
?fidel acusa EE.UU.:· agressã
ATAQUE AOS LEGISLADORES

HAVANA, WASHING-
TON, 25 (A. P.) - O prí;
meíro.rnínístro Fidel Cas,
tro, em suas novas amea,

.

ças aos EE. UU" acusou es
tee de estarem realizandc
uma 'agressão economica'
contra Cuba.

Censurando o Congresso] ANO Xt,.VII _ O MAIS ANTI GO DlABiQ DE SANTA CA TARINA N.a 1393 O
norte_america�o pcl? pro_\ l_��������������������������������������jeto de reduzir a Impor-
tacão de acucar cubano,
disse que isso era 'uma ao:
gressão do tipo de faca no

peito - uma agressão ab
surda", e advertiu de qur
o Congresso e�tava "esque-'
cendo as centenas de mi-I
lhões de dólares de ínver.,'
�� nor�_americanu

eml���������������������������������������1Cuba".
Referindo-se aos legisla

dores norte.ameríoanos Fi; rJm_e:a:
del Castro disse que 'podem --_----,----------------------------
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Dizendo que Jânio é um I
depu tado passa a apoiar Lott

São Paulo, 25 (v.' A.) _ dade paulista de Franca. maior -f.ars�n�e qu�. apare- Acusa 6 can�Idato. �a fr,uto de 1!m movimento a

Afirmando que o Mare_ Tem pres�ígio eleitoral na c�u no senar�o _POlItICO na- �.assou:a de se� u� mlstí- peso do d?lar, que aglta_5ls
chal Lott representa uma Alta Mogíana.

. cIOn!ll, e o PIO� hc;>mem a ucador q�e .nao repreaen- desprevenídos, .

os de ma-

garantia para as reívín, Dizendo que ? pl�ito, e,le�- serviço d� capítaüsmo es- ta a autentica. .

aspiraçao fe e 'os
. aproveltadore�". ,

dicações do povo, o depu- toral que se vai rerír e "VI- trangeíro", do povo brasíleíro, mas Po� .

fim, declara, apos
tado-, estadual Onofre Go- tal aos destinos da nosaa classificar o sr. Ademar de
suen desligou-se, ontem, Pátr�a':, e que, por. _is�o, MAX F. DE SOUZA E HUGO M.UNO Barros de "falso messias":
do Partido Social Progres, "as ínjuençoes p�rtIdanas "Fico com o marechal
sista, rompendo com o sr. devem ser abstra�d�s, as

FALECERAM NO DESASTRE" Teixeira LQtt. Ele, somente
Adernar de Barrou vantagens pessoais �e ca-

êle representa uma ga;
Abraçando a candídatu , da um relegadas e so�e�- ra�tia às lidimas reívín-

ra Lott, o sr. Gosuen ��z t� encarecída, a._contríbuí, No desastre aviatório 0- tista Hugo Mund JQnior e dícações do povo. sómen,
um discurso na Assembléía çao em beneficío de um corrido ontem, na Baía de deixa viúva. te êle pelo seu passado
Legislativa. em que se de- Brasil melhor", o s�·. ono: _Guanabara, que vitimou 51 'As famílias enlutadas auster� pode ser um pe ,

finiu políticamente. O de- fre Gossuen denuncia O· �;� pessoas, encontravam-se nosas sinceras condolên, nhor de construtividade.
putado é ex-prefeito da ci- Jânio Quadros como os nossos conterrâneos srs. 'ias. Progresso, ordem, fartura".Max F. de Souza, Diretor v_. � __

da SHELL em São Paulo e

Hugo Mund, pessoas multo
relacionadas nesta Capital.
Max Souza era filho do

sr. Acelon Dario de Sou
za, da alta direção da Fir
m a H o e p c k e S., A.
nesta Capital, e de sua ex

ma. esposa d. Carmem
Souza.
O sr. Max deixa viúva a

sra. Estela Piazza Souza.
O Dr. Hugo Mund era ge.,

nitor do consagrado ar-

rio sobre o qual têm juris
dição: mas nós também
podemos adotar leis para
o território sobre o qual te
mos jurisdição".
Afirmando que o govêr.,

no revolucionário "não tem
sido exagerado", ,e que ain-

MQNOPOLlOS (PETROlíFEROS - CAMPANHA COMUNISTA - INTERVENCIONI!MO
'ranamente a essas amea, soviético. I daç;,�s ExterioreJ) da ca,
cas" E depois de advertir que mara dos Representantes.
-

O· primeiro ministro ta, "nos esperam meses e tal- Afirmou que essa propa,
lou ainda repetidamente vez anos de duras prova; ganda estava �e9tin�da a

nos "poderosos monopólios cões" manifestou a convi- provocar uma situação tal

petroleiros", dizendo que cção de que a agressão eco. que os EE. UU..possam sJr
desafiam seu govêrno ao nomica fracassará e que acusados de Intervenção
recusarem refinar petróleo se tôr seguida de 'agressã� militar e econômica" con ,

militar, esta fracassará tra Cuba.
também.

O diretor da agência de
informações dos EE. UU.
(USIS). George V. Allen,
declarou que de Cuba se

emAré�deu uma campa
nha inspirada pelo comu
nismo, com a esperança de
desprestigiar os EE. UU.
neste hemisfério.
Acrescentou que a cam,

,

panha' se fazia com um
gasto de 100 mílhõea de dó.
lares.
Allen fez tal 'declaracão

ante a Subcomissão de Re-

da há no país muitas em,

presas norüe .amerlcanas,
as quais hoje estão aí e
amanhã poderão não estar
acrescentou: "Não há de
pôr-nos de joelhOS com a

gressões e ameaçae. Sabe
mos como respgnder sobe,

1t� DE ARRUDA RAMOS - QERENTE: DeMING-OS F. DE AQVJN6

CONSTRUTORES ASIArTICOS 'EM
VIAGEM PELA EUROPA

Quatorze especialistas
em materiais de constru.
cão e alojamento 'de 13

países e territórios da A'eía
e do Extremo-Oriente ini
ciaram

.

há pouco uma' via;
gem de estudos, Patroci
nada pelas Nações Uni
das a qual o levará, du,

, l'ante sete semanas, à
Tchecoslováquia, Dina:llar
\ca, República Federal da

Alemanha, Países-Baixo� e

Orã_Bretanha.

O grupo de especialistas
asiáticos, como primeiro
passo, nessa viagem de
observacão e aprendizagem
comparéceu à 20.a sessão
do Comitê de Alojamentos,
da oomíesão Econômica
.para �opa, realizada
em Genebra para discutir
problemas de habitação
rural reabilitação urbana,
financiamento de habita
ção e custo de construção.

