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Desespêro de calsa, '

Desesperadas aflitas �-�. quecendo-se , que ídeíaís UDN existindo p;;ibilidaJ,
la ínevítável derrota que'l não se compram como pe- des de novos acordos, só ti'se aproximas as hostes' daços 'de terras de antiga- na cachola dos Udenístas'
udenistas, procuram por mente. para dar passa- que' pensam 'ainda mais
todos o smeíos usam de gens a estradas, que nun, uma vez, levar :de' arras
todos os éstrats,gemas pa-". ca, jamaís, foram feitas e tão. de cambulhada, para
ra dividir as homenêneas :' que serviram para o apa- outras promessas que não'
forças da oposição. '! receímento dy novos ricos. serão cumprídas a 1 tos
Inventam divisões no' Deseludidos estão' aque- próceres de outras corren-

PTB arquitetam brigas I les partidos que apoiaram teso
que' impedirão alianças a UDN, que serviram de 'voto mesmo que é bom
entre o PRP e PSD, fabri- escada aos interesses elei- e é secreto, êles verão a

'

cam imcompatibilidades toreiros da eterna anar- côr demuito pouco, pois o j
entre PSD e PDC e PSP; quía, pois, passadas as eleí, povo está cansado iludido.
sonham com díssldên- ções, foram esquecidos e o que é mais, a' par dos'

elas no PSD enquanto no despresados abandonados. , , expedíerítes usados pela
próprio meio, prestigiosos I Por isso e por outras é eterna vergonha.
próceres, preteridos, enga- : que não formam ao lado da

.

Barnabé
nados, se afastam da UDN,_I .�.

. ��oo �!��ri�een���stou dOil 'Nolícias de �ôrlo União
Caravanas de "manda-v i

-

'
,

dos" de subordinados, per-:l (Do nosso correaponden, Ao que tudo indica
correm Q interior pro-' te Abílio Heuiss). ta-se de mera man,

curando abrir br chas na" VEREN SERÁ CANDIDTO pois sabe..se que já houve

OP�siÇão, Oferecen�o., pro-
I AO CARGO DE PREFEITO reconhecimento do Diretó-

metendo vantagens a Pes- MUNICIPAL rio pelo Tr..ibunal Regional
sedístas. ia TrabalhiS(tas,' João Nunes V:eran, 'mili- Eleitoral. Acontece, porém,
num descaso' á 'dignidade,' tal' reformado, está auscul, -que a U.o..N. local está to-
á honra, procurando com- tando há tempos a pos., . talmente dividida. ·0 Pre;
par consciências. sibilidade de vir a ser can, 'uidente da ExecutIva Muni,
A ordem suprema do didato ao' cargo de Prefei- cípal, não' podendo recon-

"mais maior" _ dividir es- to Municipal de Pôrto ciliar-se com os compa,
União. Ingressou recente, nheíros, oferecendocIhes,'
mente nau fileiras do B.1'.B. embora, a Presidência, terá
<!.ue, :segundo inforn:ações forjado tal situação para
fIdedIgnas, o lançana na que se realizasse nova elei-
luta pela sucessão do Dr.

. g,ã�",cQrp
.'

'? tiro d�. a:eUlaq;,
La\!to Mueller Soal'e� .. .o <' Ji')clP8'ios, ucl&r��tã-s.e .,� ",,"
Presidente em. e�ere-1ClO, - --ÓT1�A A CANt>IDATtTR,A
pOi'ém, nega "tal viabilida_ CELái\ RAMPS NO M,(;J'NI-
de. ; CiPro DE PôRTO UNIÃO'
NÃO RECONHECIDO O y. :Uó' r. '

DIRE'I1ÓRIO M�ICIPAL O �corre['P'0ndenté teveDA }J:;D.N... oportunidade de percorrer
COl:re notI�:a na CIdade dOmingo p.p: parte do in_

de Porto Umao. de. �ue em .

-.terior do município cata_
t�legran:� o DIret�rIO Re_ rinense. Entre os eleitores
glOnal.da U.D.N. na? r�c?- encontrou janistas e lottis-
nhec��Ia o -atual �Iretono tas. Para a gQv,ernança do
MUnI,CIpal do PartIdo. Estado não encontrou um

único eleitor para Irineu
Bornhausen. Alegam os ca
tarinenses que estão' can_
sadou em' ver -um governo
edificar um banc.o forte <)
BancQ Iilco. 'Verdade é que
,os udenista:;; de S. Catari·_

.. na alegam equilíbrio orça�

p.� mentárÍ'o. 'Sabe também ó
�;; poco catarinense que o di
!f' nheiro dos superavit tem
:: servido exclusivamente pa_
�) ra depósito no Inco. Estra_
, das- não existem. O ensino
\; primário, ao tempo do fa-

lecido Nereu Ramou o me ....
�.

lhol� do país, está ,em co

lapso. Não existe assis__
tência social. E Santa -Ca
tarina, com superavit, é
como o pai que guarga .

o
dinheiro e deixa seus fi_

�hos passando privaçõefl:
fome, ignorancia ...

I DOS
I

Diretórios pessedistas renovam
. .

sua
.

confiancà na vitória
1

Ao sr. Oelso Ramos fo-
ram en{i1ereçados OSI

'

se_

guintes telegran:í.as;

De Lauro MuIer 11'2 18
"Momento em que elemen
tos susufruíram de nossa

glórtosa .legenda aceitam
barganha com' ,adv�J:s:fdo.s
trocando as hOJuas' da lu'
ta da tiincb�ira oposlcíe
�ista pela. cOll1-odidade de
Uma cadeira (te- secretário
de Segurll!nça à -de Depu
tado ,Federal vimos reno

var a V. S. n-osso grande
chefe e amigo a, nossa
rrrestríta, solidariedade e'o
�sso inoondici,9.nal apôio
pelo Diretót1iol I Municipal
de Lauro Muller: S'auda
ções Pessedistás - I Alexan
dre Doneda, presidente�
�njamin :çar�eto, více
presidente, Mansueto Cita

di�, Raulino Latin, Antô"

nio Gaspar de !\'fedeiros,
Nazila Alcântara 'Purifica- .

ção"

date Governador Santa
catarína, Ao contrário ser
virão de estímulo para no

vos embates. Saudações
pessedístas Zeferino Burigo
Rosalino Damíaní, Evaldo
L os s o, Antônio Crema,
Adão Bettíol, Nataliino
Marques, Estevão Giorda
ní, Francisco Dalboh, Tor
quato Aasso",

Ramos para Governador de
Santa Catarina pt S�uda.:.
ções Afetuosas Samuel
presidente, Vidal Pereirà
Alves 1. vice' presidente
Rafael Silvestre, 2. vice
presidente Otto P,fu;tzen
reuter 3. 'vice presidente; ..
An;tonio Cascaes Juni.or
secl:e.tário geral; Newtort
�iz Pizzolatti I; Isecretá,
rio, Ivo Pimentel 2. secre

tário, . �ub: João Dála�ell
3. secretário, CoilsN�ntino
Zomer tesoureiro; geral,
,Edgard Cunha 1. tesourei
ro, Antônio Carlos Pereira
Bo:ya 2. tesoureiro".

De ()riciuma 55 - 20·
"Sen'timo nos honrados
interpretar pensamento

unânime êste Diretório vg
sentido reafirmação nossa
irrestrita solidaríedade vi
toriosa candidatura' emi
nente amígo companheiro
goveunança .,Estado Barri
ga Verde próxímo pleito
três outubro vg consonan
cia índesvíável opinião le-.
gitíma aspiração grande
maioria povo catatínenae
pt Sads Pessedlstas Sinval
Bohrer Pte limas Angeleni
vice presidente".

Iclamado· O senhor Celso
Ramos em Joaçaba

Adiada \(onferên
cja,d� Pe., Vas..
concelos

- Em virtude d.e o rev. Pe.

Vasconcelso. do' RiQ de
Janeiro estar impossibi
litado, no momento, ,de vir
a essa cidade, ficou adia
da a conferência que deve
ria pronunsiar nos dias 21
e 22, no auditório da Fa
culdade de . Direito.

"-

GENTE IMPORTANTE

'Serão 'Entrevistados Hoje o Pe.
F. Bianchini e o sr.Mário B as tos

Serão entrevistados hoje, às 20,05 hs.�
na Rádio Guarujá, no program'a GENTE,IM
PORTANTE o Pe. Francisco de Salles Bian

chini 1 e o sr. Mário Bastos, pessôas larga
mente conhecidas em nossa cidade e que li

ôeram, dentro de suas átribuições, a I movi
lnentos de ideologia c�mplefamente diversa. .,

Este programa é de produção I de Paulo C.
Ramos e tem como patrocinadores as Lojas
Pere}ra {& Oliveira, a TAC-Cruzeiro e o

Querência Pálace Hotel. DIAS 24 e 26 DE JUNHO
FESTA DO RAGRADO CO

RAÇÃO DE JESUS
O Padroeiro de União da

Vitória, Sagrado Coração
de Jesus é festejado neste
ano nos dias 24 e 26 de ju
nho. Desenvolver-se.á o

seguinte' programa:
Dia 24: 8 horas - Misfla

e Pl'imeira -Comunhão So
lene das Crianças.

10 horas - Missa Festiva
na- intenção dos colabora_
dor,es de Igreja Matriz .

12 horas - Churrascada
e divertimentos.

18 horas - Fogueira de
São João, no pátio dafl fes- .

tas.

�.
� -

AS ÚLTIMAS INTERRUPÇõES 1M LUZ, NESTA

CAPITAL, SEGUNDO INFORMAÇÕES TRAZIlJAS À

REDAÇÃO, ,TEM' SIDO CAUSADAS PARA QUE A
.

ELFFA � CPDMP - FaÇA LIGAÇÕES DIRETAS, NOS
FIOS, DE LÃMPADAS NOS RETRATOS DE PROPA.,
,GANDA DO SR. IRINEU BORNHAUSEN ...

,

C0MQ É QUE PODE?,

Joaçaba (Do Correspon-
denté) ,

Em sua- recente visita ao

oeste do Estado, o candi
dato oposicionista ao go
vêrno recebeu verdadeira
cODsagl'llção popular em

l:oJ',!l' os municlpios qu_e vi
sitou.

Após _péi'l"ilall )c�r qúato�'
dias no �tr neste ,.-0
sr.� CEÍ.So �, nq dfã'
12. visitou .o , o- :m\l-
nicípio de Joa
Na parte mà_nlíã e

após reunião tom o Dire
tório de Ponte Serrada,

-

a

cmpa;nhado de grânde co

mitiva, o Ic,andidato vito
rioso, iQiciou suá visita a

Joaçaba, mantendo demo
radós contactos Pllliticos
nas lo�lidades de Vargem
Bonita, Catandúvas e No
va-Petrópolis. '

No Distrito de Catandu
vas, foi-lhe ofereceido con
corrido 31mço fazendo-se
ouvir na .oportunidade o sr

Dionís:io Bortolon e o Ve
reador dr. NelsonPedrini,
que ofereceu () ágape ao
candidato, em. :qome do po
vo de Cata;nduvas _e que te
ceu rápidas consid'erações
sôbre .o ambiente político
joaçabenjse. Agradecendo a

expressiva homena,gem que
lhe foi presta,tda, 'o sr. CEL
SO Ramos pronunciou
substancioso 'improviso,' ar
ranca;ndo as mais' entu
siátic6S e vibrantes aplau
sos da grande massa po
pular que se co�centrou
lli� Sociedade Recreativa

H.'União Catanduvense. ij
Semjpre acompanhado

de grande comitiva de
veículos, o sr. CELSO Ra
mos, sob apla...sos .gerais.
demandou "à Cidade de
Joaçaba� ônde, por volta
das 17, horas tQ1DOU o a

vião. com' destino à Capi-t
tal do EstadO;

,

1t._'r.!]_�' �

De Urussanga 269 19
"Nesta hora em que os

partidos polítícos em nos
sa Pátria procuram con

gregar suas forças para o

portunamente e I e gerem
candidatos sua preferência
mos postos executivos fe-'
deral. estadual e municipal
mesa diretora PSD tJrUSI
sanga, j'u,lgando interpre
-ta},' pensamento também
demais membros, reiteram
ao ilustre correligionário
sua irrestrita solidariedade
asseverando vossência que
qualquer dissenção nossas
fileiras não influirá nss
diretrizes traçadas em me
morável reunião e conven
ção culmdnou escolha no
me vossência para candí-

De Orleães 230 20
"Diretório Municipal PSD
Orleães vem dom elevada
honra manifestar sua in-
�quebrantável unidade par
tidária vg conservando
sem rest.,ições as

' Iínhas
traçadas pelas diretrizes
do nosso })Mtido concluidas
convenções democráticas
vg e reafirmar neste en

Isejo vg sua integridade e

Ineorsdícíonal apôio em .ra
vor candidatura

.

CELSO

"

RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Das renúncías que per,iódicamente vêm castigando os candidatos da UDN,

a maior ainda não foi analisada. ,
,

"\' . A do sr. Jâfiio QUlJdrO$, não tendo dimensáo, esta 'fora de "COncurso. -Va�

'� ..
'

lí-ãpe�à,s" �as .c�5-ún9tâne.ias em �\te roi ,la-:àçada e depoiS:..:-retir:�da, comI,) _desa_
1'0, a caractenzar o "flenhum apre�o do candidato pelo partido que o messia

n�zara.:'Impressionou, tão sàn1ente, pela grosseira e pelo ridícul�' com que o· re

minciante quis ,e:t;lfeitá-la: suspende Uma reunião .

em que discutia com os li
dere::! udenistas as r�ivindieaç.ões partidárias, a foge pela escada de serviço e

num pe'daço de papel lhes deixa o recado da renúnCia.
Os prócel'es da UDN mastigaram a revolta e,. com seu preSidente feito pio

neíro, sairam em busca da desrenúncia, que era, afinal, o próprio 'objeto da
renúncia,

Apesar'da falsa irretratabilidade do ato de vontade, Jânio humilhou a grei
brigadeirista por vários dias. Ma[l quando alguns homens de prol da UDN de_
nunciaram' seu cansaço em suportar-lhe as maroticés, e se pronunciaram por
nova convenção, para corrigir o erro da· primeira, ·�com o nome orto�ó�o do sr.

Juraci Magalhães, Jânio, de ofíciO, renúnCiou a renÜpcia. ..

Depois -dessaa. duas _:_ da renúncia dissimulada' é da verdadeira renúncia

a renúncià - veio a terceira, do sr. Leandro Maciel, cuja candidatura à Vice_

Pr,esidência, ma,l nascêra já iôra colocada em tenda de oxigênio.
Agora acaba de explodir a quarta renúncia. o sr. Magalhães, Pinto, presi

dente nacional da UDN espinafradO com ,llm bilhete do sr. Pedro Aleixo, man_
dou às urtigas sua cancÚdatura ao govêrno 'de Minafl Gerais.

-

Séndo certo que candidato vitorioso ou, com possibilidades de ttiu'n�o não

renuncia, das renúncias dos candidatos udetlistas à Presidência, à Vice e ao

govêrno mineiro a concluuão reponta ,evidente ... -�'
.

Mas não é da tranquila ,derrota vigilante que�queremos 'tratar.
"'")

Resta, ainda, uma' renuncia, a mais grave, a pior e" por isso mesmo, a

maior dê todas: a da UD:N.
.

,

Começ�u'�om o lançamento dó vassoureiro. Essa escolha, para a acuidada

política e para o percuciente sen[!o crítico do, ilustre senador Afonso 'Arinos,
era a UDN de porre!

