio Cesar da Cunha Vas

concelos, celebrará, na Ca.,

pela do Asilo de Orfãs às
19 hs., a Santa Missa em

que os profissionais de ní,
vel superior farão a sua

Páscoa.

-,

"Gente Importante" Entrevista

FERNANDO VIEGAS E ANTÔNIO ALMEIDA

Vemos, na foto, um aspecto da audiçao de quarta-feira ce "GENTE· IMPORTANTE",
no momento em que Paulo C. RamOS formulava uma pergunta aos entrevistados Fer
nando B. Vié,g'as e Antônio Gomes de Almeida.

Foram entrevistados, na.

última audição do progra
ma "GENTE IMPORTAN
TE", que dia a dia se firmlJ,

como um dos mais escuta
dos em nossa cidade, os de

putados I\ntôniD Almeida
(?- FernandO' B. Viegas, que

responderam às perguntas
formuladas por Paulo da
Costa Ramos com raro bri
lhantismo e agilidade.
A exiguidade de �['pa�o

nãO' nos permitiu msel'lr

algumas das perguntas for
muladas aos dois ilustres

homens públicos.
Como tem acontecído às

outras audicõeu de GENTE
IMPORTANTE a entrevis_
ta. com Fernárido B. Viegas
e AntDnio Almeida será re_

transmistida, hoje, às 13
horas, pela RádiO' Guarujá.
em gravação.

'

c O N V I'T E
PARTIDO TRABALHISTA

DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
BRASILEIRO
FLORIANÓPOLIS

A Comis?�o .E�ecut�va .M1!nicipal do P�rtido Trabalhista BraSileiro na Capital do Esta
do, os DlletOl'l?S DIstrItaIS Id� CachoeIra de Bom Jesus, Canasvieinis, Inglêses do Rio
Ve�melho, Lagoa, Ratox:es, Pantano do Sul, RiO' Tavares, Saco dos Limões, Estreito,Trmdade, Santo Antomo,.Ponta das <?anas, Rio Vermelho e be1il1 assim o Departamento do T�ab.alhador Catarmense,. c�nvIdam aos seus correligior.ários e amigos em geral
para aSSIstIrem o ato. de transmlSsaj;) Ido cargo de Executor do Acôrdo Florestal no Es_
tado de Sant� .Catarma, pll;ra o qual vem de ser designado o Dr. Cesar Seára, por atodO' Senhor Mm;stro ,da Agncultura. O ev�nto terá lugar na séde Ido Acôrdo, à rua San
tos DUJD?nt,. n .. 6, as 10. horas da manha de 2.a feira próxima, dia 20 do' corrente

FlorIanopolls, 18 de JunhO' de 1960.
.

SYRTH NICOLLELI - Presidente da Comissão Executiva
NALDY SILVEIRA - Secretário Geral
JOãO SEBASTIÃO DA SILVA - Presidente do Depto. ,do Trabalhador.

.

_m"C'jj'ôj"ü"õl'c'ü=(i'u'õUC"'"
IR�1AOS GL.AVAM, comunica a Iodos os seus con

sumidoras �afe, a partir desta data o abastecimento
de gás será feito pela entrega automática da HÉLlO�
GAS SIA,� sendo que qualsq�er solicitacões ou escla ..

recimentos. se�ão pr/estados por esta finDa, com escri-
tório à Rua,francisco Tolenlino n�O 1: Telefone 3691

IRMÃOS
B'·S'SS"'·'

GLAVAM
Pii·SSi «Si' '%�'%SjS"'!j"%"%%!f�

aD

• mais altas autoridades ate
O' mais humildes trabaína-
t'eres

-

f i t l-ª á urna fúnebre
viam-se inúmeras coroas e

buquês de flôres, com faí ,

xas de homenagem ao estl ,

mado homem de Impre.i-
sa

.

Antes da iniciada trans
ladação Rara o cemitério
Irman!}adê dos Passos, o
Clube Náutico Franc1seo
Martinelli rendeu enterne
cida manifestação de sau,
dade ao seu devotado pre
sidente, fazendo uso, da pa
lavra, na ocasião, o sr. Luiz
Carvalho. A urna foi con-
duzida em carro aberto,
guarnecida por atiétas
nnarttnelínos, (uniformiza-
c!r.s.·

'

Av b.iixar o corpo a ,"l'

;JU' 'ura. o jorn. Waldir
Fla '1 to,::, em nome dos co n
panheiros de A GAZET1\
proferiu palavras de emo
cíonat i despedida 'v

.

nc-
fe e aULbO.
Em nome do Sindicato

dos Jornalistas Pr )[is;:;io
nais de Santa Catarlria (1

50rn. Gustavo Neves. vice,
:;:J csídente em exercícíu,
d15S€ as seguintes � i) 1.:-

\;1�\���'.a·fatalida<l2
d.