Durante sua estada nos

países visitados, o grupo
entrará em contato com

instituições de pesquíaas,
"sôbre construções, escrt,
tórios de planejamento,
instalações industriais e

exposições vínculadan à
construção.

rsante

DOLLAR DE 90 PARA CAF'É
Rio, 25 (V. A.) - O go ,

vêrno Fede�al apresentou,
à Junta Admi.nistl'ailva do
tnstttüto Brasileiro río Ca
fé sua proposta relativa à
comercialização . da próxi
ma safra cafeeira, propon
do, como medida de im
portância maia significa
tiva, a alteração do valor
do chamado dólar-café,
dos atuais 76 cruzeiros pa,
ra 90 cruzeiros.

A proposta foi apresen
tada, em nome do minis-

DA HUNGRiA PAIRA BRASILEIRO VER

•

VaI que
" ----�----BARREIROS FILHO r-

R t II
----E-n-t-r-et-a-n-t-o�,'-q-u....,�-m-e-s-cr-e-v-e-a-g-o-r-a-,e--c-á-.-n-ã-Q--te-m---

espos a a uma' canso a fôlego pam martelar sôbre o'que seja o belo ma.
Assim nas formas retas e oblíquas como nat,

.
,

JestoSQ, o bele gracioso, o bel() plástico, o belo rit-
flexões em! que OI verbo o substitui, - o eu,! abus�- .' mico, etc. etc. Porque haveria protestos, inclusive
'vo, ensaia o seu cartaz em pros� e' vers.o, por e?,I- Com o volver dos dias, O artista inexperiente fira o ponto neurálgiCO do assunto como se o pró- 08 daqueles socós, pernilongos e pernissêcos, que
bicionismo e, arrotando presunçao, conf�gura o m-

supõe, de boa fé, ser aquilo qUe escrl;'ve proprie- prio assunto se desdobrasse por si próprio à luz alindam o novo parque .de Palácio. :Ê:les, os socós
trujão metediço, oferecido sem ser quendo. . .

<Jade exclusivamente sua. Engana-se. Proprietário de ângulos inesperados. reclamariam, talvez oficialmente, um nome buro�
Quem escreve ou fala na 1.a pe�s?a, pos�:;t em l'

-

d b
-

t t dI'
,.

d t crático para o seu tipo de beleza congelada e para-
nua evidência na passarela da publlCl'dacle, Ja em do so o, SIm, nao o su _solo. Nao se ra a e p a- O prestIgIo a ar e, Sua fôrça impressionante 'to
parte se e-xonerou...ctos en.cargos de autor para as- gio, de gatuna. apropria,çã.o do alheid';' Tr.ata-se de é a sugestão pela insinuação. iI Ica ...

herança legítima. .

....
. Não sãb artísticos os retratos exteriores e assumir os ,de atoll• ..'

•

°f· d t _Os tr.al5alQ.üs de urp. determinado momento' caiaduras superficiais. Há mais revelação íMima
. Sem·.embm.'go de Gil Vict!nte,' lindador o· ea-

acusam ressonâncias de trabalhos anteriores. na entrelinha subentendida do que na linha quetro português; a despeito de Moliere, flor de todas Ninguém fêz e jamais fará, sozinho, obra original se grafa inteira e maciça.
as estacões da comédia francesa que um e outro t

-

tdesemp-;;nharall'll os papéis de aut.ôres e atôres; se
cem por cen o .• Camoes é -Virgílio em mui as pas- As bagatelas e os pormenores luminosos valo-

- ,

to sagens dos Lusíadas. " rizam os totais opacos.b2m que os tribunos, de ,Çícero a Ruy, sempre
.

-

Vem a pêlo a anedota daquele sacristão velho Uns r.espingos de prata, alguns debruns de
ram autôres e atôres; nao obstante sermos nos 'r d 1 b t t

'

mesmos arraia-miúda do beletrismo, obrigados,
e que, a orça � co (l orar com d ofician e, desa- espuma "Sôlta, cer a nevo:? translúcida, que são

ate', a f'alar e eScrever como autôres simultân�a-
bafou um ,dia a sua rabugem, queixando-se dos miudezas da torrente, revestem de beleza essa

•
. latins, das genuflexões, do cacho de campáinhas mesma torr-ente.

mente atôres; e, afinal, embora se a�eguem razoes enfim dos l:.1bôres do altar e...
.,

É preciso focalizar, digamos assim não a facesôbre razões avêssas ao ponto-de-vIsta esboçado
_ Estou na última lona . .lá não me aguento! da Gioconda; mas o sorriso não localizado, màs o

flas linhas iniciais' da-stá conversa, eis algo de pé Ontem e hoj� três missas. Vou, amanhã, celêbrar sorriso fluido, evidente, o luar que se escapa da
e irredutível: . duas. Dura, a vida do ,cdesiástico! \ face da Gioconda. .

- Trate o artista do seu assunto e não de si. Ao quê, o Padre, espoliado, piamente respon� Visões imprevistas repon.tam de ninhariasE as memórias? as autobiografias? deu: _. sutis. com:o dos atomos deflagram energias maioresÉ argumento não desprezível. M f'lh t d
- .

h '1Contudo, ainda aí, nesse campo, o artista de-
- eu I o, sempre e ou uma maozm a, que as da materia vo umosa e inteiriça.

sempre te ajudo a celebrar... ;E é talvez pOl,' isso que levitando fremente eve ser extroverso e objetivo, pois autobiografias Essa me�,ma :voz-sacerdotal falará à consciên- trépido, menor que as flores que lhe colhem osnão são autolatrias. cia de cada es"cr�tor honesto, por mais talento que beijos, - aquêle voador tamanhinhó carregã um
A personalidade Se revelará na produção, cuja demonstre. Água bebida em séculos de literatllra, potencial de beleza sobr.epujante à ,do condor dos

forma, e conteúdo hão de transpirar a fi.sionomia a sua ascendência intelectual lhe participa ,dae; Andes. E e êle é apenas uma chispa com asas, um
espiritual do produtor. .' obras numa larga percentagem de consociedade. atrito de ouro no azul do ar. maravilha do. tudo-

Essa presença da autoria tem nome específico A arte foi e será, invariávelme_nte, uma Re':' nada no tempo e no espaço!
na didática literária: estilo, que é impressão digi- nascenca. .:' * *

ta! prova-de-sangue, paternidade. Passados os surtos e entusiasmos, ninguém O autor que vai aqui conversando, não desco-,