Adotando-lhe o nome e mantendo-o, o partido deixou-se' er,nbriagar, de

fato, pelas esperanças de conquistar o poder, não para si; mas pára Jâni�, que
não se canua de r,epetir já monótono, ,que' não assumiu, não assume e nao as

sumirá compromissos d� qualquer ordem 'com qualquer facção política.
A UDN curvando-se submissa ao candidato, que lhe exige 09 votos sem

contrapartid�, esvaziou-se por inteiro. Renúnciou· o sentida ideológico da sua

existência, da� suas lutas da. sua tradição; renunciou o geu programa, que era

a sua mensag�m ao po:vo;' 'renunci�u as reivindicações dos seus pensadol'e9 '� d?S
seus tribunos, que eram, a razão de querer ser govêrno; renú�ciou a sua !'ropna
fé na democracia, que sé realiza atravé9 do diálogo' dos partIdOS no governo e

na oposição. .. t
O seu ideal partidário, por davante, será o de Jânio, que e fUl'losamen e

contra o� partidos; o seu prog,rama será o d: J.ân�o, que. nã� tem progr�ma:.
às suas reivindicações não pode aludir, porque Jamo e termma�l':.o em recusala&,

e os seus princípiofl democráticos singularizaram-se na serVldao_ humana ao

candidato todo podero�o e unipessoal.
.

Poderá haver renúncia maior?'
"'SSSSSSSSSSSS? ssssssssssw

mos encontrá-lo e .recordá
lo na cidade de Turim. AU,
não um, mas dois milagr,es
perêne - o milagre da Fé,

, na obra do Santo Cotolen
go, e o da éaridade, mas

caridade heróica, na de
Dom Bosco, ou o grande
São João Bosco.

Milag· e da Fé, na' "Pic
'cola Casa della Divina
Providenza". Piceola, é o

modo de dizer: grande e

muito grande é que ela é.
Ímagine: Nada menOfI que
97.000 mt2! Dentro, 7000
doentes. Alí trabalham 12

Congregações Religiosas 6
de viçla. ativa e 6 de vida

(cont. na última pág.)

on��C��t�:;see!nh�is���'OP:� fl'l tt
.

d At' e6.-ldt ClSumo Pontífice o ur. Arce- ,I WL� C� ;a :ct C, '

Pbispo Metropolitano, D.
, � � .

Joaquim Domingues de Oli- ""

veira. O ilustre principe da �

t
'

Igreja, em data de 30 de certo que no dia 31 os nos_ mais, acima de zero. E isso Destes todos em 'geral e nos viflitava, de dia ou de, [ola é Santo An onio. Nos

maio enviou a,o Monsen- sos caros Padres e os fieis em contraDte com a saúde, muito 'particularmente o noite ,e se preocupava com mesmo ,estavamos hospe-
nhor Frederico Hobold, a em geral t�rão feito ainda que -r,ealmente não parecia_ da arquidiocese ,e da Pro_ os nossos mais mínimos dado na "Via 'cl.el Santo".

carta que transcrevemos mais fervorosaD orações se- muito normal. Durante to- vincia foram, _ aliás co- desejos. Fez questão de nos E abençôa e consola a mi.

abaixo: gundo as nossas intenções. da viagem de avião mo todo9 Superior,es- e al- acompanhar "alle Grotte lhares de fieis de todo

ünster, 30 de maio de Sentimo-nos desde a Kein Appetit: pouco· du- guns do Rio Grande, - de Vaticane", e, na despedida, mundo. Como os Santos

1960. nossa-saida, de Roma, de rante toda permanência po Qonstante dedicaºão. De- nos acompanhar até á EfJ- aindá líoj,e, professam ,e

Caro,Monsenhor. p.erfeita saúde e bem estar. COlégio Brasileiro. Feliz_ sejo assinalar por.em o in_ tação, 'só nos deixando de� inculcam, na linguagem
L.J.C. Deuu seja louvado. Em Ro_ mente desapareceu, de Pá- teresse todo 'particular que pois da par,tida do trem. eloquente das constantefJ e

Escrevo-lhe, nesta man- mlit, contra nossa expecta- dua em" diante. pela nossa humilde pessôa Visando os interesses rela- ininterruptas romarias, a

são de paz, oração e t:a- tiva, encontramos, quase A propósito: o COlégio é -tomou o revmo. Padre An..; tivos á Diocese viajamos divina instituição da San-

balho pr,ecisamente a.trm- até a nossa partida, que realmente magnífico: gran- tonio Gugliermi. 'Frequen- rumo a Páduà que, como ta Catarina!

ta deste, que r,ecorda o 46 fo� a �8 deste, um clima de, espaçoso, e mesmo lu- temente, lá vinha ele com sabe, é a cidade do "San-

aniversário da nwsa Con- !rIo e mstav�l. Parece que, xuoso. É pena ter relati- a sua motorcicle- (pois não to", porque ali quem atrai, Fato identico e por ven-

sagração Episcopal. Estou. as vezes, subIa de 4, a 18 ou vamente tão poucos alunos. habitava no Colégio), e quem abençoa, quem con- tura mais ,eloquente, f(),

--��--��------------------------------�-------------------------------�--------------------------�� ,�-------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"'!:�51�fSiT;�'1
NICOUNA GLAVAN DE OLlVEIR

(M'ISSA( DE 30.'O�DIAS)
?o seus filhos, genros, nora, netos, bisnetos, irmãos e

sobrínhos mandam rezar missa de 300 dia Dor seu eterno
repouso no dia 24, sexta.reíra, às 7 horas, -na Igreja de
"Nossa Senhora da Conceição", à Praça .Getúlio Vargas.

Para esae ato de religião convidam todos as pessoas
amigas.

Florianópolis, 24-6-60. (

VENDE- S E
casa em ótimo estado de conservação, sita na Chá

cara do Espanha, com saleta de visita, sala de jantar, dois
quartos e demais dependências.

Tratar no Ed. Sul América - Conjunto 501 ou pelos
telefones 2198 e 2681.

ALBERTO MORIIZ
ESPOSA, FILHOS, GENRO, NORA E, NETOS DE

ALBERTO MORITZ
pesarosos com a irreparável perda de seu ente querido,
comovidos, externam seus agradeeírnentos a todos. quan,
tos manifestaram seus pesares pelo desenlace, aos que, de

qualquer modo, homenagearam o extinto até as cerímô,
nias de seu sepultamento, e de modo especial ao dr. Er
nesto Damerau, que com dedicação e zêlo tudo fez para
preservar-lhe a vida e amenizar seu sofrimento.

Na oportunidade convidam a todos para assistirem a

Missa de 70 dia que, em sufrágio da alma de ALBERTO

MORITZ, marídam celebrar no altar do Sagrado Coração
de Jesus na Catedral Metropolitana, às 7 horas, de sábado,
dia 25.

. Desde já agradecem a todos que comparecerem a este
ato de fé cristã.

'

CASA 'EM- ÓTIMO LUGA'R

I

Vende-se a casa n:o 67 (2 pavimentou) da rua Bulcâo
Viana, esquina com a Avenida Mauro Ramos, não estan
do sujeita à desapropriação pelo Govêrno do Estado. Infor

mações com o proprietário, à rua Jerônimo Coelho 1 -

1.0 andar - sala 10, "Edifício João Alfredo", das 16' às' 18
horaa

,

I

, OSVALDO MELe

�ON?EITOS QUE AJUDAM A VIVER A melhor alegria
da vída �...2;... d� saber o homem quando abeira á velhice,
que sua exíatêncía tem sido útil a si mesma e ao . pró,
xímo .

.

E como diz Vigil em "Palavras de Caminho", muitas
COISas nos levam a meditar.

'Seja teu maior e mais honesto trabalho uma prece
a Deus" ':0 dinheiro é a juventude da velhice.'Uma juven
tude, porem, semelhante á pínturà do cabelo e que tem
o pecado de esxímular a avareza".

"O jornalista pode ser comparado ao que eemeía a
boa semente. Seu campo deve ser o povo. Seu arado a má,
qnína de imprimir e sua palavra a semente fecunda".

"A verdade pode ser doce ou amarga mas nunca se

torna má.
A mentira pode ser, doce ou amarga, porém nunca

boa"
'Causa a b hssom ro um amem "bom" e no entanto,

ninguem se envergonha do assombro que sente, dizendo
assim".

"Que ninguem se engane a eímesmo e aos 'outros, por-

que a virtude da tolerâncta é sem dúvida, a maior prova
da fé ,e da covição."

,

.

"As idéias nascem grandes e se tornam pequenas ao

conforma_las o homem á ·sua pessoa"
"Ha também aquela rarisflima e honrosa avareza: a

das palavras"
"Verdade é que o cerebro preside, mas na malOl'la

da!' pessoas todos os órgãos deliberam ... e votam.

A decisão neuses casos, depende do' estado de cada
uin deles". "Sem trabalho não ha em verdade descanso.
A questão é que os que desejam descansar, trabalham

muito para consegui-lo". -

"Os moralistas perdem o tempo e a 8impatia dos ou

tros e isto porque, a moral não é coisa que se impõe nem

se infunda.
É que a moral é a consequência de um estado de

equilíbrio e harmonia." '-f�:.
E. .. entendem os que tiverem entendimento para

enter.

r

Sociais'

stc::":õ��sssss'SSS'SiSSSSSSSSSS$Si
Irineu, va que e mole!
Da moleza é a situação;
CELSO, dá duro! trabalha!
Mas vai çanhar a eleição.contecimentos o CANDIDATO

CELSO RAMOS esteve em Orleães para acompa,
nhar o enterro de Manoel Bertoncini. Na noite do
meemo dia, participou de uma reuníão do diretório

municipal_ de Tubarão. Regreusou ontem pela manhã.
SEU TALAO VALE UM MILHÃO?

OU o seu talão. .. tem dado muito "lucro" ao Go:
vêmo ou a Udenilda está muito mal dJ votos.

Aproximando-se a eleição e, com ela, a derrota
dos que não souberam governas, todas as "providên
cias" estão sendo tomtuias em benefício' da Udenilda.

Inspetor de Fazenda percorre o Estado, determi
nando a suspensão da fiscalização aos fontribuintes
uâenistas e, provavelmente, o arrõxo aos que não re

zam pela sua cartüha.
'" .Acreâitamos mais na doença que está atacando:

_ perda de eleit01·es ...
CA E LA

J.K. recomendou ao seu líder, na Câmara, que
promova, sem demora, a criação de dois Ministérios -

o da economia e o de Mínaa e Energia.
Ambos os Ministé1'ios entrarão em vigor, face

àquela recomendação, a partir de 1° de Janeiro de

1961, após J.K: haver deixado o çooêrno.
Enquanto isto o Govêrno do sr. H.H. vai criando

novos e polpudos cargos, num delírio de inventário;
construindo um imenso panamá, cujas 'pedr-al1 funda
mentais são as leis já assinadas e as qus ainda estão

sob ameaça de o Der. Gnus para- uma administração
que não será a sua ...

"
Cria cargos, bota gente,
O çooêrno atarantado;
Com a derrota na frente,
Faz inventário do Estado.

a.'$1c..

i!'S�SSS�SSjisr.:ss:::hs�snle J;ae�. ,
�,ss<&SSSSSS$SSS,s;S?

nense

-- (?)--

--(?)--
O CLUBE DOZE, na noi

te de sábado com uma bo

nita festa Junina, movi

mentou todo o "society" -
A quadrilha fpi o pontu
alto da noitada, que se

prolongou até as tantas. A

decoração foi sobre a res

P!?nsabilida'de do sr. Eduar

do Rosa
--(?)--

A CIDADE de Laguna
receberá a visita de Des

file Bangú, no próximo dia

23 - O clube Congresso,
receberá o "society" lagu-

E L I S E ANA Haverroth
Miss Santa Catarina 1960,
foi vivamente aplaudida na

cidade de Vitória (Espirí
to Santo). A bela catari-

nense deverá chegar a

nossa cidade amanhã pelo
Convair da Cruzeiro do

Sul

QUINZEbonitas srtas------ - - ( ? ) --

que concorrerão ao título CUMPRIMENTAMOS o

"1\'1iss Ele,gante Bangú Li- senador Irineu Bornhausen

ra T�nis Clube", serão ho- que se encontra em nossa

!l'f, nageadas '

-

com movi- cidade

mentado coquetel pela di

reção do Lux Hotei
Amanhã o 'bar restãuran
te do Lux Hotel se revesti
rá de gr�nd� 'elegância

_;:::=-- ( ? ) --

RECE'M-CHEGADO da

Europa encontra-se em

nossa eídade o isü:hpá:tico
casal dr. José Schmidt. De

sejamos ao casal em ques
tio uma feliz estada em

nossa Capital
--(?)--

O DR. LELIS que em

nossa cidade ocupa desta':
eado cargo no D.N.E.R.,
está circulando com. muita

simpatia' - No Rio, Esta
do �da Guanabara, Q dis
cutido senhor era assun

to dos colunístas sociais
\_-- (?)--

ELAYNE Amím e Gracia
de Assis, duas bonitas de
butantes que vão aconte
cer no baile oficial em a

gosto próximo
--(?)--

FESTEJA cinquenta anos

de sua fundação em
'

se_

tembro, o Asilo das Orfãs
- Para êste acontecimen

to, as senhoras Carmem F.

Sousa e Anita Hoepcke da
Silva GrilIo já estão em

atividades �ara dar as asi
ladas um dia mais feliz

--(?)--
O DR. ELPIDIO Costa

diretor do Distrito

Naic'�nal de Rodagem, rece eu
ontem, a visita do sr. el
so Ramos candidatai ao

Governo do Estado
I

--(?)--
'

DIA 9, o Clube Doze de

Agosto promoverá a festa
da "'GlamGur" da Cidade.
Uma famosa orquestra Es,

panhola abrilhantará a

movfmentada isoirée
-_:(?)--

Dl\. SOCIEDADE Taba
Iara de, Blumenau, recebi
convite para reservar a

data de 10 de setembro
para dar presença nun{
deslumbr:ante desfile de
maiôs quando haverá novo

lançamento das fábricas
Catalina. Ag�a'deço a gen
tileza e tudo farei, para es_ VERA Ribeiro, Miss Brasil 1959, ladeada das srtas:

tal' presente ao acontceí- Elíseana Haverroth, Miss Santa' Catarina e Miss Espírito
mento ,; !/.IU_, Santo.

.. I
COMPANHIA OSVALDO MACHADO Desesperada luta�e

uma mulher para al-

DE HOTÉIS ,- (Em Organização) cançar o equilibrio

A bl G
Psiquico

ssem éia eral de Censtiíuicêo Durante muitos anos umá
'mulher Evelyn Lancaster

3 a Convo
-

t

viveu intenso drama de trí;
•

.

cacao pIa personalídade.' O mun-

Convíd
.

f do ficou estarrecido quando
.

onvi amvse os senhores subscritores do capital so, 1se reve ou esse caso síngu-
cl.al d_a Companhia Osvaldo Machado de Hotéis, em orga; lar. Poucas referencias ha
mzaçao, para a assembléia geral de constituicão a se rea-

via na literatura médica a

lízar no dia 29 de Junho do corrente ano, à; 14 horas a'
sítuacões semelhantes. Dois

, pSiqúiairas norts-ameríca-
Rua Conealheíro Mafra, nO 72, 10 andar, nesta 'cidade, nos, os drs, 'Oolbert H. Thig-
para deliberarem sôbre a constituição da mesma socíeda., pen e Harvey M. Cleckley,
de e todos os assuntos correlatos, nos têrmos da Lei. que trataram de Evelyn,

F'locianópolís, 20 de Junho de 1960
publicaram a respeito um
notável livro - AS TRÊS
FACES DE EVA - que ser
viu posteriormente de ar

gumento para um filme e
no qual relataram mínu
ciObamente todo 'o tra�.l-

. menta psiquiatrico a que
E\'elyl': se Submeteu até che
gar a uma completa rec 1·

p�l.'ação, f,urge agora, lan
çaria pela mEsma editora, a
IBHASA novo e emOCl')
r.ante livro - A FACE

traslada_ FINAL DE EVA..!... no qU;l.l
do Canto Evelyn Lahcaster, com o

auxIlio do jornalista James
POlillg, faz o relato dos do_
icrcsos :lno-: e da deges<,�-

. rada luta para atingLL o

equilib:cio uma criatl1::u
normal 'crestentando mui
t� info�maç�o pova que
nao haVIa sldo registrada
pelos mêdicos que a trata
mm. É sem dúvida uma

do mês do
llistória comovente, profun-
damente hqmana, extraor
dinária. Se não encontrar
em sua liV-J'aria peça pelo
reembolso postal, a D.P.J.R.
- Caixa Postal 4827 - Sao
Paulo - Preço: cr$ 200,00.