_; tU'lJ'ren1!ncla, os ·teus CCÜtP<l
nheíros de Sindicato do!
Jornalistas ProfL,,,ion.;

de Santa Catarina YJ;'
têm a escolher: curvam
se ao destino que incxorà
velmente lhes arrebata (1

líder, o conselheiro so.lcí ,

to, o amjgo nunca auseri-e.
Aqui estou para ínterpre ,

tar-Ihss os sentimentos e

persuado-me de que: não o
faria melhor 'do que sa+i

�ntando_te' o gran-t« o
Imenso coração, 4U� tão
surpreel1d��ltementc parou,
quando dele ainda tanto
esperavam os teus amigos
e a boa imprensa catarí
nense.
Foste bem dígno : l-< es ..

. ti •.�", jf! jornalista Que
perten ... ias e que cun:.a

d�shfstrou as tradições de
Id�'mdade, de nobreza e de
altivez do rornaítsrn-i bani
ga-verde. Prezavas, tanto
quanto a linhagem de que
poderias orgulhar_te os

.
princípios de ética

>

que:
tornam prestigiosa a fun
ção do jornal. E, soubeste
manter-te assim até I] fim
de tua carreira, que (,(-,:i1-
cíde com a cessação do ri L
mo de teu coração.
Não acredito, JalrJ, flUE

ao' encerrares uma esió'_
tência pontilhada de de
sencantos e decepçõt:3, mas
sempre iluminada po:' Uln
otimsimo retemperaclo de
energias e criador dó! 1.:
�eza, não acredito que h�
Jas de merecer da JUiltiça
de Deus menos que a paz
reservada aos eleitos e pie
dosos.
O pensamento dos te:Js

com:Jar beiros de Sinqw::tto
e, não temo afirmá-lo, o
de teus companheiros rle
�ll'n'll - desde os ma:s
1".!.:,)Lc e', que a tua gele
rosidade não distiguia ,dos
mais elevados hieràrquica
mente - não é outrO' f(;
não o de súplica ao Cria
dDr de 'Iôdas as Coisas �uf
que te receba o espírito
com as compensações de
vidas aos bons e justo.;.
Adeus, Jairo!

ses, no Seminário Só�io
Econômico alí organizado
por inspiração do indus
trial Celso Ramos, um elos
líderes que mais se tem ba
tido pelo desenvolvimento
da terra sulina. J.�a próxi ,

ma semana. Ide acôrd» com
as informações, deverá ser
iniciado o trabalho ia. se

gunda fase dêste certame,
que está empolgando as

populações do Interior CO
Estado pelo objetivismo de
seu programa e pela veri
ficação segura, que os ho
mens Ide êmprêsa, os edu,
cadores, os agricultores e

os comerciantes estão ten
do das necessidades da eco,
nomia regional e dos meíos
capazes de fazê-la camí
nhar.
O município de menor jio
pulaçâo, de acôrdo com es

tas estimativas, feitas pa
ra o final de 1958, é o de

,.,

oes
�

�e Ha�itautes
Descanso, com 5.202 habi
tantes, registrando-se ain
da um total Ide oito muni,
CIplOS catarinenses cura
população é inferior -a dez
mil habitantes. De todos
"êstes muracípíos, o que re

gistra maior número de
propriedade é o de Lajes.
com 10.181, divididas em

nove Iocalídadês e a séde,
assim clstrlbuídas : Cerro
Negro, 1.933; São José do
Cerrito, 1.7U6; "mta Gari-
baldi, 1.488; Capão Alto"
935; Bocaína do Sul, 904;
Correia Pinto, 798; Cidade,
665; Painel, 604; Pa1m ,:
ra, 580; e t'ndíos. 508. A,
segunda comuna nesta es
-tatístíca é a de Blumenau,
com 5.169 propriedades,
das quais três mil e trinta
e uma se localizam na pró.
pia cidade, dívidindo ·se
as restantes pelas Jocalí
dades de Bom �Retfro, !;;92;

-,�

Barracão, 431'; A'guas
Brancas; 321; Catuira, 204;
e Canoas, 104. No momen

to, as equipes técnicas de
pesquisas, dê acôrdo com

os dados fornecidos a im
prensa pela Assessoria fie

Divulgação do Seminário,
sediada no Rio de Janei_
ro, o industrial Celso Ra
mos cuida dos preparatí
vos finais para receber os

especialistas em assuntos
socíaís, educacionais ';! eco
nômícos, que compare
cerão às reuniões marca,

das para as cidades de
Biumenau, Chapecó, Cri
crúma.vooncórdía, FUria
nópolis, Joinville e La leso

CONVITE
O Presidente da Aca

demia Catarínense de Le,

tras tem a prazer de co

municar aos senhores aca

dêmicos efetivos e aos elei
tos que o. senhor Nereu
Corrêa tomará posse de sua

cadeira no próximo. dia 21.
terça-feira, às vinte horas
na Casa de Santa Catfl r..,

na.Florianópolis, Domingo, 19 de .runho de 1960

No Lux Hotel, a objetiva de O ESTADO fixou o flagrante acima, vendo.se, da. es:
querâa para a direita o gerente âêste jornal Domin_gos Aquino, sr. Milton de Oli

veira' Castellar, Superintendente Geral da Produção dos Ramos Elementares e

Acidentes do Trabalho das Organizações Novo Mundo - Seguros, e o sr. Nemésio

Heusi, figura de projeção da mesma organização.
Procedente do Rio de Ja- • Exemplo disso é a propria mércio e Indústria SIA.