Em suma, - nas feições do filho apareça a a·jmite que as novidades, as escolas, os chamados nhece as teoria,." velhas '!! novas, Os pontos_de-vista
cara do pai. Transpareça! movimentos modernistas se possam gabar do pri- sob os quaiS se pode encarar o belo natural e o

>:: * .,. vilégio ela geração espontânea.' belo artístico.
Não há. inovadores, há renovadores. Para quem leu Rodin (a arte), AlbaJat (Arte
E tudo remonta ao' pretérito, tudo partilha ,de Escrever), Taine (A Filosofia da Arte>", Mante

um quinhão legado por épocas, na aparência mor- gazza (Fisiologia' do Belo) e Cinquenta outros mes-
tas, e na realidede coetâneas e refloridas, tres - â Arte se espraia por aí além, complexa,

* * .:' ampla e multiforme.
,

Se o consultante chegou a ler até aqui esta No recinto de uma, aula:,
.

fariam proveito as
resposta, faça um sacrifício e esgote o calice que classificaçÕES, nomenclaturas citações Oportunas.
solicitou. . .

.

Se coubessem neste jornàl, far-se-ia qualquer
A composição literária comoverá e resplende- coisa semelhante à lfção de um professorzinho de

rá Idesde que·, despida de formalismo e retórica, iiteraturs. ...
-----------------------------------------------------

E agora, um raio fulmina as considerações re

tro_expostas. porque o filho, às vêzes, sai fotocópia
da mãe, quando não puxa ao avô ou a t�m tio apa
gadão e remoto ...

Na hipótese, ocorre dizer qUe nada há mais
natural que um filho ter pai e mãe e, de ambos,
herdar sémelhancas físicas e temperamentais.

Essa Idoce mãe é a cultura, a matriz de conhe
cimentos daquele que desempenha uma tarefa
literária.

Rio, 25 (V. A.) - Entre
os diversos festivais pro
aramados para logo após a

inauguração da Exp�siç�o
Internacional de tndústrta
é Comércio, no bairro de

São Cristovão,' a 18 d�
dezembro vindouro, havera
um em que o· povo terá a

oportunidade de conhecer
de perto a música húnga
ra, em toda a aua exten
são.

No dia escolhido para
êsse festival, os músicos
se apresentarão com os

trajes típicos da Hungria,
enquanto o principal res-

taurante, eítuado na área
externa do pavilhão da

Feir� só servirá pratos
húngáros, com o ambiente
repleto de elementos que
lembrem as tradições da
terra magiar.

tro da Fazenll'a, .sr. Sebas
tíão I1ies de âlme�da... pe
lo diretor do� .Instituto, sr.

Adolfo Becker tendo obtí,
do uma recepção ravorá.,
vel por parte dos membros
do colegiado e devendo
servir, portanto ,para a

elaboração do Regulamen.,
to de Embarques·e do Es
quema Financeiro da sa;

. fra.

.ENERGIA ELETRICA

O Ministério da Agricul
tura presta os seguintes es

clarecímsn tos:
"As linhas de distribuição

primária e secundária, até o

limite da propriedade parti
cular. deverão ser estabele
cidas inteiramente à custa
dae emprêsas concessioná
rias locais, dentro de perí
metros definidos de concen

trações de população. Tal
obrigação é determinada pe ,

.

lo :aegulamento dos Serviços
-

I
·

de Energia Elétrica em vi-

��,?ia no território nacio- llneUI

•

mica
Também manifestou que

a campanha era parte do
esforço comunista para a.

[udar o govêrno revolu
cionário do primeiro-mi
nistro Fidel Castro "a ím,
pôr-se e propagar-se a ou

tras partes da América La,
tina".

M'ENSAGEM AOS JORNALISTAS
O sr. Arcebispo Coadjutor da diocese desta Capital,

d.' Felício da Cunha VascollceHas, fez distribuir à Impren;:
sa escrita e falada a' mensagem abaixo numa homena-'
gem especial à oportunidade da pássàgem, no dia 29,
quarta-feira da Páscoa dos Jornalistas:

À Comissão organizadora da. Páscoa dos Jornalistas
Profissionais e a tôda a benemérita classe apresentamos
nossas cordiais saudações com votos de pleno êxito na

campanha de congregar toda a família em tôrno da Mesa
Sagrada a fim de receber na. Comunhão a Cristo N. S. -
Príncipe da Paz e Penhor de Felicidade.

Rogo a-Deus tenham seu nome escrito no céu, grava
do com letras de ouro no Coração de Jesus, todos aqueles
que honestamente passam a vída gravando no papel as

letras com que se divulgam as idéias, com que se difun
dem a ciência. e a cultura, com qUe se propaga a verdade
e a moral. � I � . I, I :

Com nossa saudação também nossa bênção aos Jor_
.nalistas e suas Famílias.

Florianópolis, 24 de Junho de 1960
Dom Felício da Cunha Vasconcellos

Arcebispo Coadjutor.

A IMPRENSA PALACIANA ESTÁ PERGUNTAN-
DO PELAS ALIANÇAS DA OPOSIÇãO. .

NÃO PERDERÁ POR ESPERAR A RESPOSTA. E
VERÁ QUE OS AGENTES DO PALÁCIO, DESPA
CHADOS PARA O INTERIOR, EM CARROS OFI
CIAIS, PARA EVITA�EM PRONUNCIAMENTOS
POLíTICOS, JÁ ESTÃO MANJADOS,

,

e mole 111

* * *

C{)mo remate necessário e acima de quaisquer
conceitos e preconceitos, firmemos a nossa pre
ferência no Belo Ideal, no Belo Infinito - Deus!
- e para' crê_Lo e aldorá-Lo nâo pedimos lícença
a ninguém, nem mesmo ao Belo Horrível - o
Diabo - a êsse expoente das fealdades munda_
nas; ,a êsse campeão sôlto e soltando a peste da
inconsciência.e a lepra da imoralidade; a êsse
Diabo, qUe desPe as mulheres dcsbriaJdas, para
�xibi-las como estrêlas aos olhos dos jóvens, e co
mo figurinos às jóvens; a êsse Diabo, que estam
pa, nos filmes e nas revistas, a mulher em pêlo;
a êsse Diabo, que troca a penumbra dos templos
pela meia_luz das buat€.s, e que inculca a mulher
despudorada como heroína sexual, poligâmica,
adulterina, a fim de que, avacalhada, acabe víti
ma das cun'as estupradoras. e assassinas!