--(?)--
INGRESSOU, ontem,

Academia Catarinente
pa
de

Letras, I) sr. Nereu Corrêa,
sendo recepcionado na ca

"a Santa Catarina. com b'fi
Ihante oração do acadêmi
co dr. Othon d'Eça, pe

rante seleta assistência. Ao

ilustre literato as congra

tulações da Coluna Social

/

ELISEANA Haverro th, Misl'

palestrava no aeroporto com

Silva e 1'1'. Celso Ramos

'NABtKO DUARTE SILVA
..

(MISSA: DE 30:0 'DIAS)
A fa�lha Duarte Silva mais uma vez agradece as de,

-,
.

. monstrâções de pezar recebidas por ocasião do ralecímen,
Santa Catarma, quando' to de seu saudoso chefe Nabuco Duarte Silva, e convídam
o dr. Aderbal Ramos da 0[1 par�ntes e amigos para a missa que por sua boníssima

alma a Ir�andade do Senhor Jesus dos Passos, fará ce
lebrar no dla 27 de junho ás oito horas na referida igreja.

A todos que a distinguirem com a sua presenca ante-
cípadamente agradece. ,

-

' .

li. l!l�o�.!�" ��d�!'� I (O
i I

Norberto Brand - advogado IAdvocacia em geral no Estado de I
Santa Catarina

II Correspondentes:
.

INGLATERRA BRAS�

I
ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

ARGEN�INA, SÃO PAt]LO .

IEd. SUL AMÉRICA 50 andar.

...
Fones: 2198 e 2681

� ���,
DR. BIASE FA14(0

-

DE SENHORAS. ALERGIA.
PELE. VARIZES

Consultas diárias das 14 às 18 horas
Rua Felipe Schmidt, nO 46 - Sob.

AFECÇõES DA

EM

bossa- n vo·'

Incorporador
OSVALDO MACHADO

de Música.
Divirta-se e colabore!

Festa do Sagrado Coratáo de Jesus
Pró 'N. Sra�' da Bôa Viagem de

SACO DOS LIMÕES
_

Dia 25 de junho - Sábado - À:: 19,30 hs.,
çao da Imagem 'do Sagrado Coracão de Jesús
até a Capela.

.,

Às 16,�0 hs., Procissão com a Imagem, saindo da Ca
pela até a Vila Operária. Logo após, Missa Vespertina.

Haverá, durante o dia 26 e nas noitefl dos dias 25 a

30 de junho, barraquinhas de brindes, porqUinhos, cava

linhos, bingo, e um bem organizado serviço de bar com

'1uentão, ponche, cachorro quente, ,doces, salgados, pi_
nhão, amendoim, laranjas, etc ..

Dia 30 - Festa Junina, e encelT�mento
Coração de JeE1ús.

-

As Festividades serão abrilhantadas por uma Banda

1

·novo proprietório
·novos aperitivos
-novas sugestões
para um lanche

:.-

·nova cozinha

"
•

# � •

UM AMBIENTE QUE E O MAX/MO'"

JERÔNIMO COELHO. 18 - FPOLlS. - tone -'3854
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JUNHO

Dia 25 - Baile de São João - Dança da quadrilha"
casamento da roça, laranja, quentão, pinhão, amendoim,
bandinha, traje à caráter. Com um grande '''show'' à cai

pira pelo Duo Irmãs Celeste e Mario' Zan. Res. de mêsas
na Relojoaria Muller - Cr$ 300,00,

Dia 26 - Disco Dance.

FLORIANóPOLIS, Quarta Feira, de Junho
__________�. � d._ �__� -----.$"1���.--_m'�-.wa- _

Os problemas, • relativos

l'
Estado de Santa Catarina. apresenta possibilidades

ao pinho e sua colocação Nêles estão interessadas as I enormes nos planos de
no mercado internacional classes produtoras do Es- desenvolvimento econômí.,
serão alvo de estudos no tado, já que esta madeira ,co regiona�.' Procurando

LIRA T•. C. SABADO 25 BDllE DE' SilO JOiO
DANÇA DA QUADRILHA, CASAMENTO NA ROÇA� BANDINHA, QUENTÃO, LARANJA, PUXA-PUXA, 'PINHÃO,

�

TRAJE À CARÁTER COM UM
GRUDE "SHOW" A CAIPIRA POR MÁRJO ZA_N E PELO DUO IRMÃS CE-LESTE, ARTI�TAS DO RADIO' E DA T'ELEVISÃO PAULISTA.

, RESERVAS DE MESAS NA RElOJOAR'IA MULLER' CR$ 30(\ 00.
----------�------------------------------------------

SERViÇO MILITAR
CONVOCADOS IINCLUIDOO NO EXERCITO

�
DO CONTINENTE ,

Por determinação do Exmo. Sr. Gen. Comandante ,
da 5.a Região Militar, todos os cidadãos da classe de
:e9141, e de outras classes, que tenham sido incluidos no

Excesso do Contingente, com os da classe de 1941, ou

que por qualquer motivo ainda não tenham se apresen
tado para seleção, deverão se apreesntar no Quartel
do 14.0 Batalhão de Caçadores dentro de menor prazo
passível, para completamente do efetivo daquela Unidade.

A imprensa de F'lorianópolia e do interior publicará,
a partir de amanhã o gDITAL DE CONVOCAÇÃO de

referidos cidadãos" 'o qual será feito nominalmente, de
acordo com o § 1.0 do artigo 62 da Lei do Serviço Militar,
e para os fins do § 2.0 do artigo 57 da mesma Lei, que
declara os faltosos no CRIME DE INSUBMISSÃO.

UM guCec�o! O l'!1al� noJo lancQmentoo' ,

de ?ioneirQ

O�
De 2a. a Sábado das 9,05 hs, às lOt2t'i hs.

,

Aos Domingos - das 9,05 às 10,00 hs.
"

Focalizando os "CAMPEÕES DA SEMANA�
Os Discos mais solicitados pelos ouvintes

APRESENTACÃO
de

DARCY COSTA

OS PEDIDOS SÃO ATENDIDOS PELO

DISCOTECARIO MARIO IGNACIO COELHO
ATRAVtS DO TELEFONE 3816

pAS 10',00 HS. ÀS 11,00 RS.

; t

RADIO 'GUAllUJA
ONDAS CURTAS ZYT.44

W. L. pue.

ONDAS Mf;DIAS ZYJ-7

MOVEIS
resi�ê��laisCI �,", O
escntonos
escolares estofados

tapeçarias
rádios e eletrolas SEMP I
RUA JERÔNIMO COE::LHO, 5 - tone 3478 I

L .._ _ .. _� '..
bLMOÇARAM no Q1le,"hl--

da Palace Hotel, os Sti'o.

Deputado Atíllio Fontana,
Celso Ramos, Deputado La
Nuva e sra. Deputado An
tcnío Almeida, Deputado
Augusto Bresola, uep ita io
Bstivalet Pires e sra,

AS EMPADINBAS do

V:ENDE-SE
l'

Vende-se uma Motocicleta B. S. A. ,1

trata�os no seminário' de �anta

É COM grande satisfação
que registro nesta coluna, o

aniversário do ilustre jor
nalísta OSVALDO MELO . .:\ s

• minhas sinceras felicita

, ções, pela data que tl'allS-
.correu ontem.

·
'

•
•
•
•
�
•
•
•
· �

Uma pequena casa de madeira, com duas peças •
(Fundos) Vêr e tratar a Rua Padre Roma, 62. •

tatarlDa�!
umlZ análise cort}pleta �o �
fenomeno que cerca o pi; JIIIII
nho ,e o seu futuro, os pro- •motores do Seminário só-. UM GRUPO DE ALUNAS HOJE às 20 horas, no Liràcio-Elconômico de 'Santa D ALE

.

t H'
.

o hI
' E B T, orren adas por oje, as 2 oras a dire ,

. T. C., ensaio para a dançaCatarina decidiram inc ui- .-
10 na agenda das trabalhos JIIIII

Madame PERLY, nós salões toría do Lira T, C, se reu- ela quadrilha.
da segunda fase dêste ím, � do Lira T. C. Díarlamente nírá.
portante certame regional, JIIIII vai aumentando o numero
pioneiro no Brasil pelas � de candidatas neste mara- AS Casas KOTZIA3, Amétodos de estudos em JIIIII
ação, 'já causando inte-. vilhoso curso de arte. MODELAR DE lv.IODAS,
rêsse em outras unidades

� ����f MODAS CLIPER. LO�ÍlRES.
federativas, como o Espí- ... MAGAZINE BOEPCK e VE-rito Santo. Está em seu.. O SR. OSNI Barbato, aní-, RALUCIA, foram a'i vrtrí-curso uma campanha no II'
âmbito índustríal, comer- .. versáriou no domingo 11. p., nes destacadas da semana.

cial e agrícola do Estado, II' apesar do atraso desta nota,complementada com d'a,dos .. aproveito a oportunidadefornecidos '1'01' educadores, II'

. J.)a�qUeirQs.,. mad6iWi.r�,·.jr�� • para lhe felicitar.
w -,balhadores e �1'elJ.r,e�"ltãn- ...' tes- de "�uttàs'classes, que já II'

A DANÇA DA MAÇÃ, no'começa. a dar frutos pro- ..
veítosos com a segunda ra- II' DISCO DANCE, foi a atra-
se do SeVlinário. • ção do domingo que passou

Pinho Sera Tratado Em
.. no Lira Tênis Clube André

Sete Cidades II' Rademaker, Vera Moritz,
O pinho terá sua situa- • Flávio Zippel, 'Maria 'Bele

ção minuciosamente estu- • na, Delfin Pádua, Sueli
dada e analisada em sete Nunes, Paulo da Costá Ra
eãdades de Santa Oatarí- • mos, Marise Ramos Ro6er-na. na segunda fase do ' ,

semínãrío criado pelo in- • to Costa, Maria B. Pavan,
dustríal Celso Ramos com Dalibar Mansur e Marcia
o apoio da Confederação' Elias, formaram Os paresNacional da Indústria e' de lfIII

.

técnicos renomados co- li' .sensacíonaís na emocío-

mo Jaci Ma;galhães, Hans., nante brincadeira. Nas pró
Goldmann, Eliseu A'lvares xímas a).1resentações have
Pujol e Sadclock de Sá, • r.á novamente a dança da
tendo como supervisor dos
encontros o Professor Euri- • maçã. isto a pedido.

co da Costa Carvalho.
Sôbl'e a questão de ex-' 1���'

portação do pinho, o sr... JANTARAM, sá:Jado, no

I Leonardo Mainart, consí, Restaurante do Lira T C
derado um dos maiores li- •

c • ,

deres dêste comércio, falou
•

os srs, sras. Dr. Rabens de
em fevereriro aos técnicos Arruda Ramos, Dr. Cetsn
da Confederação Nacional

,Ramos Filho, Dr. F '. vro
da Indústria 'e aos repre- Vieira, Dr. Abelardo da Silsentantes de tôdas as elas-

,

ses de Blumenau. IIIÍII
va Gomes Dr. Aldo Varela

"O assunto, que pren- JIIIII Dr. Nelson Cariam, Dr:
derá a atenção dos parti- • Paulo Bauer Filho, Dr. R,- No c-lichê - Duo Irmãs Celeste, estarão abrilhantando
cipantes d o Seminário, nato Ramos e Paul') da C, a tradicional festa Junina de, São João no Lira Tênis Olu-quanto ao pinho - disse o lIIII

• • •• ••

sr. \Celso Ramos _ deverá JIIIII Ramos, be. MariO Zan, também esta.ra presente. Dia 25, sabado.
ser o do capítulo pertlnen- ,. "" -- ,. ,. - ..- ..
te às reivindicações [áIan- ;,-
çadas e os contatos com a

direção do InsUtuto Nacio- MOTOCICL'ETAna. ',iO) PirJho, sediada no

Estado da Gúaranabara",

A LU G A-S E

S A BOROS01
SÓ CAFE ZITO em forma. Tratar na Prainha, nr, 153

Restaurante "Estrêla", têm
um gostoso paladar. Sou
freguês.

A VIDA NÃO Ê A MEDI_
TAÇÃO DA MORTE, MAS
DA PRÓPRIA VIDA.

.<"'�� ..

,!

'I
A VITRINE da Casa Brus-.

. que. está apresentando uma

exposição de cartões pos
tais � flâmulas Internaeío-
nais.

�"'·"·-�����'I
MARIA HELENA PAVAN

é a nova Mi,,�
Disco Dance.

Elegant13

..

NA FESTA DA PRIMA
VERA, no Lira. T. C. será
apresentado um DESFILE.
DE MODAS inhnto-juvénil
com quinze candaratas, tres
já estão inscrit<r".

.

I
RECEBI um cartão de

agradecimento " família
HERCILIO PEDRO DA LUZ

, i
ENVIARAM-ME um", car; .

ta, perguntando se eu ia
selecionar as DEZ MAIS
ELEGANTES. Só' que

-

nao
me explíearam • qll� tipos de
elegantes eu selecionaria.
O assunto é milindroso.

O DR. WALTER Wander
ley, aniversariou no 'domín
go p.p. Ao ilustre aníver
saríante, embora tarde, en
vio .as minhas felicitações
pela data natalícia que
transcorreu no' dia 19 p.p.

,

ALUGA-SE
2 amplos salões próprios para

repartições ou escritórios e

oportunamente. à rua VictOl'
Meirelles. Tratar à rua Ma
jor Costa n. 105. Fone 2894

NOS SEUS PASSEIOS Á NOITE APROVEITE A OPORTUNIDADE PARA VISITAR AS LOJAS CIMO,
ONDE FICARÁ CONHECENDO A MAJESTOSA LINHA DA MAIOR ORGANIZAÇÃO DE MOVEIS DO

BRASIL

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

MÓVEIS CLÁSSICOS E MODERNOS - SUA VISITA NOS DARÁ IMENSA SATISFAÇÃO
AGORA, DIARIAMENTE, O "MÓVEL DA SEMANA" POR PREÇO DE CUSTO

Nóveis CIMO de Florianópolis SIA
. -

,
.

DE 23s AS 6as FEIRAS - ABERTO PARA VISITAÇÃO ATÉ AS 2'1,30

j
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João Morilz

UA SOBERA1'iA" PRAC" li DE NOVEMBRO - ESQUINA
IV.-\ FEL!PE SCHMIDT

Jl'IUAL "A SABERAl"lA" DISTRITO DO J:S'fJ,;J:ITO - CANTO

PROJ�TOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO

OperaçÔfol - Doença. de .SenhO_
ra. - Clínica de Adulto.

Curso de Especialização no ;soapl.
tal dOI Servldore. do ]iltado.

(serviço do prot. Mariano di An�

drade). Consultaa: Pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde da.