neiro, encontra-se entre firma Carlos Hoepcke Co- tCont: na l.z.a pág.)
nós o Sr. Milton dê Olivei-
ra Castellar, Superinten
dente Geral ela Producao
dos' Ramos Elementares e

Acídentes do Trabalho das
Organizações Novo Mundo
- Seguros e nosso Colega
de imprensa da "Revista de
Seguros", que se edita na
quela Cidade. Quando o

avistamos, S. S, se encon·
trava- em companhia dI)
di. Nemesio Heusi, Ins!->c"
tor Regional daquéie im_
portante Grupo Seguradc�'
A vlag,em que os Srs. lY,1ilton
Castellar e Nemésio He.lsi
ora empreendem a Capital
do Estado, se prende 'l. vi
sita a seus agentes em F!o
rio r 0polis, a tradicional e
c.entenária firma CarlOS
IJoepcke Comércio e Indús
tria SIA. IniCialmente, o
Sr. Castellar nos ,disse de
sua satisfação em podel'
manter um ,contato pes
[,oal com os diretores de
Carlos Hoepcke, principal.
mente com o Dr. Aderba'
Ramos da Silva, Sr. Acelon
Souza, Sr. Scheidemantel e
Sr. Francisco Grilo, e de
perto sentir, a maneira ef' .

(;(·nt� e dinâmica com q';e
�SS� Importante firma Cd,.

Lhr�nense vem conduzinLio
()f. mteresses de seu Grupo
Sf>Rt,.rador. '

}Ibordamos o Sr. MiltOll
Castellar que ,disse à repOi'
tagem dêste jornal dos em

p.reendimentos que cons �
tltue!_D o programa de ex
pansao das operacões da
quele importante

-

Gn1po
Segurador no Estatío de
Santa .Catarina, que vibra
sob o Impulso renovador de
um progresso cDnsta'nt,'
co�? bem o demonstram a:-�
� LLv,IdaJ�es de seu comárClo,
mdustrIa e agricultura.

Felecimento de D. Inocêncio Engelke
Faleceu, anteontem, <;m CAMPANHA (Sul de lYIinas), oExmo. e Revmo. D. Inocencio Engelke Bispo daquela Dia

cese.
,-

S. Excia. nasceu em JOinville, nêste Esta�o, a 11 de
M�rço de 1881. Por mais de 30 exerceu seu fecundíssimo
epIscopado naq.uela importante Diocese Mineira; desta
cou_�e por sua mcessante atividade, especialmente na for
maçao do Clero Diocesano que pelo número e alto nível
ocupa lugar saliente ent.re o Clero dO' País.

'

S. Excia. era o mais antigO' dos 'atuais Bispos -Francis
canDS elo Brasil.

-

o �Superintendenle' dás
.Organizações Novo Mundo
Seguros e.m Florianópolis

Respondendo a uma pergunta, no programa
"Gente importante" o deputado Fernando Viégas
ll;firmou que o Presidente Juscelino nada fizera por
Santa Catarina!

IS[lQ, às 20 horas, do d�a 15 último.

•
'As 15 horas, deme mesmo dia, isto é, apenas 5

horas antes, o govêrno dó Presidente Juscelino alí
em Itajaí, entregava ao traJego a maior ,ponte' de

cimento armado de Santa Cat!!,rina!
X X X

Para o chefe do partido do deputado Fernando

Viegas, senad�r Irineu Bornhausen,. o problema dos

problemas de Santa Catiuina é o dos transportes.
Pois bem! Juscelino, em CINCO anos fêz mais

QUE O DõBRO de grande[' estradas do que os govêr_
nos udenistas, em DEZ ANOS!

JK ao final do seu govêrno, nas BR_36 e 59 terá

ultrapassado de 600 quilômetrou construídos no Es

tado. E os gov�nos udenistas somados, não atingi
rão a 300 quilôômetros, em te�'po dobrado!

-x. X X
,

.

.

.Em pavimentação a&\áltica, enquanto o gover-

no do Estado, em DEZ ANOS completará 45 quilô
tros, entre Itajaí e Blumenau, Juscelino terminando

o trêcho Lages ao PatiSO do Socôrro terá asfaltado

mais de 300 quilômetros, em CINCO ANOS!

X X X

Se o Presidente não decidjisse ampliar pam 100

mil .kw a potência de energia da Sotel.ca, a sua rea

lização restaria impossível.
X X X

As esperanç.as de Florianópolis receber 'luz e

energia com fartura e a prêço razoável, descansam

na usina do Garcia, cujas obras de barragem estão

ao término. E essas obras foram feitas pelo govêrno
de JK.

X X X

Será preciso maiu?
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