Oponhamos à suburra social, em evidência e
às escâncaras; oponhamos à vagabundagem dos
costumes, - o Belo Infinito e Divino, sobrepon
do-O à impenitência e ao farisaismo, onde quer
que atravanquem a Verdade e ,separem, do Belo, o

Bem, irmãos siameses e tão indesligáveis, que um

não pode viver sem o outro.
E durante êste mês, que Os Católicos consa

gram' ao Santíssimo Coração de Jesus, tenhamos
a coragem de exaltar a nossa fidelidade a :Ê:le,
fonte inexaurível da Beleza e da. Bondade.

Coragem fácil, aliás, já que o indiferentismo
e o comunismo firmam, a céu aberto, a nossa fé
no materialismo, no barro, na limitação animal
do homem. Teríamos a covardia Ido mais cachorro
dos rafeiros, se não proclamássemos, a Peito des
coberto, a certez� de que o materialismo é, tão só,
o portador de atestados-de-óbito das 'mais altas
aspirações da inteligênch humana, compendiadas
no Sermão da Montanha.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANóPOLIS, DOMINGO, 26 DE JUNHO DE 1960

LIRA -

ANIVERSÁRIOS - srta. Norma Maria Ger

ber

Rádio Guarujá
PROGRAMAÇÃO PARA O
DIA 26 DE JUNHO DE 1960

(DOMINGO)
As 8,05 - A Musica de on

tem e de hoje
Às 9,05 - Tran�issão da

lIa. Prova Volta ao Morro
Às 12,05 - A Semana em

Revista

Às 12,30 - Carnet Social
Às 13,05 - Gente Impor

tante (repríse graváda)
Ws 14,05 - Encontro com o

FAZEM ANOS HOJE

-. sr. Gervasio Nunes Pi
res ..

- Laercio Caldeira de An-
drade ' ;,'

•

' j
- sr. Osvaldo Leon Sales
=-sr. José Felipe Boabaíd

- sr. Paulo H. Viana
- dr. Hans Buendgens
- sra. Virginia Dominoni

FAZEM ANOS AMANHA:

- sr. Jaime Antunes Ma
ciel

'

- sr. Aldo Brito
- sr. João Rui Spoganicz sucesso
- dr. João Edu Rosa Ks 15,05 - Firestone nos
- sr. João Linhares Esportes
- sr. Luiz Roberto Gla. Às 18,00 - Hora Luterana

vam I Às 19,30 - Momento Es-
- Srta. Sonja B. Brisighelli portivo Brahma

- srta, Dalila Rosa I Às 20,05 - Programa Pau-
srta. Maria Terezi'llha Ha- lo Martins

enske Às 21.30 - Novas de Sal.
- sr. ALilio Mafra vação
- sr. Eduardo Pedro Car- As 22,05 - Instantâneos

neiro da .Cunha Luz da América
- sr. Yrê Ulissea Às 22,35 � Música. de Boite

APEDITIVOS
�l'S C"A DOS

DAs /9A628Ns,

I•••••e o � �.

: STUDIO JURIDICO J
I Mauricio dos Reis - advogado :

No!berto Brand - advogado I
� Advocacia em geral no Estado de f
: Sa���es;::!���:a I
: INGLATERRA BRAStLIA f

: ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO i
/I ARGENTINA SAO PAULO I
: Ed. SUL AM�RICA 50 andar. :.
: Fones: 2198 e 2681 I
: ", "' �••.•••.....••.•........
. ,

"O ESTADO" O MAlB ANTIGO DIABIO DE S. CATARINj
_. __� ,�_. ,_..... _ �_c..,..�..... '\1 ._�""�-----_._- __ ..._.__ .,_,,_._. .•�__,-.,.,._.__....�..,...-......_.-loo ... _ ................�

contecimenfos SociaiS

HRANGMT FESCHER

MISS ELEGANTE
JOINVILLE

BANGÚ

Sabado dia 2 Desfile Elegante Bcmou
APRESENTACÃO DA MISS LUZES DO PARANÁ -- Reservas de mesas na Relojoaria Muller -- Cr$ 300,00

. .
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Desta vez não tem cochilo,
A coisa vai ou arrebento.
CELSO será o vitorioso,
Neste Outubro de 60.

..

Foi "leita Misss Elegan
te Bangú na cidade de

Joinville em movimentada

festa organizada pela so

ciedade Amparo Tubercu- I-Iosos cu j a renda da

mesma reverteu em pról
'

da credenciada sociedade,
a si-ta. Hragrnt Fescher.

Suplente de M. B. srta,

Suely Stein, Menção Hon

rosa, Ar..a Maria Buchle.

Motívos imperiosos não

permitiram minha presen

ça a festa, porém, fomos
informados que se revestiu

de grande elegância e dis

tinção o Clube Ginástico,
para aplaudirem as quín ,

ze, srtas daquela sociedade .

Também esteve presente
ao desfile os afamados pro
dutos M:1x Factor do Bra

sil S, A.

Representando a socie
dade de Pôrto Alegre, Ta
nia Dorneles de tradícíc,
nal _;famíLia gaúcha, fará
seu 'debut no baile oficial,
em agôsto próximo. Taniu,
foi ser.cíonada pelo con

ceituado colunísta socí al
Flávio Carneiro

LUX HOTEL, RECEP
CWNOU E L E G ANTES I

BANGú - ()lm movimen
tado coquetéí, oferecido as

quinze srtas que concorre

rão ao título Miss Elegan ,

te Bangú Lira Tenis Clube,
o Lux Hotel, se revestiu de
grande elegância na noite
de 5.a feira.
As Elegantes Bangú Lira

T. Clube, agradecem à
recepção do L. H. pela
g'entfleza da recepção.
------

A sociedade Clube Pai
neiras promoverá na pró
xima 5.a feira, nos salões
do Querência Palace um

elegante coquetél, qu'e terá
o patrocínio de Roon Me
rino

Estamo; infor�dos de I
que fl elegante Ana Hele
na, Bauer, vai circular em

OSVALDO MEf.'
ARTISTAS CATARINENSES EXPÕEM EM CURITIBA

- E aliás com plêno êxito, o que muito nos alegra.
A crítica na imprensa e no rádio naquela culta

tal fizeram cobertura favoravel aOD dois moços, que são
nossos conterrâneos Hassis e J: Platt (hassís e J. platt) .

�rtistas plásticos, agora na moda e com grande p�ne_
traça0 entre o grupo dos modernos.