15.30 horas em diante no conaul.·

tório. à Rua Nune. Machado. 17,

esquina da Tlradente. - Telét.
2766. Re'lldêncla - Rua Bar.
chal Gama D'Eça, n.o 141, - T.I.
3120.

ftt'
DR. AYRTON DE OLI-

. VEIRA
- DOENÇAS DO PUUU.O -

- TUBERCULOSa -

conaultórlo - Rua F.llp.
Schmldt, 3S - T.I. 1801.

Horirlo: du 14 à. 16 hor...

Residência - Feltpe SChmld'.
n.o 1lI7.

A:vlsa sua dlrt�nta clientela C!ue

M.uICO

ORA. _EVA B. SCH'WEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstia. de anua e recto.
Tratamento de hemorroidas,. ftatulaa. etc,

enriJa &Dal
CONSULTORIO: - P..ua CeI. Ped'ro Demoro,

Estreito

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Rt�idência !

Rua Gal. Bitbe-neor.x\ 'no 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Schmldt 1\. 37.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

(UNICA SANTA CATARINA
Doenças Nervosas e Mentais

Clinica Geral .

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA 1'RAUMATOLOGIA
OR'l'OPEDIA

Consultório: João PintO; 14 -

Consulta: das Ui à. 17 hora., dl'_
rlamente. Meno. ao••ibadol. Re.

slt1êncla: Bocaluva, 135. Fone 2114

mudou leu consultó-rlo para a rua

Felipe Schmldt, n. 39-A - }iro

frente a Padaria Carioca.
'

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

1553 -

Com -trande facilidade de pagamento, vende-se lotes
a Iongo prazo .sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

- casa, im�diatamente.

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

ORA• EBE B. BARROS
CL1NICA DK-CRIANÇAS

Con.uJtórt. I RIII......
.

CoU1llcu
", aeroUlo Lu lUA a,k. , Se,unda • •....'.Ir.

eu Iii àI 17 tior..

Ttd. ._ ItUrL02lANOPOUI

DfNTADURAS INFERIORES
M:mTODO PROPRlO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS S(HWEIDSON·
CIRUR01AU DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA
RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATA]';tlENTOS DE CANAL

HORA-RIO - das 3 às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS. MARCADAS - das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO. 29' - 1.0 andar'

.

L O T E S
-r

,

-:--_

"

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

bilit. 1 Diplomado pela Faculdade Naolo-
A direção não se respcnsa

. "

a pe os nal de Medicina da Unlv�.ldade

couceítos emitidos nos artízos assinados. elo BralU

---- -P----.-e----.-r-.s--I.-a--n--a--s---------l·�;;!:::���� c�;:r� a:o·�':;.
Octávio Rodrlguel Lima). Ix"

I Interno elo SerYlço .de Cirurgia do

I Hospital I.A.P E.T,C. ela Rio d.

POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA· '�:��!:�e �é��� �a!:��!!�1 D��

DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS 11 ���g��r�E O:;::���S =
PARTO SEM DOR pelo métodoCasa Laudares, Ltda. pslco.protllatlco

Rua Deodoro, 15 - tel. 3820 Consultório: Rua João Pinto n. 10.
elas 16.00 à. l�,ÓO hora.. Atende........e �...
com bar... marcaC1aa. Telefone
30'36 - Residência: Rua G.nlral
Blttencourt n, 101.

Oomuníeam 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

Audar -- Tels. 2198 e

2681

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

DR. HAMILTON SANFORD DE
VASC'ONCELLOS

o SUL

UMA R E V I S TA REALMENTE MODERNA

Escritório de Advocacia
RUâ Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - FlorianópOlis
nr. Acácío Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evilásio Nery Caon

Que.stões Trabalhistas - Causas cíveis, comercia!S, crímí
nais e fiscais - Administração fie bens -- Locaçao e ven·

da de imóveis - Naturalização - Inventários - oobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises .e perícias

:anlpanha Pró (onstrução da M·alriz
de Nossa Senhora da Boa Viagem'
em Saco dos Limões - Florianópolis

DR.' LAURO DAURA
CLINICA G.BAL

Vendas: Edificio Montepio 3.0 andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 34,26.

DR. NÊW'Í'ON D'AVILA

.

CIRURG.JA GERAL

'Doença•. de Sellbora. - froo.o-
logla - Eletricidade· Médica

I
Consultório: Rua Victor lIll
relle. n.o 28 - Telefone 8807

Consultas: 'Das Ui hora. em. diante.

Residência: Fone. 8,'21. RUI Blu.
..

menau, Q. 71.

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL

Consultório: Rua Oel., Pe
dro Demoro 1.627 - Estrei·

to, das 16 à9 19 horas (ao la�
do da Farmácia do cantoi-:
Res.: Santos Saraiva, 470

- Estreito - Fones 2322 e

6367.

Dr. Hélio Peixol�
ADVOGADO

Escritório - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.

Diplomado pela Escola de

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno da

Clínica Urológíc do Hospital
Pedro Elnesto (Serviço do
Prof. Ru�p) 6 da Maternidade

FernancÍo de Magalhães.

gíáno do Institut� Nacional
do Cancero
DOJt:NÇAS DE SENHORAS -

PAR.TOS· - UROLOGIA -

CmURGIA

Atende, pela manhã, na

Maternidade Carlos Correia.

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MAtERNIDADE CARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Radiologistas: .DRS. J. A. NOBREGA DE OLIVEIRA
.

EWALDO J. R. SCHAEFER

RAUL PEREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões ,rabalhislaf'
Escritório: Rua Joio PInto D. 1. lObO
l�lefone n. 2.487 - Cma pl)naI D. U
bOR·UIO: Du 15 U 1'1 hOlU.

xxx

Ex��és do E.stômago - Vel'icula Biliar -- Rins
Tora" _. Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica
(Gravidêz) - Radíologta Pediátrica.

DIS;pqE DE A.pARi:LHAGEM MODERNA MARCA
f' SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDERl!::ÇO: Rua Irmã Benwarda s/t»: Onibus à por
ta (Almte. Lamêgo) ,

Residência
.

All).meda
Adolfo Konder nO 27.
Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

!
,

Resldêncía : Rua _Demétrio
Ex-Irtterno e Médico" Esta- Ribeiro,' n.o 26 - Fone: 2305

DR. ARMANDO ·VALER·IO DE ASSIS

VENDE-SE
Comunica aos seus clientes o novo horário de éonsul�

tas.

DE MANHA - das 10 as 12 horas
DE TARDE - das 4 as 6 horas
Consultas Rua Nunes Machado, 7 fone 3738.

'Duas Bicicletas Monark.
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIAO

-

_ S.C. Preço de ocasião. T,ratar à
Rua 14 de Julho (Saco da Lama) -- COQUEIROS rua Duarte Schutel. 42.

Especialista em molé.tl.. d. S"
nhoraa e viu urinirla.. Cura ra_

dical daI lD1ecçõep aguda. e erô·

ntcsa, do apallQlho genlto_urlntrio
em e.mbcI OI aeX<l.. Doenou do

aparêlhO Dlgeltlvo I do .1IttDia

nervoso. Hor,rlo: 10� .. 11 •

21,2 às I) horu - ColllUlt6rlo:
Rua Tlradentea, 12 - 1,0 aD4II'
- Fone 8246.' ReI1cllncla: 1t".
Lacerda Coutinho, 11 (Ch'Oara Cio

Espanha - FODe _,

1 saco de cimento. . -. . . . .. Cr$
1 saco de cal .. , .

. 1 carrada ,de areia ..

1 carrada de ,pedra britada .

1.000 tiJolos , .

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·
qucna que seja, .estal1á acabaáa em preve a igreja! Todo

e qualquer auxilio, será recebido com suma gratidão!
DEUS.LHE .PAGUE!

Renl.t.: re. F. de S. Bianchinl - Catedral -

Florianópolis S.C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O M4IS ANTIGO DUBlO DB S. CAT.ABlNA

Irrombado O cofre· da
Prefeitura d.e Cam olli

o C3lS0 da Prefeitura de
Camboriú, depois de e:rr�
vergonhar os vereadores
udenistas, que cassaram a
nedóticamente o mandato
do Prefeito, através de
uma; portaria. ou EDI'l'J\L,
como eles dizem inobser
vadas todas as narmas "Ie,
gais que regem o assunto,
continua na ordem do dia.I ....----------....A decisão asneírenta da

C â mara, irreg[ldarmente Iconstftuida por suplentes
em exercício paralelo com

COr,!O É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

Alice ,Elizabelh Berlrand do livrame'nlo
Agradecimento E Miss,�-

. A FamUia de Alice Elizabeth Bertrand do Livramento
vem, pela presente manifestar o seu profundo agradeCi_Imento a todas as pessoas que lhe prestaram assistência
e solidariedade, especialmente aos senhores drs. Hamilton
sanrord de Vasconcelos e Orlando Borges Schroeder, a

Irmã Hercilia e as enfermeiras da cana de saúde São Se.
bastião que, com inesquecivel dedicação prestaram contí,
nuada assistência a saudosa estinta.

Convida os parentes ,e 'pessoas amigas para a missa
de 701 dia que mandarão rezar na próxima quinta feira
dia 23, as 6,30 horas na capela do COlégio Catarinense.

A todos que comparecerem a este ato de fé cristã an,

__.- tecípa agradecimentos.

.

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

PROGRAMA DO l\U:S DE JUNHO

CLUBE

-DE
RECREATJVO

JANEIRO6
ESTREITO

I'
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I, I
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! i

I
! i

,

•

I

DI4 25 Sábado - Noitada Junina dedi
cada'aos casados
Início às 22 horas

NOTA: E' neeessáría a apresentação da ear,
teíra social e o talão referente ao

.nês de junho.

19_r�- Dias 2, 3"e,4 de julho�-1960
GRANDIOSA, FESTA DO ESPIRITO SANTO

na Matri'z do Estreito

Imperador:
Juizes:

José Elias
Anastácio Linhares
Jonas Gerber
Sírio P3Itrício Lima

Paulo Koerich
Eloy StI1uve
João Soares Filho
Carlos Gevaerd
Manuel Clauctino
Joaquim Motter
Estanislau Rubck

,I�'-- ",' --".: Pe. Quinto Da'vtde Baldessal'

(Reitor da Igre!a Matriz)

FLORIANóPOLIS, Quarta Feira, de Junho de 1960
---------------------------------

--

-�

Bolsas Oferecidas Pelo oCnselho Na-
cional: de Pesquisas do: Canadá
("National Research CClU'ncilrr)

1961-1961

[Ç]lUNA' CATO ueAl
4l!o

.

titulares, teve de ímedíato
Ia, solidu.iedade do govêr
no do Estado, que atendeu
solicitação do seu pseudo
presidente, sr. Gilberto A.
Meirinho - GERENTE DO
BANCO INCO - e man
dou força policial para de
fender e assegurar a BUR
RADA. Se porventura a
decisão da Câmara se pro
cessasse com obediência
dos' dispo�i1:i"os legais, ain
da assim a cassação do
mandato do Prefeito não se

efetivaria, porque dessa de
cisão da Câmara, EX-OFI
CIO, teria que recorrer pa
ra a Assembléia L'Wisla-
tiva. E êsse recurso, não
tendo, por expressa dispo
sição de lei, efeito' suspen
sivo, levaria o Prefeito a

aguardar no cargo.
-

,

Como se isso não fôsse
supinamente ridículo, aca
ba.' agora, de acontecer
pior: o prédio da. prefeitu
ra, guardado dias e noites
por policiais embalados e
no qual somente penetra.
vam os vereadores udenís
tas, foi ASSALTADO sem nadenses anuais e a duração (AIS 8AOAR",O ' fONf JSOi

que a vigilância soubesse d
,ANT'GO OIP'JSITO OAMlAN'

por quem. E o cofre da Pro-
e um ano (prorrogável por �.

��::��do �o�pa:��:�:�:fa:ll-.:
...

O·S·
....

·_yl�.·N···,··Tff:K···
..

O···
.....

1I.·do governo do Estado ém
guarda, por fóra! .Enqzzan-
to a polícla embalada fa- • •

� zia ETERNA VIGILANCIA •

I h •
_ Q cofre era forçado'. vío, : p a r a o a s s o a . o •• 1lentado, arrombado!!! :
le�QeU:e::��mT�����;:: ·:.d O s eu I E s C r i f ó r i o o u L a r liDO nele? São perguntas
que os vereadores da UDN

!. B e I e z a :devem responder, porque
...deles" inteiramente deles e • •

do govêrno do Estado é a I_ D I· S t ,. n C a-o.1
responsabilidade dos tris-
tes fatos de Camboriú, des, : •
seneadeados em circuDS-. D u r a b lli de de:tâneías tais e tão .Iamen- 'I

'

u :táveis, que mais paracem. I f Omolecada. • n ormações e rçamento I

i Osvaldo Meira I
Av. Mauro Ramos 206 - Fone 2758 I

••••�GO�.ft :
MISSA Df 7.0 DIA

JORNALISTA JAIRO CAtL4DO

I
II

I

Desesperada luta de

uma mulher para al

cançar o equilibrio

A Campanha Nacional de outro ano), havendo a pos,
Aperfeiçoamento de Pessoal sibilidade de serem concedi
de Nível Superior (CAPES) dos auxílios que cubram par,
recebeu do Ministério das cialmente as despesas de

Relações Exteriores a notí, víàgem de bolsíatas e, aven,

ela, que ora divulga, de que tualmente, de suas espôôsas.
o Conselho Nacional de Pes- Os requerimentos para a

quisas do oanadá (National obtenção das bôlsas deverão
Research Council") consede ser dirigidos ao "Awards
anualmente bôlsas de eatu, Office, National Research
do a estrangeiros para a. ré, Council, Attewa, Canadá"

alízação de estágio de pós- que prestará aos Interessa,
graduação - nos campos da dos todas as informações sô

química pura, cíencias bíoló., bre o assunto, cabendo es,

gícas, matemáticas e enge, clarecer ainda que, nos anos

nharia - nos laboratórios do anteriorea, o prazo de Inseri;
referido Conselho nas unl, ção para as referidas bôlsas

,

versidades canadenses e nos tem expirado em 15 de re,

Ministérios federais da Agri- vereiro de cada ano.

cultura e de Minas e Levan,
tamentos Técnicos. FORRO
E<!tas bôlsas terão o valor

de 3.700 a 4.500 dólares ca, IRMÃOS BITf.NCOURT

Psiquico
Durante muitos anos uma
mulher Evelyn Lancaster
viveu intenso drama de trí;
pla personalídade. O mun
do ficou estarrecído.quando
se revelou .esse caso singu
lar. Puuca!) referencias hâ··
via na literatura médica a

, situações semelhantes. Dois
psiquiatras norte-america
nos, Os drs. Colbert H. Thig
pen e Harvey M. Cleckley,
que trataram de Evelyn,
publicaram a respeIto um
notável livro - AS TR:i!:S
FACES DE EVA - que ser·
viu posterior}l1ente de ar-

6umento para um- filme e
no qual relataram minu
ciosamente ·todo o trac.. -
mento psiquiatriCo a que
E\'clyn se slIbmeteu até che
gar ii uma completa reccl

pel'ação. f:,lI.rge agora, lan
ça(Io peja rtl€.sma editora, 'a

IBRASA. novo e emocl.oJ
r,aute livro - A FACE
FINAL DE EVA - no qual
Bvely.n Lancaster, com o

auxIlio do jornalista James

Do dia 26 de Junho a 4 de Julho, àn 19,00 horas, no. Poling, faz o relato dos do_

venas sole.nes .patrocinadas pelos Juízes e Mordomos. iC!'CHlS ano·; e da desesj:J�
rada Juta para· atingi! o

SÁBADO - DIA 2 DE JULHO: /O e�ui�ibrio uma criatü;:u
18,30 horas: 'Col'liejo da casa do Imperador à Matriz, normal' creslentando mui

com acompanhamento da Banda �e Mú- ta informação nova que
não havia sido registradasica. pelos médicos que -a .trata-

19,00 horas: Novena Solene. Barraquinhas na Praça rf1m. É sem dúvida uma

NOS9a Senhora de Fátima, em frente da UStÓl'1-a comovente, 'profun· !
Matriz. damente humana, exgaor-

dinária. Se não encontrar
DOMINGO - DIA 3 DE JULHO: em sua livraria peça pelo:

9,00 hOl.:as-: Partida do préstito da Residência Impe_ reembolso postal, a D.P.J.R.1
rial à Matriz, onde será cantada a Mis_ - Caixa Postal 4827 - Sao .

sa na qual se fará a coroação do.