Foi a Secretaria de Arte e Cultura da União Para_
naense 'dos Estudantes, que se encarregou da apresenta_
':iio ao público paranaense dos nossos mocas

OD trabalhos, que mereceram aplauso; e' louvores, fo
ram os s�guintes: de Hassb - Vento Sul com Chuvã,
palhaço, morro, Praça 15, preparando a rêde,
f,e horas (nome do trabalho).

Rita Maria, Escola de samba (IaX).
Procissão (I a VI).
De J. Platt: - Missa no interior da ilha,

:1oturno, Natureza morta, Casas I
Casas II
Casas III

Casas IV

Primavera, Florianópolis I Florianópolis, II
do de quintal.

Notiçiando o fato auspicioso para aD artes
ncnses, aqui o consignamos com imenso prazer
nos artistas vitoriosos os nOSDJs aplausos.

.Que continuem, apresentando trabalhos cada vez me.

lhores, mais pérfeltos e como já agora o fizeram, provan.
rio que a nossa mpcidade estudiosa' pode transpor af

fronteiras do Estado. levando provas incontestaveis do

já elevado índice de possa cultura artistica.

Neiva Bianchini, M�s
Elegante da Cidade 'de La

ges, tem 168, de altura

morena com muita ele-

gâ;ncia e simpatia.

nossa sociedade - Aguar
elamos sua visita

da Silva Medeiros, Oracía

Regina Assis, Maria Clotil
de Araujo, Elayne Amím,
Del Vale Araújo, Risoleta
Rut Lobo, Vera Regina
Gonzaga. SueL'Y dos San
tos Nunes, Leoni Portela
Maria Silvia Berendt, Iná
Simas, Vera Ramos Mo
ritz e Nilda Kuhnen

(Cont. na t l.a págma)

Para o desfile Bangú na

noite do próóximo sábado

nos salões do Lira T. Clube.

foram eelecíonadas pelo
Departamento Social do
Lira, as srtas- Selma Ma

chado Pacheco, Sônia Ma

ria Carvalho, Sonia Mari,> I
,

LANA FLEICHANN Miss Elegante Bangú Itajaí
Lana tem 18 anos, 1,70 m. de altura e-muita

elegância e-charme.

A CONVEN'ÇAO DEFINIRÁ
I Ao se apagarem as luzes da últimq semana politi-.
• ca, o deputado trabalhista Evilásio Caon, setnuio entre-:
: vistado por uma das emissoras locais, clareou, o que

: ��, ?ontrovertido e embaralhado aparecia pelos comen. i
,. ,anos. ,

"

•

: Sua palavra abalisadíssima, revelou a verdade aOf.

C. fatos. A alta posição que desfruta o deputado Caoti, nal
: sua agremiação, e mesmo como um dos principais en.:
: camintuiâores das negociações 'na direção máxima co.:

j• tocam.sio como um �os. �elhores conhecedores" do qUE:
VC: celas hostes partzdanas. " I

_
Na oerõaâe, o q�e decidirá irre_medià�eZmente �.,

• oosicão do PTB,' sem a sua Convençav Reqioruü; dalz,f
I, dev;rá ·sair 'a palavra final da vontade partuuiria, tra.:
: duzida pela manifestação dos seus diretórios muniçi.:
� pais, da sua Comissão Executiva. :
I Mas, vale ressaltar, que antes mesmo da realização�
• d;a já marcada Convenção, cabe aos diretórios, e à pró. I !

I pria
Comissão Executiva, ir tratando, em conveTsaqõet: I

das possibilidades e das conjunturas, que deverão levar:
o partido, a uma definição. E, isto já pela palavra do:
: líder tràba'lhista na Assembléia Legislativa do EstadO,:
: ficou evidenciado. Os imperativos categóricos, i-ntT'ln-.

: �ecos da agremiação trabalhitta, verificados pelas pa-I'j 'avras dos seus mais lídimos repreentantes, orientam-
t . ,

� no para uma coligação com o Partido Social Democrá.:
:' tico. Disto não há dúvidas. I
: Agora, antes mesmo de ser as.sinado. u.m_ protocolo:I
_ final, antes de ser dada a derradetra defzmçao, a qual.•

I todos os bons homens de partido deverão acatar, po-:
dem, êstes ou aquêles elemento�, soltar as s�as opiniões:

I
pessoais, comentando o que quzzerem, mamtestando.sel
como desejarem.

, .
.' .:

A palavra final, é a que posttzvnmente valera. Da?

em diante, prevalecerão as determinações 1Jartidárias,: -

! e os que por elas não se orientarem, serão considerado.,:
rebelados ou traidores. A Convenção, democràticamen-:

I· te, ouvirá os que desejarem expôr os seus pontos df:
vista. Se os que estiverem em minoria, não acatarem:
! as deliberações da mai�ria, est,arão c�meten�o um:
• abôrto no partido engramdado, e este sem todavza, um

II à,bôrlo Cl·Ü?tinoso.
••••••••••�I.O••••••8••GS.*$.��aoa3�eo.o••�

"óMENTO" ...

Constrangido pela reclassificação dos federais que
deixaria o nosso funcionário em situação desesperado
ra e o govêrno em posição ridícula, H. H., um tanto

quanto apressado, anunciou mensagem.
O projeto eleítoreíro irá parar na Asaembléía Le ,

-sislativa. Parar é o têrmo, pois há quem não acredite
11a sua transformação em lei antes das eleições de

Outubro. É que o govêrno demagôgo e prometedor tem
maioria na Casa do Povo e fará impotente a bancada

sssedísta que irá trabalhar, com todo ,o seu esfôrço,
cara dar ao funcionário o "primeiro" aumento, porque
, "segundo", já se sabe que será remetido por H. H.,
depcís das eleições, para que Celso o pague.

Ciente disso, mais uma razão tem o servidor esta

.al para estar. com CELSO em Outubro que se apro,
.íma.

'

INVENTÁRIO
16 novos cargos foram criados, recentemente, no

�2rviço de Fiscalização da Fazenda, pelo govêrno, já
vmoso, do Sr. H.H.
?OR BAIXO

O dr. Lerner Rodrigues, quando chefiava determí

-iado setor de uma instituição de previdência eocíal,
.ião parava na Capital, além de acumular, ílegnlmen,
3, aquele com vários cargos políticos.
)DR CIMA

afã de sempre encontrar "homens para os

argos e não cargos para os homens" (que piadão!),
Ji o dr. Lerner guindado ao cargo de Secretário Buba,

título da Secretaria da Segurança Pública.
Em ato recentemente publicado, aquele Becretá.,

ia Substituto vem de suspender, por 15 dias, o dou

ter Laurinda, Assistente Jurídico daquela pasta, por

r se ausentado da Capital sem a devida autorização
oornenta.ua que o dr. Lauríndo não poude soli_:

itar a "devida autorização" porque o sr. Secretário
,

H arastou.se, sem deixar substituto, para abraçar o can,
,

dídato. a Prefeitura de Joinville, "dr. 3 chap-inhas

va_1lem uma garrafinha".
NEOLOGISMO

Os -grupoa estrangeiros que financiam a campa

panha do candidato Jânio, à base do âotar.ouro, ven \

"de .-ugerir, como símbolo do candidato e

caraterísti_1as do financiamento, a denominação "Campanha do

vaso "ouro".
ESTACAS

Você, caro leitor, já viu por acaso, casa nova e

forte escorada por estacas !? Evidentemente não.

M'iW deve ter visto muitas e muitas vezes casebres

')cdaços que só não ruíram ainda por estarem seguras

,r estacas que vão sendo colocadas por dentro e po;

-ra,

O discurso pronunciado pelo sr. HH, na posee do

10Vo Secretário da Segurança, traduz o que vai pelas
'Ileiras udenístas. Os novos "colaboradores" são verda,

leiras eatacas a segurar o casebre governista da po

pularidade.

Nas inleição dos Oiubro,
Num hái tatu que ataque,
Irineú vai levá chumbo,�

t
E o Inco levá um oaquet-

-:;ojl"'!:X':n"S%SSSS%1O� IJ
le J.ar,J;.
��".e��s%%s%SS%S��)

•

fraqueza
'

"

pele amarelada e sêca
magreza
falta de apetite
desênímc
preguiça

sinal de amarelão!

\MI"
.

"\

homem!
- forte, sadio e

sempre bem disposto!

INSTITUTO MEDICAMEN1A FONTOURA S.A

fabricantes do famoso BIOTÔN!CO FONTOURA

Ações Conlra a Fazenda Pública

Reclamações Trabalhistas
Mandados de Segurançà

Escritório de Advocacia e Procuradoria

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

Ed. "João. Alfredo" - fone 3658

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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s

sensacionais FESTAS E AH V

!lEU,MitISMO
C O L I C A S _0_ C O L I CAS) Para combater ràpídarnente cores

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

S E D A N T O L
nas costas, dores reumátrcas, )ev�n- Assim v. gosará melhor dos [J benefícios que a literatura o
tadas noturnas, nervosismo, pes ln- . -

,

chados, tonteiras, deres de cabeça, ',cmema e os programas de rádio angloamericanos lhe ore,
I resfriados e perda de energia causa- •

As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso do I <i<>s por di�turbios dos rins e da oe- � recém.

,oi; .." _
,(]ga, adquira CYSTEX na sua far-I Horário' das 830 às 1130 e das 530' 730 di'

.

SEDA.NTOL - regulador e tônico de açao sedatíva e de Il1!ácia, ai�da_hoje. CYSTEX tem au-
•

.' " •

' as., arlamen-

comprovada eficiência no tratamento das dismenorréias, I ��I�����.h��s�ae �::�� �á .rr:.� I' te,
exceto aos sabados, a rua Tlradentefl, 36.

silaa consequências e perturbações da menopausa.
Inalar proteção.'

PRIMEIRA PASCOA DA IMPRENSA
fALADA E' ESCRITA

MOLÉSTIA- D'E SENHORAS

, ..............
--.. .

/

CORFÔRIO
DO SUPER COIVDIR' DI

•

MIRCIRÁ

R I OSUl ."

PRaXIMI
.

,

YIAGEM ao
.

• o ar refrigerado perfeito mantém, na cabine.
s temperatura ideal.

.. A preS$UriZilção da cabine evita a dôr nOI

ouvidos e a fadiga causada pela altitude.
• As poltronas macias e de desenho anate).

mico proporcionam grande confôrlo... e h.
bastante espaço entre poltronas e para clr.
eulação.

J O vôo a grandes altitudes, caracteristico do
Super-Convalr possibilita viagens serenas,
,cIma das zonas d. turbu�inclL

-7 DIÀRIAMENTE* ÀS 13:45

Com escala em São Paulo

• Exceto aos DomingOI
•

x
w
U
U
::I

,OI

sóríos. \
Uma pequena casa de madeira, com duas peças Ver e tratar no local, à Rua Trajano n. 26, com An,

(Fundos) Vêr e tratar a Rua Padre aOlua, 62. tônío Souza.

APRENDA

CONVITE
O Sindicato dos Jornalistas Profissionaio de Santa

Catarina é o Sindicato dos Gráficos de Florianópolis, con-

I vídam a direção e demais componentes para participa;
rem da MISSA,DE COMUNHÃO PASCOAL da Classe a

realizar-se às 9,15 horas do dia 29 do corrente na Catedral

Metropolitana.
PROGRAMA

DIA 27 - Palestra pelo Dr. Rubens de Arruda Ramos

Clube 15' de Novembro, às 20,30 hs,

DIA 28 - Palestra pelo Revmo. Sr. Pe. De Sales Bianchini
.

Clube 15 de Novembro, às 20,30 hs.
DIA 29 - Missa de comunhão- Pascal, às 9,15 hs.

_ às 14,00 hs, Recreação no Parque "'Paraíso das

Diversões".
As conüssões, na Catedral, podem ser reítaa desde

a tarde do dia 28 e pela manhã do dia 29.
A COMISSÃO

NOTA:

NA ASSEMBLÉIA' LEGISLATIVA
----

CENTRO .8.\.;ADF:MICO PIO
XII: UTILIDADE PÚBLICA

ra, citando o mal dÔ corte
indiscriminado da madeira,
com o consequente Idesapa
recimento das matas, refe
rindo-se à: necessidade ,de
um apolítíca florestal que
conserva 'nossas reservas e

restaure-as, pois do contrá
rio logo estaremos Impor,
tando o 'produto. Os depu
tados Fernando Viegas e
Mario Brusa, êste ex-secre
tário da Agricultura. do
atual Govêrno udenísta,
aplaudem a explanação do
o r a d o r, solidarizando-se
com o mesmo. O primeiro
cita as consequências dano
sas do acôrdo feito com' os
Estados Unidos para impor
tação do trigo' americano .

Finalizàndo, prometeu o

sr, Orlando Bsrtoll : tornar
à tribuna para examinar, à
luz da esta�ca, o tr..e
mendo problema das de
vastação das florestas.