Impe_,
Paulo - Preço: cr$ 200,00. !

rador. , I19,00 horas: �;::e����eI'tina e Bênção com o SS.o Sa.

! "'Ô-O·S-T-A-O-E-·C"A-F-É-1'"
22,30 horafl: Queima de fógos.·

,

ENTÃO PE"A CAFÉ ZITO
Haverá churrasco:ao meio. dia e barraquinhas duran. V

te o dia todo e à noite. I

SEGUNDA.FEIRA - DIA 4 DE JULHO�
,

8,00 horas: Missa ,em Açao de graças ao Divino Espí-
rit.-o Santo.

18,30 horas: Cortejo da Casa Imperial à Matriz.

19,00 .horas: NQve�a Solene.

22,.30 horas:
. Queima de fógos.

,
.

23;00 hor.as: Cortejo para a Cana do Imperador. de 1961

Âs solenidades serão abrilhantadas com
� a ,Banda do 14.0 B.C ..

Com o res�ltado' financeiro das solenidades esperamos
poder' pintar a Igreja Matriz do Estreito.

O Corpo Redatorial e funcionários de "A GAZETA",
iinda compungidos com o desaparecimento de seu Ines,
uecível e querido chefe JORNALISTA JAIRO CALLADO,
onvidam seus parentes, pessoas de suas relações e o po,
'o em geral' ;p!it'a assistirem a missa .de-70 dia, que eerá
'ezada em intenção á sua boníssima alma, no dia 22 do
:orrente (quarta.feira), às 7,30 horas, no altar do Sagra
lo Coração de Jesus, na Catedral Metropolitana.

A todos os que comparecerem a êste ato de fé cristã,
Jenhorados agi·adecemos.

APRENDA INGLÊS
Com o prof..Mr. Edward Green numa turma pequena.

Assim v. gosará melhor dos s benefícios que a literatura, o
:inema e os programas de rádio angloamericanos lhe ofe.
'ecem.

Horário: das 8,30 às 11,30 e das 5,30 às 7,30 diàriamen.
:e, exceto. aos sábados, à rua Tiradentefl, 36.

Antônio Luciano de
Oliveira - Inst. de

Educação.
A grandeza .do sacerdócio

católica se mede pela sua

dignidade .e pelos poderes
que encerra. Atribuimos dig
nidade a muitos dos ho
mens que sôbre nós exer

'cem alguma superíorídade.
Homens de cultura supe
rior. Homens que ocupam
postos de destaque. Como

Ium presidente da nação.
Um general de

'.
exército.

I
Um multí.mtlíonánío. Um
médico, Um' advogado. So
mos levados a admirar a

um pela chefia, a.outro pe,
lo poderio de comando bé

lico, àquêle pelo dinheiro,
a êste. por ter o- encargo de
restabelecer-nos a saúdo
do corpo, ao último pela
defeza de nossos direitos.
Uma dignidade que a ne,

nhuma daquelas podemos
comparar, no entanto, nês
te mund'o, é a dignidade do
sacerdote católico.
Profissão celestial, o sa

cerdote se ocupa cos ínte
rêsses de Deus. Mas, celes
tial, não que o padre pro
cure unicamente a, felici
dade para nós no céu: Não
o, ... ,

ja neste mundo quer fazer
os homens felizes. _

Dignidade infinita ou qua
se infinita a do sacerdote.
E, porque dizemos quase in
finita a dignidade do sa
cerdote? É porçue o padre
não se ocupa das cousas fi_

nitas, passageiras' dêste
mundo sinão tanto quanto
elas levam às cousas infi
nitas, eternas.
Os poderes que o padre

tem podemos resumi-los
em três. O primeiro o prín •

cípal, O de mediação entre
Deus e Os homens. Segundo
a Sagrada Escritura que
assim diz: Tôdo pontíficc

.

tornado dentre os homens é
constituido a favor dos ho
mens naquelas cousas que
se referem a Deus para que
(i)fel'eça . dons -'e sacrifícios
pelos pecados.

O segundo poder sacer.
,dotal é o de consagrar e

transubstanciar o pão e o

vinho no Corpo real d�
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Conforme diz São Paulo na

s�a epístOla aos hepreus: ' ..

que ofereça dc;ms e' sacrifí-
cios., .

Um terceiro e extraordi
nário poder ,do padre é o

de perdoar os pecados dos

�,�....----------!
------------------�------�----------

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
P L AN T Õ E S DE F'A RM Á C i A

16 ...:.. 5.a-feira (dia Santo)
18 - Sábado (tarde,
19 - Domingo
25 - Sábado' (tarde)
26 - Domingo

fiéis membros do Corpo
Místico do Cristo. Sôbre ísto
fala o Evangelho de São

Mateus, no capítulo 18: Tu..,

do o que ligardes na terra
será ligado no Céu. E tudo
o que desligardes na' terra
será também desligado no

céu.
* *

EM NOSSA CAPITAL A

MADRE MARIA DO
CALVARIO

Chegou ontem a esta Ca

pital a Madre Geral Co
F",ndadora Maria do Gal.

vario, a visitante o nosso

voto de louvôr e que sua

estadia nesta cidade seja
féliz,

* * *

IGREJA DEFENDE A DIS

TRIBUIÇÃO DE TERRAS
"A reforma agrária deve

ser adotada no Brasil" que
fú! um dos últimos países a

abolir a e§..cr.avatura 'e será
um dos últimos a acabar
com a injustiça social, que
caracteriza a nossa estru
tura agrária" - afirmou
r om Edmundo, Bispo Auxí
líai de Pôrto Alegre. O Pre
; r:;·d c' advogou: "Não conse,

�. iremos tal reforma me

diante a estatização das'
terras, nem tão pouco me

orante a filosofia do libera
lísmc econômico, mas sõ�
n.ente pela justiça social,
apoiada pela Igreja". (CRF)

* * *

PAPA NOMEIA CARDEAIS
"IN PECTORE"

A decisão do Papa, crian
do três 'chapéus cardinalí
cios "in pectore", é inter
pretada como um passo. pa
ra fortalecer a Igreja Cató
lica atrás da Cortina de

Ferro, sem que os adeptos
de MOSG0U possam tdentírí,
car e perseguir êsses Prela
dos. A expr essão "in pecto.,
re" sígnüca que os três
noves Cardeais serão co

nhecidos apenas do Papa,
até que êst€. decida ãivul-
ga r seus nomes.

., .

* * *

ACoRDEONISTA QUE. TO
COU PARA O PAPA

,

Dia 21 de abril chegou ao

Brasil onde se exibirá no

Rio o' afamado acordeonis
ta palilo Gandolfi que, além

de haver tÇ>cado há pouco

para. o Santo p_adr�, �on
qUlstou, em j.aneIro ultImo,

I) )amel rpundial de acor

I.eonistas. - (CRF).

(Gráfica Conlinenle
Lida.

Tipografia e fábrica de

Oari-mqo. Impressos em geral
,Rua Aiacy Vaz Callado, 186
Estreito Florianópolis

DELEGACIA FISCAL DO TESOURO
NACIONAL EM 'SANTA CATARINA

Tabela de Pagamenlo�do mês de Junho
Dia 20 - Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça,

Poder JUdiciá,rio, Tribunal de Contas e Catedráticos da
Faculdade de Direito.

Dia 21 - Ministérios da Agricultura, Trabalho, Viação
e Educação.

Dia 22 - Ministério da Saúde .é Acôrdos.
Dia 23 - Aposentad09 definitivos.

do entre 12 e 12,30 hs. será
-

ef etuado pela farmácia Vitória. Dia 24 - Aposentados provisórios, salário. família e
-__ . -_ I Adicional dos Aposentados que recebem pelo I.P.A.8.E.

Jl: S T R E I 'I.' O Dia 25 - Procuradores de Ativos ,e Inativos.
Dia 27 - Pensionistan milita.res e provisórias.
Dia 28- - Pensioni9tas civis.
Dias 29 e 30 - Procuradores e tôdos. os que não rece.

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 Coelho

Deelgado Fiscal

M:E:S DE JUNHO

Farmácia sto. Antônio Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense
Fármacia Noturna

Fármacia Noturna

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

O plantão diúrno compreendi

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

Farmácia Indiana. Rua 24 de Maio
Farmácia Catarinense Rua Pedro Demoro
Farmácia do Canto Rua Pedro Demoro

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias do Canto. Indiana�' Catarinense.

A presente tabela não poderâ ser alterada sem prévia autol'ização dêste Departamento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O IBTADO" o .MAIS ANTIGO 0lA.aIO O. B. CATAlUNj
}
-.

« Clube 12 de Agosto 9 de julho: sábado
SOllRiÉE E, SHOW COM A ORQUESTRA ESPANHOLA "LOS GAVILANES DE ESPANA",- apresentando a dançarina espanhola "(HARITO

______

\:
__1_,-'�/::,')'MADRI'D" - Reservas de Mesas na Secretaria, do (Iu�e.

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

Concedido o Prêmio de Viagem ao

B�asil: Resultado do (oncurso de Re- .

portagens Instituido Pelo Escritório
(omerciar do Brasil em Nova York
NOVA YORK, junho -, prensa por esta iniciativa

Reuniu-se, no Escritório Oo, do Escritório Comercial do
mercial do Brasil em Nova Brasil em Nova York,

.

York, a comissão julgadora

I
Diante da decisão da maio

do concurso instituído ,por ría da comissão [ulgadora, o

êste Escritório, para selecío, Chefe do Escritório Comer
nar a melhor reportagem cial do Brasil em Nova York
sôbre o Brasil publicada na Dr. Francisco Medagila, pro.
imprensa americana no de. clamou vencedora a [ornalís,
correr do mês de maio pró. ta Mary Hirschfeld respon
ximo passado. sável pelo departamento la.
Sob a presidência do Dr. tino.americano do matutino

Francisco Medagila, Chefe, "Cleveland Plain Dealer", de
do Escritório Comercial do Ohio, que apresentou uma

Brasil em Nova York, a co- serre campleta de reporta.
missão, constituída por run, gens sôbre o Brasil.
clonários prêviamente desíg, Mary Hlrschfeld, que ê
nados e pelos representantes conhecida como a "'Embai
da VARIG, Chariotte F'ran; xatriz de Cleveland junto à'
klin ,e Lee Martin, estudou, América Latina", pela exce,

demoradamente, as repor- lêncía de "seu trabalho de
tagens apresentadas, prove. divulgação, tem visitado
nientes de tôdas as'partes do muitos países da

-

América
território americano tradu. Latina em suas mumeras

zíndo o entusiasmo
'

da im- viagens, sendo recebida por
personalídades e polítícos
O prêmio que ora lhe foi
concedido pelo Escrtório
Comercial do Brasil em No,
va Yory, consta de Viagem
pela VARIG, e duas semanas

____________lIId.;.e_;estada no Brasil.

-----------------------------------------------------.----�----

o local é o mesmo, mas

o tipo de serviço é novo!
AGORA com pessoal
treinado especialmente na SHÊLL

LubriHeação
Lavagem
polimento

-, Baterias

_iII!JI9;l!Iiia=__r::à!I�..�__-.�----Concêrto de pneus

e a tradicional cortezia SHELL

às suas ordens das G 30 às 21 30 HS
. ,.

_._-----_._-::::;._-;=:-=_._�="-=.--=====================I

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

PARTICIPACÁO
SRA. FILA KRUMICKER SR. ANTONIO PRATS E SRA

participam o contrato de casamento de seus filhos
.

ROSAL! ,. E CARLOS
NOIVOS

Floríanópolís 13.6.60

DESPEDIDA
.

I
Vva. CLORINDA-GANZO E SUA FILHA BERTITA

DESPEDEM.SE DE SUAS AMIZADES OFERECENDO SUA
RESIDÊNCIA EM PORTO ALEGRE A RUA FERNANDO
MACHADO 865 AP. 402.

Convite Para M,issa

oco,,!n����T� 2��!��te S!���I�e"á'w J
falecimento de JULIÊTA PAVAN SIMõES, seu espôso fi
lhos, genhos, nóras e netos convidam os seus paren'tes e

pessõas 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.

Programa�ão,�ara a �emaDa
Ruralista

com diretores e presidentes
dos órgãos referidos acima,
na qual também camparece,
ram: o representante do

Departamento Nacional de

Endemias Rurai9, o diretor
Com a finalidade de elabo- da Produção Animal, o íns,

rar as diretrizes definitivas
I petor

'

da Defesa Sanitária
para projetar o programa da i. Vegetal do M. A., o diretor
Semana Ruralista de Palho., I elos Serviços Especiais da

ça e Santo Amaro, que a Ar.' S. A., o diretor da Diretoria'

quídíocese de Florianópolis de Economia e Assistência

re�l�za�� com rep�rtições do I ao Cooperativism�, represen,
Mmlsteno da Agcícultura a, tante da Assocíação Rural de

Acaresc, Faresc,' CRiSe e Florianópoli9.
eervíços da secretarta da A.

gricultura do Estado, o se

nhor Arcebispo Don Felício,
realizou na Associação Rural

de Florianópolis uma reunião

Esta foi a primeira reu

nião e teve caráter informal
foi presidida por Don Feli.
cio e secretariada pelo díre,

MISSA DE 7.°- DIA
JORNALISTA JAIRO (ALLADO
O Sindicato dos Jornalístas Profissionais de Santa

Catarina, ainda compungido com o desaparecimento 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 70 dia, que, será rezada em

intenção à sua boníssima alma, no dia 22 do corrente, às

7,30 horas, no altar de Nossa Senhora, na Catedral Me.

tropolitana.
Desde já confessa-se penhoradamente agradecido a

todos os que comparecerem a êste ato de fé cristã.

PERDEU-SE
Certificado de Propriedade de Veículo a Motor eob

na 1758 - Pertencente ao Serviço Social da Industrra

Departamento Regional de Santa Catarina, com os se,

guintes dadost

oamíorieté. Marca Volkswagen - Mõtor: NO 210261(;

_ Ano de" fabricação: 1958 Côr Verde e Creme - Placa

nO 28893.
Solicitamos a gentileza de quem, ene01'\trou, entrega.

10 no S}i:SI - Edifício Sul Améríca 6° andai ou na geren

cia dêste Jornal.

_ M, ISS A D ,E 7.° D I A
D. MA<RIA CÂNDIDA DE SOUZA LOBO
Alvaro Bittencourt Lobo Filho, Senhora e Filhos,

compungidos pelo desaparecimento de sua querida mãe,

sogra e avó, convidam seus parentes e amígoa para asíís,

tirem, à missa de 70 dia, que será rezada no próximo dia

23, às 8 horas, no altar mór da' Igreja de Nossa Senhora

do Rosário, sita à rua Marechal Guilherme.

Desde já agradece a todoe que comparecerem � êste

8tO -de fé cristã.

HOEPCKE

..,.

Walter Linhar,es - p}'Ib.

tor da Acaresc. A Usina de
Beneficiamento do Leite foi

_...»

representada na dita reunião
pelo agrônomo Luiz Carlos

Bayer. Em linhas gerais fi.
cou assentado que a semana

ruralista em foco, funcio
nará com três equípea que se

revesarão harmônicamente
durante o período de 21 a

28 de agôsto do ano corren,

te. Nela será u t i I i z a d a

abundante quantidade de au ...

xílios audio-visuais adrede

preparados para este tipo de
reunião. As atividades serão
desenroladaa nas localidades

de Queçaba, Rio Bugres,
Vargem Grande, Snto Ama.