Foi aprovado Q projeto de
lei Ide autoria do deputada
Osny Régis, considerando
de utilidade pública o Cen
tro Acadêmico 'Pio XII, da
Faculdade de Serviço Social
;de Santa Catarina, nesta
Capital.
ORLANDO BERTOLls BRI
LHANTE EXPOSIÇÃO PRO-
BLEMAS MADEIREIROS

..
o

�

O brilhante parlamentar
. Orlando Bertoli tece consi

derações sôbre a crise ma

deireira em Santa Catari
na, lendo da tribuna nota
do Diário Carioca a respei
to. Tece, após. [udtcíosas
considerações sõbr« matéría Ique conhece em tôôdos os,
pormenores. Referiu-se à
necessidade da reformula- i
ção do problema da madeí-

A L U G A -- S E

.. ._; ./�

COMUNICAÇAO E CONVITE
. .

--..
.

Á SocIedade de Amadores de Orquídeas de FlorIanó-
polis, comunica e corrvída a todos os' sócios a comparece,
rem na séde social a rua Felipe Schmidt, 32 - Sala 2 -
Edf. Amélia Neto, nesta capital, ás 20 horas do dia 28 de
junho do corrente ano, a fim de eleger, em Assembléia
G.eral, a nova Diretoria para o período de 1960 á 1961.

A DIRETORIA

I"STITUTO DE APOSENTADORIA É
'PENSÕES DOS MIRITIMOS

'DELEGACIA DE 'FLOR'IANÓPOLlS
CONSELHO FISCAL
EDITAL

Na conformidade do disposto no parágrafo 30 do
art> 120, do Decreto nO 1.918, de 27 de agôsto de 1937, no,
ti fico a comparecer nesta Delegacia, sita à rua: oonse,
lheiro Mafra nO 35, no horário das 12 às 18 horas os ín,
teressados noe processos de benefícios abaixo relaciona
dos, a fim de tomarem conhecimentos das Resoluções do
Conselho Fiscal desta Instítuíçâo e dentro do prazo de
30 dias consecutívos, contados da data de publicação dês
te Edital interporem recurso ao ,óRGAO SUPERIOR, sob

"pena de serem considerados peremptos:
PROCESSO IAPM N° 42.557/55 - EDUARDO FLORINDO
Processo IAPM NO 30.866156 - ANTôNIO JOSÉ DA

SILVA
Procesao IAPM NO 29.102/59 - TARGINO FERREIRA
Processo IAPM NO 42.557/55 - EDUARDO FLORIANO

VENNúNCI
Florianópolis, 23 de junho de 1000

MOACYR PEREIRA

Delegado

DR. BIASE FARACO
DOENÇAS DE SENHORAS. ALERGIA.

PELE. VARIZES
Consultas diárias das 14 às 18 noras
Rua Felipe Schmidt, nO 46 - Sob.

AFECQOES DA

VENDE-SE URGENTE
Para desocupar lugar vende..se urgente, em avulso,

partes, das instalações de restaurantes:
Diversos balcões de madeira, mesas, cadeiras, frigo

ríficos Bacelli, louças, cristais serviço de 'aço inoxidavel,
talheres, material de casinha, piano Essenfelder, ampli
ficador de som Sedan c/toca.díseos de tres rotações, to,

gâo a lenha grande, fogão a gás comercial, coifas para
fogões, chaminés de folha, cilindro p/agua quente, ser,

nentína em tubo de eobre, churrasqueira eletro-mecâníca,
espetos de aço inoxidavel, armários e diversos outros aces-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Doutor Euclydes de

Ed
."

I d p
se publicado o jornal no dia

Cerqueira Cintra, Juiz I a e raça da edição anterior, na ror-

I�:r�ire�� g.�:::c�n,dd(e! '. _

.

ma da lei. Dado e passado
...

d t nesta cidade de Florianópo-
Florianópolis, Capital:

xo �scn os, �on: ae suas cem mil cruzeiros (Cr$
dlo Estado de Santa resp_e,ctIvas avalla.çoe.s, que" 2.100.000,00). E para que che ,

Iís, Comarca de igual nome,

II d Capital do Estado de Santa
Catarina, na forma da s:_rao eva os a públíeo p�e-; gue ao conhecimento dos in-

Catarina, aos seis dias do

ILei, etc. gao de venda e arrematação, i tereasados e ninguém possa mês de junho do ano de um
FAZ SABER" aos que o

a quem mais der.e maior alegar ignorância, mandou
mil, novecentos e sessenta

presente edital virem ou lanço oferecer, acima das expedir o presente edital I. tl I'
-

1 (6;6;1960. Eu, Alberto Luiz
dêle conhecimento tiveram, leSPte� lvads aVda.lt�ç?es, pe o que será fixado na séde dêS-I da Costa Escrevente Jura-
expedido dos autos mil tre por erro Os au I orios, ou a te Juízo no lugar de costu -'

o datilografei eze'ntos dezoito (nO 1318)· quem nuas .vêzes fizer, no me e p'or 'cóoía pUblicad�' mentado:e ,
'

. . "

" '. ." subscrevi. E eu, Julio Cam:
de ACAO EXECUTIVA con,

dia 7-7-1960, as 14hs., no 10- pela Imprensa uma O) vez

tra o� espólio deixado' por
cal em que se realizam as

' pos Gonçalves, .Escrivão 'de

no O• rgão oficial e duas (2) 'Órfãos, Ausentes, Provedoria
falecimento de DIAMANTI. vendas em hasta públíca de.

_ ,

.

NA ROMANOS terminadas por êste Juízo, à vezes, em Jornal local, de. e Resíduos, o mandei datí-

t
'. qtueJs: prdo� Praca 15 de Novembro nú vendo a primeira publicação lografar, conferí, subscrevi e

cessa peran e es e UIZO e ,.
-

'. • . assín
D' lt d mero doze (N° 12) Edifício ser feita com antecedêncía o.
irei o a Segunda Vara e

.'
- de vinte (20) dia e Euc'.'d d C

.

C' t
Cartório de órfãos e tendo do FORUM. Descríçâo e Ava, 1 s, e as;. �lI es e erquetra ln ra

em vista ao que dos autos Ilação d?s bens que serão gunda No Dia da Venda, ou Juiz de Direito da 2a Vara

consta, por deepacho prore-' levados a praça: IMOVEIS:

rido aos três dias do mês de
- Um Terreno situado neata

junho do ano de um mil, no- cidade, com a área de cento

vecentos e sessenta (3/6/ e quarenta metros quadra-

1960), autorizou a venda, em
dos q40m2), medindo nove

hasta pública dos bens abaí- metros e cincoenta centime-

tros (9,50m) de frente pa,
ra a Rua Felipe Schmidt,
fundos com propriedade da

I
Vva. IZETTI, onde mede

quatorze metros e sessenta e!