1'0, Vargínha, Aririú e Pa.,

lhoça, que serão assoim como

estações educativas colhedo.
ras das experiências tiradas
da Prírneíra Semana Rura

lista de São José e Palhoça,
realizada em novembro' do
ano passado,

Rádio Guarujá
PROGRAMAÇAO PARA O

DI1\ 22 DE JUNHO DE 1960

(QUARTA-FEIRA)
As 6,35-
Alvorecer eln nossa terra

Às 7,05-
I{evista Matinal
AS 7,55 -
.i VEl\:IAG iDforma
As 8,35-
J111 amigo a seu lado

Ai:) 9,05-
'telefone pedindo música
Às 10,30 -
.lntarctica nO$ Esportes
As 11,05 -

Musical Copacabana
Às 11,35 -
Parada musical Chantecler
Às 11,55 -
Re!lúlter ALFRED

As 12,10 -
Sucessos musicais "VARIG"
Às 12,25 -

A VEMAG informa

As 12,30 -
Carnet Social
As 12,35 -
Enquanto você almoça
As 12,40 -
Na Linha de Frente
As 13,05-
Festival ;rHILIPS
Às 13,35 -
Convite à música
As 14,05 -

Espetáculo Músidisc em Hi-Fi

As 14,35 -
Trio Cruz de Malta
As 15,05 -

jTelefone Pedindo musica
As 16.00 -
A VEMAG informa

As 16.05 -

Telefone.Pedindo Música
As 16,55 -
Repórtel ALFRED
As 17,05 -
A música que você pediu
As 18,10 -
RESENHA 1-7
As 18,55 -
A VEMAG in,forma
As 19,00 -
MomentQ Esportivo Brahma

As 20,05-
Gente Importante
As 21,00 -
Beporter ALFRED
Às 21,05 -

A música dos grandes mestres

As 21,30 -
A VEMAG informa
As 21,35 -

Nas Asas do Sucesso

As 22,05 -
Grande Informativo Guarujá
As 22.35 -

Os sucessos do dia

liNStNO.".
A VENDA NAS

BANCAS DE IORMAIS

E REVISTAS

(O N V I' E
M ISS A D E 7.° DIA
Os Funcionários da Diretoria de Terras e Coloniza.

ção convidam os parentes e amígoa de dona MARIA CAN.
DIDA DE SOUZA LOBO para assistirem às 8 horas do dia
23, quinta feira na Igreja de Nossa Senhora do Rosario
1 santa missa -que será celebrada' em intenção à alma da
mãe do ilustre amigo e Diretor dr. Alvaro Bítten,
ourt Lobo Fllho.

Antecipadamente agradecem a lodos
mento à êste ato de fé cristã.

o compareci.

V'ENDE-SE
Prédios nas. 13, à rua Deodoro, 63, à rua Tenente Sil

veira, e 36, à rua João Pinto, além de dois lotes de ter
reno no Morro do Geraldo. NEGóCIO URGENTE. Tratar
com Manuel Ferreira de Melo, até quarta. feira, ou com o

Capitão Manoel Gomes - caixa postal na 536. No Rio, à
rua Santa Luzia nO 685 - 120 andar.

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

Lamego, fundos para o mar, com 3 salas, jardim de in.

vemo, 3 quartos; copa e demais dependênclaa
Tratar no Edifício "Sul América" - 5.0 andar - sala

501. Fones: 2198 e 2681.

P R E (I S A-S E
Escritório de representações, precisa de uma aenho

rita de bôa aparência com instrução secundária ou equí,
valente, para trabalhar junto a repartições públicas, con,
sultóríoe, escritórios, etc ..

Tratar a rua Trajano, 12 - Sala 9 (das 17:00 às 19:00

horas) (Não atendemos por telefone).

�ROUITETONICO
• TOPOGRAFICO
• DE PROPAGANOA
• PERSPECTIVAS
TlMBRES, ETC.

B U I K �19 52 VENDE-SE
HidramáJtico, com 45 mil Kms. rodados, Pneus e Ba

teria novos. �quipado, Rádio, tudo original. Estado de
conservação 100%. Tratar com o ar. Viriato. TeI.efones 2919

(asa'- ALUGA-SE
Com 2 quartos, sala e cosinha a casal sem filhos me

nores. Rua José Boiteux 13_A tundoa Tratar em frente.

DECRETO I teiro, padrão "K", de provi.
O Prefeito Municipal de mento efetivo do Quadro

Florianópolis, no uso de suas Único d� Municípío, com

atribuições, resolve: exercício no Departamento
de Administração.

EXONERAR: Prefeitura Municipal de

Florianópolis, 10 de junho
JOÃO PAU�O DE MORAIS, de 1960,

do cargo de Amanuense, pa, OSVALDO MACHADO

drão F, de provimento eretí, Prefeitura Municipal
vo, do Quadro único do Mu,

DECRETOnícipío com exercício no

Departamento de Admínís

tração, por ter sido nomea ..

do para outro cargo públí;
O Prefeito Municipal de

Florianópolis, no uso de suas

atribuições, resolve:co.

Prefeitura Municipal de

Florianópolis, 1° de Junho
OSVALDO MACHADO-

NOMEAR:

• ··�i
O Prefeito Municipal de DE SOUSA, para exercer o

Florianópoli&, no UDO de suas I cargo de Amanuense, pa.

atribuições, resolve: I drão F, de provimento eretí;

vo, do Quadro Út_1ico do Mu

nicípio, com exercício na

.,,�! Contadoria Municipal.
de acôrdo com o disposto no Prefeitura Municipal· de

art. 1320, item I, da Lei n Flprianópolis, 8 de junho de

246 de 15.11�1955,
.

1960.

JOÃO PAULO DE MORAIS, OSVALDO MACHADO

NOMEAR:

para exercer o cargo de Por. Prefeito Municipal

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'0 ESTADO" O MAIS ANTI'!_O DlA.BIO DE S. CATAlUNA FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, de Junho de 1960
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Atlético "� r us"?f ui am J

..
am nhã, à n

\

,i e
�I· '" ,

o CAMPEONATO CITA'DINO DE FUJEBOL' DE 1968, CUJA' ETAPA FINAt TEVE IN'CIO DOMINGO COMA VITóRIAi)() FI6UEIR:ENSf 5OBRf'0-AVAI,
POR 2x1, PROSSEGUIRÁ NA NOITE DE AMANHÃ, QUANDO ESTA'IÃO SE DEFRONTANDO AS ',ESOUADRAS ,DO PAULA RAMOS E ATtÉTICO,
CAMPEÃ E 4�o COLOCADO DO TURNO 'D�E (LASSIFI(A(ÃO� GRANDE PELEJA DEVER,AO SUSTEN1AR OS· DOIS TRICOLORES' QUE NO, ANO
PASSADOFORAM OS GRANDES ADVERSÁRIOS NO SElÓR REGIÓNAL VAM9�S AGUARDAR o CHOQUE, (ERIOi DE ,QUE ,SER,Á - DOS MAIS SEN-

SACIONAIS E RE'NHIDOS DO ANO!
�--------------------------------------------------------�----------------------------�----------.-------------------------------------------------....----------------------

E�porles em Porlo ·União
União íIa Vitória

Joãozinho na
•

mira do Allélico
________�O'U--------

,,.

OUTRAS NOTAS
o Itinerário da Segunda

"Volta ao MorJ'o"

Para conhecimento

de bicicléta.
Continúain Chegando

os Prêmios
O Departamento Esportivo

da Rádio Guarujá; vem rece

bendo diáriamente os mais
variados prêmios dos home-

nageados das provas, poden
do os desportistas aprecia
rem a quantidade e a quali
dade, numa das vitrines do

Magazine Hoepcke, local on
de estão sendo expostos.

M. B.

Sob a orientação do pro.
{essor' Isael Pastuch, esfor

çado mestre de Educação
Física do "Túlio de França"
às equipes de voleibol femi
nina e basquete masculino

dírígíramcse dia 4 do corren,

te à cidade de Irati retrí-
,

buindo víeíta que os esportís,
tas daquela próspera cidade
fizeram a União da Vitória

que é perfeito conhecedor da
técnica do cestebol e soube
ser imparcial.
As equípea formaram as

sim: IRATI: Bakaus (20)
Nain, 'Koliche (7), Gilson

(13), Rudy) (4), Keller,
Mack (4) Plínio e Acir;
UNIãO OA VITóRIA: Pas_

tuch (�), Teo (�, Williams

(lO), Acácio (4) Bazzo, Os

valdo (4), Jomar, Wilson,
Celso e Ubiratan (2).

OS ESPORTISTAS DO CO

LÉGIO ESTADUAL "TúLIO
DE FRANÇA EXCURSIO

NAM A IRATI

Segunda prova ddí.stlca Volta eo Morro
REGULAMENTO .dc 18 anos ..

Capítulo I - Da finalidade I Art. 9 - SOmente poderão
Art. 1 - O Departamento

t

participar da prova, os atle,
Esportivo da Rádio Guarujá:

'

tas que tenha msido Iulgados
promoverá, no dia 26 de [u- aptos em exame médico re
nho QO corrente ano, a II cente.
Volta Clelístíea ao Morro, pa Capítulo V - Dos Prêmios
trocinada pela,Monark S.A. Art. 10 - Serão conferidos
Art. 2 - Esta prova tem prêmios até o 20 colocado,

como principal objetivo estí- Art.ll - A Monark S.A.
mular e desenvolver o cíclís- oferecerá ao 1.0 colocado,
mo entre nossa juventude, di, além do prêmio que lhe cabe,
fundindo :� sua prática den- uma bicicleta "Olímpica 60"
tI'O de sua verdadeira fínalí; e ao segundo colocado, uma
dade, .e visando, orientados bicicleta "Jubileu".
em princípios sadios ,e supe- Capítulo IV _ DisPõ'SiÇões
riores, a renovação de valo- gerais
res. Art. 12 - A máquina em-
Capítulo II - Da Organização pregada para a prova é' de
Art. 3 - A prova será or

ganizada pelo Departamento
Esp0rtivo da Rádio Guarujá
através de uma comissão de;

sígnada, que coordenará to

das as atívídades relaciona
das com a direção e execu

ção.
Art. 4 - A prova será orí

entarla pela Federação Atlé
tica Catarlnense.

Capítulo III - Do Itinerário
Art. 5 - O itinerário a ser

percorrido será na distância
de 42 kms. compreendendo 3
voltas ao MOITa. __
Art. 6 - A saída será dada

em frente ao Magazine Hoe

pcke S.A.· e a chegada no

mesmo local de saída.
Capítulo IV - Das Inscrições
Art. '1 - As inscrições se

rão feitas no Departamento
ESp'ortivo da Rádio Guaruiá
e encerradas 48 horas antes

será feito na 2.a volta.
Art. 15 - Não será permí

tido o uso de recipiente de
vidro para o transporte de
alimento ou líquido.
Art. 16 - Todos os cíclís-

lamento sorteio de pelotões
e distribuição de números 'aos

concorrentes.

Florianópolis, junho de 1960
A COMISSÃO

JOGOS DA PRIMAVERA EM
UNIÃO DA VITóRIA

tiS

Dia 23 _:_ As 19,30 horas - Recepção
Otavio GaIvão.

As 19,30 horas - LADAINHA.
Dia 24 - As 8,00 horas - SANTA MISSA FESTIVA

Às 19,30 horas - PROCISSãO com a Imagfm de SÃO

JOÃO percorrendo o i-ntinerário de co&,tume, acompanha
da pelos fiéis.

,

Dia 25, 26, 27 e 28 - As 19,30 horas -. LADAINHA.

Dia 29 - Au 8,00 horas - SANTA MISSA.

Dia 29 -- Às 8,00 horas - SANTA �� e As

horas - LADAINHA.

semanas antes. Chefiava a

Idelegação o Diretor do Oolé, O COlégio Estadual '''Túlio

gio. de França" promoverá em

I �etembro d� corrente ano �il
Ao falar de Irati, deve-se Jogos da primavera. Deverao

primeiramente falar da hos- 'participar dos mesmos as

pitalidade de seus habitan-I escol�s, s�cundál�ias de U��ãO
teso A�.3im é que numeroso da VItona e Porto Umao,
público veio receber os I bem como as de �ra�i, Rio

uniãovitorienses na estação Negro, Lapa e Jomvllle. O

da estrada de ferro e as aluo Professor Pastuch acha-fie,
nas foram tôdas hospedadas no momento em Curitiba

em casa de tamíllas. para tratar hmto aos pode.
res públicos da autorização,

Na noite do dia '4 realí, e dos meios de levar a ereí,
zou-se o [ôgo de voleibol fe- to tal iniciativa. Quando de
míníno. No primeiro eet sa, sua recente estada em União

graram-se vencedoras as ví; da Vitória, o Secretário de

sltantes, por 14x16. No se- Obras Públicas, Ladislau Le

gundo e térceiro sets vence, I cbowekí deu todo apôío,
ram as locais, por l'5x8 e

I
mandando reformar o paví,

�5 x 9, respectivamente. Ilhão de esportes do COlégio.
i o comércio e a população de

Osni Martins e Antônio União da Vitória e Pôrto
casaugue apitaram a peleja, União estão dando também
com péssima atuação. A in- seu apôio a mais esta realí;

competência dos árbitros pre za..çã_o__d.�._rrro.çic1ade �studiosª,
[udícou ã peleja. o árbitro das duas cidades.

chegou a certa altura a dar Ainda êste mês o professor
ponto para a equipe. do Issaed Pastuch estará nas
União da Vitória e saque cidades de Joinville afim de
para a de Iratí. O impossível' convidar os estudantes do
acontece .; . COlégio Bom Jesus e Santo fi

Anjos para participarem
As equipes assim forma- dos jogos. Visítará também

ram: União da Vitória: Ira- Rio Negro e Lapa com o

cy, Elmlra, Maria Júlía, Ma- mesmo fim.
risa Sanff e Marisa Polatt:

IRA'!'I: Iolita Huk, Helena

Anciutt, Edith Cunha, Maria We'rl�rn 10 'XBaggio e Marilene Seidel. J �

Na' mesma noite realizou,

se uma disputa de basquete AI·more' Oem que saíram vencedores
ao fe�teiro Sr .

os alullOs de "Túlio de Fran-

ça", por 50 x 44. O primeiro Sensacional Igoleada impôs
tempo terminou com a con. o 'Western ao Aimoré do· Es-

,

1
'

tagem de 20 x 29, favorave treito pelo astronômico pla-
aos cio Túlio. I card de de� tentos a ze�. A

'1 partida foi realizada no gra
No segundo tempo adis· mado do Colégio Catarinen_

puta chegou a ser renhida, se, (;omingo à tarde, perante
17,30 quando au equipes, após rea_1 um bom público, que ficou

ção dos Jpgadores do Irati maravilhado com a perfeita
empataram. Os craques d� "performance" da equipe do
União da Vitória, porém, re� Cabo- Submarino. Na primei
cuperaram o terreno e ven_ ra etapa, o marcador já acu-
ceram. sava <Cinco à zero para os te-

d 1

I
legrafistas, tentos assinala-e ve as

.

f' ·t dEsta peleja 01 apl a a por dos por Rogério três, Bitten_
Antônio Martins, secundado court e Palmeta, um cada.VISTO:
p'or Carll·to. Tambe'm esta '

C C No segundo tempo, oWesternPe JUSTINO CORSTIENS - S.S. . . .

f ·t. arbitragem foi lmper· ,el a,
VigáriO notando-se claramente a

-TE-Al-RO-I--:"NF-:-:"'AN==TIL=--=E:-:-M-=:;SÃ�O-::::.JO";7�É- �:[�!�����e do apitador

teatro infantil, que ajuda a Eis as equipes: IRATI: Ba�

bem formar a criança para kaus (12), Narin (7), Acir A equipe da Western ali

o futuro. A estes que nos tem (8), Rud:y (4), Gilson. (3), nhou: Gette Gainete;
ajudado os nóssos mais sin,. Valdir,' Ma-ck e Keller;. Tú- Soares, Lisboa e Moacir; Hé
céros agradecimentos, é o LIO: Pautuch (l9) Wllli�ms lio e Ayres. raI,meta, Rogério,
que defleja sinceramente o _ (4), Celso., Teo (11,), Ubu�a� Bittencourt, Edson e Pereira.

Teatro Infantil na pessôa de tan, Osval�� (12, �azzo, O Aimoré jogou com: - Va

sua diretora D. Geny Borges. Wilson, Acac:o (4) :e Gllmar. lério; Vadinho, Benício e To_
Pela manha do dia 5 novos nico; Zico e Nery; Cuca, Tra_

jo�os de voli feminino e bas- vassos, pegui, Raimundo e

quete masculino. Betinho .Na preliminar vitó-

Novamente. a arbitra�e� \ria
do Western por 3 � O. -

de Osni Martms deu a VIto-
ria às locais. No primeiro set -

venceram as alunas de União 9

da Vitória por' 15 a 5., Jo

gou-se, de ambafl as partes,
muito mal. No segundo e ter

ceiro sete venceram as de

Irati.
No jogo de bola-ao-cesto

os iratienses levaram a me

lhor por 48 a 35. Desta vez

foi ótima a arbitragem. Não lanotamos o nome do juiz,

o INIERIOR EM REVISTAdoe
desportistas e especíalments
para os atletas vamos dívul- BLUMENAU - Na tarde de. Quadros - Palmeiras: Val

gar hoje o etínerárío da mo- sábado prosseguiu o campeo:
:
mor. Arão, Lázaro e Gordi

numental prova. ciclistica nato desta cidade que termi-
I
nho; Daniel e Agachado;

Segunda Volta. ao Morro que nou a poucos instantes. O Cubala, Jonas, .Dínho, &lsi
contará com cíclístas de São cotejo que reuniu as esqua- ni e Albano. União: 'Walde
Paulo, (não concorrerão a dras do Palmeiras e do União mar; Avelino, Velha e Arau
prêmio), Paraná, e Santa Cu- foi fraco em seu aspécto téc- jo; Alirio e Bubi: Guerner,
tarína, num autêntico Week- nico uma vêz que o clube de Norbel't0,' Faquini, Tonóli e

End do ciclismo catarínensc, Tímbó, apenas foi adversárío Xará. O árbitro foi o senhor

Vejamos, o etínerárío : Rua nos primeiros minutos da lu, Amaro Júli : Bento e a ren

Felipe Schmidt (largada
-

e 'ta, quando criou três oportu- da somou Cr$ 8.925,00.
chegada); descida da Praça nidades de ouro para mar- BRUSQUE - A equipe do

Quinze, entrada na rua- João car, dísperdíçando-as, toda- Carlos Renaux, ao empatar
Pinto, Rua Bulcão Viana, rua via. Aos poucos, porém, o clu, com. o Amazonas,' ficou de
Silva J'ardim (Prainha), José, be palmeírense, foi subindo posse do troféu Empresa In_

Mendes, Saco dos Limões, gradativamente e já ao tér- dustrial Garcia, que foi dís

Pantanal, Trindade, Peniten- mino da primeira etapa, ven- putado em melhor de três
cíárla, Agronômica, Rua Ruy cía por 2xO, com tentos con- partidas. I Os resultados cn;

Barbosa; Rua Bocaiuva, Es- signados por intermédio de tre os dois clubes, foram os

teves Junior; Avenida Rio Dínho aos 9 m e Cubala aos seguintes: Carlos Renaux 5

Branco (subida), Rua Padre 25 m. Na etapa, final, o clube x O; Carlos Renaux 7 x t' e

Roma, ,e finalmente Rua Fe- dh.Jgído técnícamente por ·fÍl.', lmente Carlos Renaux 1

Iípe Schmidt. O percurso será Carlos -de Campos Ramos, x Amazonas 1.
de três' voltas num' iotãl de' aníqutlou iôdas às-'espeJ:an-'
42 quilômetros. ças dos vermelhínhos . de TUBARãO - Os jogàdores
Crieiuma Manda Seu Repre- TilInbó, conquistando aos 18 fi Bracinho e Galego, do fute ..

sentante Para a .'Volta por intermédio de Dinho o boI tubaronense, militantes
ao Morro" seu terceiro. Contudo, a eon., no Ferroviário e Hercilio Luz,

Continuam a Chegar as íns, tagem voltou a ser movimen; respectívamente, estarão ter

críções para a monumental tadas aos 26 pelo mesmo Dí-. ça feira em Curitiba, onde
Segunda Volta ao Morro; nho e finalmente Balsini aos I deverão assinar contrato

t-Iearízação ,e realização da 37 encerrou a contagem. I com o Coritiba Futebol Clube.
Maior e Melhor, departa- -----------'-----------

mento Esportivo dfl Santa CAPELA D!E rA-0/ JO'A-OCatarina, Rádio Guarujá.
,.

J' , ,

,

Após a confirmação da 'vin
da �de cinco ciclistas de São
Paulo que servirão como a

t:,a�ão; da vinda ,do campeão
paranaense da 'grande prova
dos Bairros, Divonsir do Val
le; de nove pedalistas de
Joi ville, acaba -de confirmar
a eocied'ade Ciclística Criciu_

mense, que estará presente a

mais movimentada � sensa
donal corrida de bicicleta no

Estado, através do às do pe
dal Anisio de Oliveira, ven

cedor de diversas competi
ções deste gênero, real'iza:da
no sul do Estado, sendo mes_
mo detentor do cé1íro de
campeão da prova realizada
pela Sociedade Ciclístic:l Ca
tariense, no corrente' ano.
Outro pedalista que entre
quase uana centena de atlé
tas, tentará '1,Pnseguir o ga
lardão máximo da Segunda
VOlta ao Morro.
O Campeão Brasileiro tam

bém Estará Pr�sente
Através' de uma carta, ó

�ampeão Brasileiro de 'Ci_
clismo, dos anos de 1956, 57
e 58, Q paranaense Jaime
Nunes da Silva, soliCItou e

obteve inscrição na estupen
da e sensacional, Segunda
Volta ao Morro, a ser dispu
tada domingo da próxima se_
mana na capital do Estado.
Portanto, Q campeão brasilei
ro de ciclismo Jaime Nunes da
Silva, colocará em jôgo o
título de campeão brasileiro

passeio.
Art. 13 - Ajuda mecânica

livre.
Art. 14 - O abastecimento

tas deverão se apresentar de

calção com o respectivo nu
mero distribuido pela cornís,

da realize.ção da prova. ficados durante a prova.
,

Art. 8 - Não serão permi- Art. 19 - Não será permi-
tidas ImniGões de menores tido a .troca de"bicicletas du.:.

rante a prova.
Art. 20 - No dia 25 será

realizado um Congresso no

auditório da Rádio Guarujá,
,�om a participação de todos
os atletas inscritos, quando
serão discutidos e explanados
o', pontos do presente Regu-

. Art. 17 - Não será permi
tido, em hipótese 'alguma, o

uso de câmbio e tubulares,
incorrendo, tal uso, em des

classificação.

são.

Art. 18 - A Direção da

prova não se responsabiliza
por danos materiais ou pes
soais que venham a ocorrer

em virtude de acidentes verí-

Bairro da Penitenciária
Fesla de São João -1960 - Junho

Depósito
Aluga-se à Rua Conse

lheiro Mafra, 35, entrada pe-
lo Caes. Perto do Mercado.

Tratar: Rua Tenente Sil.
veira, 50.

Haverá queima de tógos de artifício, búraquinhas,
leilão de prendas, senviço de bar, alto_falante, melado,

aip�m, batata, etc., como nos anos anteriores.
.

NOTA - Pede-.se aos fiéilJ virem providos
;ara a procissão.

tico, a fim de contratar os

seus serviços para o campeo.
nato regional de futebol,

O arquei,l'o Joãozinho, que com vistas ao eutaduaL João
regressou recentemente do zinho, mais conhecido em

Rio de Janeiro, ·foi convel'- nossos meios futebolistic03
sado· pela diretoria do AtJ�- como Chorão, deverá estudar

a bôa proposta que lhe fêz
o clube do Continente, sendo
quase certo o seu ingresso
no clube de Libório Silva.

BOX - REMO - NATAÇÃO - BASKET
GINASTICA - ATLETISMO - FUTEBOL

VOLEIBOL - TENIS

marcou mais cinco goals,
com Rogério (,dois) Palmeta

. ,

Hélio e Ayres completando o

elastico placard.

Apos entendimentos com

diretoras de grupos Escola ..

re� daquela v�inha cidade, o
'Teatro Infantil de' Florianó-

Artigos para Esporte em Geral

POlif.', levara a efeito naque
la localidade, a péça que
tanto sucesso tem alcançado,

- ALUGA-SE

"A Bruxinha que éra bôa".
A apH sentação será dia 26

-----�-----------------

as 20 horas, na Casa Paro-
_

quial, gentilmente cedida
pelo pároco local.
-Parece que nossas prec;es Aluga-se uma casa com

toram ouvidas, e a gente bem três (3) peçflS, à tua
formada de nós9a terra, Cons. Mafra n.o 188 (fun-
compreendeu que ô Teatro e dos). Ver e tratar no local.
necessário, principalmente o

....

Variado Sortimento de Artigos para
Homens e Crianças

CALÇADOS - CHAPÉUS - ÇAMISAS - LENÇOS
- CINTOS -_ PIJAMAS - CARTEIRAS - MEIAS

- CU1CAS - SIIJ;PENSÓRIOS - ETC.

EMPREGADA

Rua Tenente Silveira, 25

CONfECCIOIQ·Sf OOA1QIJG lIPt
DECHAYf

Qua: frlnem. ToIenlillo, n.' 21

Precisa-se de. uma em

'pregada. Tratar nesta Re
dação com o Sr. Lázaro
Bartolomeu, das 8 às 91,hs:

ALUGA-SE

LEIA
Panorama-

fi_ «

Uma Sala para Escritório
sito a rua' Tenente Silveira,
42. - Vêr e tratar no local.

A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as' bancas

:f!
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na
, edição de domingo

último, inserimos nota ílus,
trada, distribuida à im
prensa pela Wíllys Over
land do Brasil, referente à
proxírna viagem ao exte-

rior do navio "MAUA' ".
pertencente ao Lloid Bra
síteíro, como dissemos an

teríormente, a viagem do
MAUA' pelo exterior, pren,
de-se, desta feita, a motivo

especial mostrar, através
de "stands" armados no
seu interior, o progresso
verificado no país, nos últi
mos cinco anos ou seja
na administração do pre':
sídente Juscelino K. de Oli
veira.

.

O sr. 'Juscelino, na ver
dade, 'com -suas famosas
Metas, deu ao país um im
pulso tamanho que

-

'hoje
somos considerados uma
das grandes -potencias do
mundo.
Daí, o apôío unânime à

mícíatlva; do Instituto Bra_

síleiro do Café, pela .sua
alta direção.

MOSTRAR BRASIL
Apagada no cenário in

ternacional (na Europa
íulgavaen ser Buenos, Aires
a Capital do Brasil) o Bra
sil precisa de mais publi
cidade. O progreso verifi
cado no últtmo quínquênio
foi de tal forma que possa
mos a ser considerados
grands potencia .Que mo

mento, então, mais 0l>0r
tuno para fazer propagan
da,
Segundo conseguimos a

purar Junto ao chefe do
Escritório do Instituto Bra.,
-stleíro do, Café nesta Ca
pital, sr. Antonio P:aschoal
Apóstolo o navio MAUA',
na sua 'viagem, permane
cerá surto durante alguns
dias em numerosos portos
do mundo.
Na sua estada será fran

queada à visitação públí
ca a ampla exposição de
"stands" brasileiros. Pro
dutos de quase todos os
Estados serão expostos.
destac:ando-se os "stands"
do Instituto Brasileiro do
Café, da 'Willy,s Overland
do Brasil e de outros seto
res ilfiportantes de nossa
indústria.

"STAND" DO IBC
No contacto co m o

chefe do Escritório do IBC
nesta Capital, sr. Antonio
P. Apóstolo, apuramos que
o ":st:anfelj" organâzado por
aquela autarquia está fa
dado a grande sucesso.

FLORIANÓPOLIS, Q'ffitl.ta Feira, de Junho de 1960

r�IBlEMj DI ��BnE�ENV8UIMENTO
RENATO BARBOSA

Ainda fumegantes os rescaldos da úl,
tíma guerra mundial, deflagrada sem te
rem as grandes potencias dominado o
problema do desemprêgo, nascido da an,
terior conflagraçãp (1914.1918), surgi.
ram, nos hemisférios menos industrialí
zados, gravíssimos problemas de subde,
senvolvimento. O conjunto respectivo,
decorrente da conluntura, empolgou a
nreocupação das nações mais avançadas,
ainda a braços, com o ranço indívídua;
lista, a deapeíto de teórica incursão pelo
socialismo democrático. A cortante rea,
lidade impôs em tôda parte a pesquiza e
a indagação cientificas, na formação de
uma mentalidade sócío-econômtca e po,
lítica, interessada nas formulacões vítaís
desses entristecedores aspectos da hu,
nanidade atual.

rencíaçõas de região a região nas va;
riantes inevitáveis de Estado a Estado,o Sr. Celso Ramos, com a acuidade de
prestigiado líder em sua classe, coorde
nou para Santa Catarina a prioridade no
lançam�nto del1se formidavel inquérito.
Parecera de sabor a:caciano afirmar que
o subdesenvolvimento só se combate pe,lo �esenV?lvÍl:nento. Em outras palavras
mais explícattvas, o desenvolvimento, nos

quadrou, da modernidade econômíea, de.
nva de um processo de graduais conquis
tas de socialismo econômico, interessan.
do as coletividades, em sobreporem 09
bens de produção (sentido econômico)
aos bens de consumo (sentido Iinanceí;
1'0) .

, Não se domina o subdesenvolvimento,
eenão pelo fomento intensivo á produção,
a ser atingido sómente pelos termos

O subdesenvolvimento não é um con- equacionais de uma política de crédito á
junto, uma unidade, e, muito menos, base do prazo longo e das taxas baixas.
compartimento estanque. Não é coníun, Os estágios da produção 'não podem De
to, porque suas linhas composítívas, den- desenvolver, manietadõs pelos juros dos
tro de um mesmo país, variam, na con, empréstimos bancârios comuns, 110b a
formidade das solícítações regionais. E angustia desartículadora da escassês de
não se confina, para Der estudado, no prazo para vencimento. O Sr. Celso Ra ,

hermetismo isolacionista de comparti. mos, eentíndo a realidade de um Estado
mento estanque, porque as áreas, por que poderia apresentar níveis bem maio.
mais subdesenvolvidas que sejam, vivem res de bem-estar e de progresso, mas que
subordínadaa, não só ás interpenetrações, em muitas áreas vegéta, algemado pelos
'como ao processo de aculturamento por drástícoa processos financeIros de umdoação. Subdesenvolvimento é uma si. bancá
tuação de inferioridade econômica, de- grupo ancario mercantil a que a admí,

t d nã e 101' a-o ou d ex lo nistração estadual se entregou de mãoscorren e a ao xp açao, a pio ,

d' •

ração ínsurícíênte .e desordenada, das re,
amarra as, ha nove anos; lançou sua
grande mensagem, na condição de can,servas produtivas essencíaís, - naturais didato ao govêrno do Estado no pleito deou humanas. Os americanos entendem

como subdesenvolvido todo país. onde a
outubro próximo, contida no Banco de

'renda anual pe« capita não atinja a 200 Desenvolvimento Econômico. Ê, a meu

dólares. Acontece, entretanto, que, se. ver, o ponto.alto de sua plataforma.,
gundo efltatísticas ' da citada fonte, dois

NOiJ levantamentos técnicos e nos com.terços, aproximadamente, dos habitantes
do globo" não alcançam o této·mínimo, a

tactos pessoais, processados no Estado, os
saber: - a Asia, á exceção de Israel e organizadores e realizadores do nosso

Japão; parte apr,eciável da Europa Orien. Seminário Sócio.Econômico, se tiv.erem
tal e Meridional; a maior parte da Áfri- lido e meditado iJôbre a platafórma do
-ca e da America do Sul e a quase totali_ Sr. Celso Ramos, verificarão, sem esforço
dade da Oceânia, á exceção da Australia algum, que as carências e os ânseios,
e Nova Zelândia. conclúe-se, assim, que o sentidos nas comunidades pesquizadal1,
conceito de subdeiJenvolvimento não pó. se encontram condensados nos itens do

de apresentar a pretendida, fixià.êz. Ê documento referido. Todos os males se

conceito decorrente de determinadas originam, a meu ver, no que tange á al1-

disparidades, entre os diversos' níveis das sistência dos poderes estaduais hoje,
áreas geo.econôrúicas. TemOf.l de ponde- apr,esentamos uma agricultura desassis.
rar ainda a ausência de grupos sociais, t�das; uma indústria clamando pelo au.

como fôrça aglutinadora intermediária, mento de ,energia elétrica e contra a alta

no desempenho de uma ação, tanto eco. de[!ordenada de impostos e taxas; um

nômica como política, para contrôle da comércio vergastado por uma política.
balança de pagamentos. fiscal extorsiva; uma educação sem eS-

colas; uma econômia praticamente sem

No Brasil, quando a Confederação Na· estradas, a' despeito do entesouramento

cional da Indústria e. a§ organizações de mais de 300 milhões em um banco

técnicaD que lhe são subordinadas, coop�. particular (INCO). Não, será difícil v·en
rando no desenvolvimentismo caracterl. ,êer o oobdesenvolvimento catarinense,
zador da conjuntura presente, amadurece- pois a rigor, o respectivo processo se 're.

ram a idéia de se efetuar pesquiza ampla, duz 'em .libertar o Estado financeiro do

de interêsse nacional, na investigação INCO para entrosá.lo nas modernas téc.

r.::oCÍológica e econômica de nosso. esp�ço nicas da Produção (Banco de Desemvol·

geográfico, reqpeitadas as nat,u__ra;_l_s_d_If_e_•.__v_im_e_n_to_)_. _I

(cont. da l.a pág.)
contemplativa. Não há es

crituração. Não há patrí ,

mônío, nem há renda' do
Estado.
O Rei Carlos Alberto de.

sejou um dia colocar uma

administração na "Piccola
Casa", mas o Santo respon,
deu que ' a Administracão
da "Eiccola Casa" era

-

a

PrOVidênCia· E é meLmo.
Vê-se. '1;'oca.se. E para
tanto é que ,estão ininter.
ruptamente, em turmas I

sucessivas, as Congrega_
ções de vida' contemplativa
em oração diante do San.
tissimo Sacramento. Para
fazer' uma pálida idea do
mundo que está lá dentro,
basta lembrar que diaria
mente De consomem 100
kls. de sal, ,e 1400 a 1600
k� de pão, e que tambem
diariamente há 4 tonela_
das de 'roupa para 'lavar.

Quanto á Basilica de Nossa
Senhora Auxiliadora, é
uma inchente de fieis, prin_
cipalmente no ,período da
manhã. Lá celebramos, no
primeiro dia, no altar dian.
te da urna de Dom Bosco.
No segundo, no altar de
São'Domingos Sávio. Acom
panhado pelo revmo. Pe.
Ermenegildo Carrá, 'antigo
Inspetor Salesiano, 9ince.
1'0 amigo e saudoso do
Brasil. Juntos fomos a

Becchi, onde nasceu o

Apóstolo Dom Bosco, e ain.
da onde se pode v,er toda
a sua simpliCidade 'e po.
breza primItiva, a sua ca
Da natal. Quem iria supôr
q9,:e desta espécie de pre,.
sepio, em meio a pObreza
extrema

-

e vencendo toda
sorte de dificuldad.e, que o
não abandonaram até o
extremo da vida, iria'sair
aquele que tantos benefí.
cios de ordem material. e

- espiritual espalhou e con_
tinúa a espalhar pelo mun·
do! Nós mesmos "'um bem
lhe devemos, que gOFla.
mos". .. Um outro obj.etivo
da nossa peregrinação, uma
vez terminada a visita
"ad Lamina", era pasar
a.lgunm tempo no lugar
onde se desenvolveu o ma_

ravilhoso e inescediv,el
Apostolado de um dos gran.
des Santo.S! contemporá
neos, que tantQ lustre deu
á França: a cidade de Ars:
São João Batista Vianey,

,
como se ,�abe, é um milagre
de zêlo e de penitência. É
preciso v,er com os pró.'
prios olhos, a pobreza,ex.
trema a extrema abne.
gação' em que passou toda
nua vida de pároco. O mi
nistério das confissões, que

. começava a uma hora da'
madrugada, protraia.se' pe.
lo dis e as vezes pela noi.
te a fóra. Duas vezes cele
bramos no altar, diante
da urna onde se conuerva

seu corpo, e pedimos que
antes de nos despedirmos,
nos alcançasse um pouco

, do seu espírito e do seu

fervor. Não há dúvida:'
LourdeD, Turim, Ars, e' úl.
,timamente Fátima foi a

resposta que Deus deu' ao
materiaalismo contempo.
râneo.
Agora outro objetivo que

ÂtO�8,�� poJm
go�al" sua� �&&�@ ,

pagando as "passagel1s,
om suavês pf'e�1a.ç.ôes,
pE'tD=�C�UZEI�O
APRAZe \

,

'"

�J

I :
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, Folhetos expli-cativos e am

plo serviço de degustação
da rubiácia famosa em to
do o mundo serão dístrí
buídas aos visitantes. "Visa
_ segundo nos declarou o
sr. Apóstolo _" tal políti.
ca cafeeíra, intensificar ca,
da vez mais a nosssa ex

portação de café, e conse
que n tem e n t e carrear
maiores divisar para o
Brasil".
CARTA DA DIREÇÃO
"Datada de 13 do fluente.

recebí carta do sr. E<aJard
de Araujo Salles e do sr.
Moneró Junior, o primeiro,
chefe do Serviço de Rela·
ções Públicas do IBO e o

segundo chefe do Serviço
de Divulgação do mesmo

orgão" - adiantou-nos o
chefe de escritório do IBC
em Santa C:atarina - "a.
cerca da vista, ao Pôrto de
Florianópolis. do navio
que traz mostra do Brasil"
Assediado pela Reporta

gem, adiantou-nos o titu
lar do orgão máximo do

. café neste Estado que a
data não estava marcada,
mas que seria, talvez, no
decorrer da próxima se·
mana.
Quando da visita a Flo

rianópolis do navio Mauá
( sr, Apóstolo, como 'chefe
de Escritório do" IBC terá
que propícíar tôda assísten
cía no território de sua [u
rísdíção.
Indagado dessa assistên

cia, asseverou o' sr. Após
tolo: "Terei que províden-

nos propuzeramos, para
atender a antigo e grato
convite, era chegar á Casa.
Mãe das revmas, Irmãs da
Divina Providência em
Münster, e cujas filhas,
com tanto zêlo e tanta ab
negação, há Iargos anos
trabalham em Santa ca,
tarina 'e no Brasil.
, É aqui estamos desde
ante.ontem, tratados com
máximo carinho e solicitu.
d�. Estamos passando bem,
e já nos valll9s refazendo
do natural tanças[,'O da
viagem.
HOje recebemos a visita

do Cônego Kleine, que pa�
sou conosco algum tempo,
e almoçou aqui e prometeu
voltar na proxima quinta
feira, insistindo ,que com
ele e membros de suas fa.
mília passemo!1 pelo menos
o tempo de uma semana.
.:I!: claro de, mesmo por'
estarmos aqui, não deixa.
remos de chegar até á
Casa.Mãe das Irmãs Fran ..

ciscanas de São José e na
Holanda, aliá[l a poucós
kilómetros desta cidade e
que tambem aguardam a
nossa pr,esença. Depois ...•
depois, é preciso pensar no
regresso. Estudamos a ma�
neira.

.

Como a pa9sagem aérea
era São Pauli>; Lisbôa, RO.
ma, - se será necessário
volitar a Roma ou se po
demos tomar o avião em
Lisbôa etc.
Esquecia.me de dizer que

está aqui tambem, alem de'
um sobrinho do Sr. Dom
Vicente Scherer .e de um
outro jovem Sacerdoté es.·

panhol, que completam
aqui � seu cumo universi.
'tário, o Revmo. Pe. José
Kunz, de Tubarão, e es

tando, ser esperado o Cô.
nego B1esing, de Florianó.
polis, sendo que Pe. Kunz' e
Cônego Klein estariam
dispostas a acompanhar.
nos até Li9bôa, permitindo
-.então uma visita, rápida
que fosse, a Nossa Senhora
de Fátima. �

,

Mais um pulo, e estare
mos então em nossa que.
rida Arquidiocese. ,Até lá,
pois. Reze -muito e r.eceba a

Benção de quem ,[la profes.
sa servo em' Jesus Cristo.
Arcebispo Metropolitano

o (onlo do Bolicário

onde serão, através de
equipes especializadas, fei
tas demon�rações <l.�' co
mo �e prep:ara a bebida".
Nas nossas próximas edi

ções daremos maiores de
talhes com referência a
tão importante inic1,"tiva.

Agora sim, podemos lstar tranquilos. Não mais se

registrarão desfalques na coletoria do Bstreítc.. con,
vence.nos disto o "plano de enquadramento" do pes,
soal do Tesouro do Estado, recentemente publicado,
pelo qual são criados nada menos de que 24 lugares de
"conferentes", coincidindo, a publicação da respectiva
lei, com o rombo de mais de um milhão de cruzeiros
naquela malsinada coletoria. É que, posalvelmente, 23
daqueles funcionários devem ser lotados ali, ficando'
apenas um de fora para as substutuições e faltas re

gulamentaras, Porque, é bem de ver, colocar todos
aqueles conferentes no próprio Tesouro, significa ter
de duplicar o atual espaço deste, uma vez que os ser,

vídores ali existentes andam mais ou menos aos en,

contrões pela exiguidade "do dito. Assim, sob as

vístas de '23 conferentes, não haverá quem se atreva a

novos desfalques, ainda que por métodos químicos de
lavagem de estampilhas com QBÔA, como roio caso
do boticário apadrinhado pelo ilustre e escrupuloso
parlamentar que o trouxe para as funções de sucessor

de d, Marina. .. Diga-se de passagem qUe a transição
de manipulador de pílulas e cápsulas para coletor e

responsável por dinheiros públicos, sem um estágio
preparatório de permêío, é abísmante. Longe de nÓI1

pensarmos que o boticário tenha vindo ou sido trazido

de caso pensado. Mas que o socó do lago azul, dos fun
dos do Palácio, na sua infinita tristeza, pode aastm

pensar, lá' isto pode. E, já que focalizámos o assunto,
quer dizer, o "conto do boticário", sugeriríamos à co.

missão constituida para apural1.lhe as dímeneôes, um

passeio pelas páginas do inquérito havido em Joaçaba,
lá pelos idos de 1955, se êleainda existir, o que não é

provável, sôbre um tão comentado derrame de estam.

pllhae do imposto de ve!ldas e' consignações naquela
regíâo. Ê capaz de haver entrosagem entre os casos,

dada, ao .que nos consta e está sendo comentado, a se·

molhança entre ambos. Seria até conveniente o de.
poimento do encarregado daquele outro inquérito. Co.
nhecímento de causa é garantia de êxito e talvez que,
tornando..se ao assunto f'ícaase desvendado o mistério
que até hoje o envolve. Enquanto assim conaervado,
pensamos nós, existirá sempre o perigo' de novos i'der_
rames", uma vez que a fonte continua a produzir. É o

que se pode deduzir.

Apesar de pessimistas, esperemos a ação dos '''con.
ferentes" e também o resultado do inquérito.

EIPO��J�A�O FLITD1.NT.E' MO�T8AHA' META� DE J.K.
Inicialiva 'Mereceu Apôio ,Unânime - M·AUA r Mostrará Brasil no Exlerior Alguns Dias em Muitos Porlos do Mundo �Iandrr do
I.B.(. Fará Sucesso - Carla da Alia Direção Daquela Autarquia ao 'Chefe do Escrilório Nesta (apitai Visitará o Pôdo de Floria-

,

Ia O I N I ciar para que se dê ampla
nopo IS -, U ras o as publicidade em tôrno <, do

assunto e! ao mesmo tem
po, expedír convite às au
toridades civis e militares
e eclesiásticas e:ao povo
em Igeral, para que compa
reçam ao "stand" do IBC,

. Uma
.

carla do•••

SRA. CALLADO FLÔRES'ZILDA
Faleceu, ontem, nesta

__

Capital a exma'. sra. Da.
Zilda Gallado Flôres, digna,
espôsa do Professôr Altino

Flôresl, brilhante jornalis
ta, ex·proprietário de "O
ESTADO" e chefe da casa

civil do Govêrno do Es�a·
do.
A extinta, é!.ama de ra.

ras virtudes e coração lYOn
doso, mereceu sempre :a es.

tima de seus familiares e

da nossa sociedade, )caju
sando o seu passamento o

mais profundo. pezar.
O seu sepultamento rt!a

lizou.se, ontem, sainltO o

féretro' de sua residência,
à Rua Feliciano Nunes Pi:
res, para o Cemitério PÚ
blico Municipal, com gran
de acompanhamento.
O ESTADO, apresenta à

família enluta:da,' expres
sões de imenso pezar.

E O incorrigível boêmio, doutor em literatura,
campeão de sarcasmo, mais irônico do que um aUi_
,nete, largou a piada:

- Florianópolis }á está coin hábitos parisienses!
Já tem até Vidoque!!!

Contam que, no centenário de Lag.es, quando da
• misDa' campal ,o frio era tanto, mais tanto mesmo,
que além do celebrante e do seu sacristão, a encapo.
tada assistência era a seguinte: Celso e Irineu!

Com a reforma do Tesonro, foram criadas mais

várias dezenas de cargon.
O quadro de funcionários do Estado já suplantou

os bondes clj-l'Íocas, os quais, depois d.e arqui.super·
lotados,/ainda admitem mais um, maia um, mais um,

mais um, mais um•..

Quando contaram ao dr. Paulo Fontes que o sr.

Hercílio Deek, integrante do Secretariado, fôra vítima

de violenta intoxicação intestinal, houve o comen.

tário:
- Estava adiv.inhando ...

GUILHERME TAL

Comunic·avão
IRM.ÃOS GlAVAM, comunica a todos os seus con

sumidores Qele, a partir desta data o abastec�l1!enlo
de gás será feifo pela enlrega automálica'-da HELlO
GAS SIA., sendo que quaisquer solicitações ou escla
recimentos serãoprestados "por esta lirma, com escri
tório à Rua Francisco Tolenlino n.o 1: Telelone 3691

IRMÃOS GLAVAM
-----�--�==������====------------------------����

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