F0T0S ·DA TERRA TIRADAS DO ,iTIROS I"

r-iNSINO.""
A VEMDA MAS

BANCAS DE IORNAIS

E REVISTAS

cinco centimetros 04,75m),
extremando de um lado com'
propriedade de FARACO &:
TRMAOS e pelo outro lado,
com propriedade de ANDRE
WENDHAUSEN JUNIOR e

mais uma Casa edificada no

mesmo terreno, com dois

compartímentoa, digo, dois

pavimentos tendo o nO 42,
construída de tíjólos, cober;
ta de telhas forradas assoa

lhada e envidraçada, com

três (3) portas de aço e uma

de madeira na frente, em

regular estado de conserva

ção. Adquiridos por escritu-
ra de Compra e Venda de '

OSVALDO SCHUTEL DA
SILVA e sua'mulher e ou,

tro.. em vinte e seis de
maio do ano de um mil, no.
vecentos e trinta e dois (26/;
)/1932) e lavrada nas No-I
tas do Tabelião OLI JANUA
RIO DE AMORIM às fôlhas
noventa e nove verso (fls.

Precisa-se de uma em- 99v.) do Livro número um

pregada. Tratar nesta Re- (nO 1), e transcrito no Re

dação com o Sr. Lázaro gistro de Imóveis a cargo do

Bartolomeu, das 8 às 9 hs. Oficial L.J. Campos Junior,
às rôlhac quatrceentos e

seis (fls. 406) a quatrocen,
tos e sete (Fls. 407) do Li_
vro número cinco B (n? 5/B),
sob número quatrocentos e

trinta e nove (No 439), tendo
o terreno ora inventariado
o valor de dois milhões e

Gráfica Conlinenle
Lida.

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

CAFEZINHO, NAoL
CAFE ZITO!

EMPREGADA

aGONIA DA' ISMA
A taque. de ASma e ln'oaqu1te ar
ruínam .ua sa'6de C ellfraqueoem o
coraçl.o. Menelac:. C1olJl1na rlplda.
mente a. cr1Iea.erefUlarlundo •
reaplraçlo e ,arantlado um .ono
tu n q u II o Cinde • primeiro dia.
\ ompre Mandaco alada ato,e. N_
�..n,t.ll,� • lI11a m.l�c,Dro...<!I.

Estas duas rotograrías da terra foram tiradas recente
mente pelas câmaras de televisão do "Tiros I", satélite

meteorológico lançado pelos Estados Unidos. Na foto aci

ma vê-se uma área de 1289 km2 da massa de nuvens que

se encontrava sôbre o nordeste dos "Estados Unidos e do

Canadá. A foto de baixo mostra uma área de 16 km2

apresentando em maiores detalhes a massa de nuvem.ATLETAS SERÃO RECEBIDOS
PELO PAPA Negócio Urgente

Vende-se uma loja de ferragens louças etc., com um

nem depósito anexo ou também só o ponto.
Ver e tratar .na mesma a rua CeI. Pedro Demoro, 1545

10 Estreito (em frente do Cine Glória).

CIDADE DO VATICANO - Roma, no dia 24 de agôsto
25 (UP) - Anuncia-se em próximo. No dia 29 dêsse mês
bôa fonte que o Papa rece, João XXIII receberá em Oas,

berá os atletas, delegados es, telgandolfo oa membros do

trangeíros e jornalistas que "Comitê Olímpico Interna

virão aos Jogos Olímpicos de cional".

--·-------l
I
í

I
,

HOE
o local é o mesmo, mas

'0 tipo de serviço é novo!
AGORA com pessoal
tr-einado especialmente na SHÊLL

r

Lubrificação.
Lavagem:

poli�ento�
Baterias:.

....ÍllllllIIIIIi.-__IIIIiiII .... Concê rto de pneus

e a tradicional cortezia SHELL

às suas ordens das B 30 às 21 30 "5.
9. ,

Walter Linhares - pub.

\'

---------------�---_.---- ..........-.

UM �ucegÇ.Q! O rogi� nOlJo lancQmento
da 'Pioneira

·

De 2a. a Sábado das 9,05 hs. às �O,25. hs1
Aos Domingos - das 9,05 às 10,00 hs.
Focalizando os «CAMPEÕES DA SEMANA"
Os Discos mais solicitados pelos ouvintes

',.'

APRESENTACAO
de

1
DARCY COSTA

".

OS PEDIDOS SÃO ATENDIDOS PELO

DISCOTECARIO MARIO IGNÁCIO COELHO
ATHAvss DO TELEFONE 3816
DAS 10,00 HS. À& '11,OO RS.

, ,

RADIO GUARUJA
ONDAS CURTAS ZYT.44 - ONDAS M1!:DIAS ZY}-7

·N. \.. Pué.

�OlUNA' CATO L1CAI
A. SCHMIDT

HOJE PÁSCOA DOS PROFESSORES

I
Sexta-feira VItimo Dia do

Hoje no Colégio Catarinense haverá a páscoa dos pro- Sagrado Coração de Jesus

__"sores com início marcado para às 8 horas.
Dia 24 último foi o

Sag-rado Coração de

esta coluna presta
simples homenagem,
crevendo esta oração:

dia do

JéSUS,
esta

des.,

---T+t---
PRIMEIRA PÁSCOA DA ESCRITA E FALADA

O Sindicato d09 Jornalistas Profissionais de Sank

Catarina e o Sindicato dos Gráficos de Florianópoli-:: convi-Idam a direção e demais componentes da classe para par

.ícíparem da MISSA DE COMUNHÃO PASCOAL, na Ca-:

tedral às 9,15 horas da manhã do dia 29. I
-- t + 'i' -,-

HOJE COMEÇA O RETIRO DAS PROFESSORAS

E DURARÁ ATÉ O DIA 27

---t+-r---
ARCEBISPO D. JOAO THURLER EM FLORIANóPOLIS

Encontra-se nesta capital o Arcebispo de Xapecó D.

João Thurler, onde veio tratar de assuntou religiosos de

-ua Paróquia.
Ao D. João Thurler os nossos votos de uma feliz estada

�esta capital.

CONSAGRAÇÃO AO SA

GRADO CORAÇÃO DE

JESUS

'--, t + t �

Pe. EDGAR EM: SAO JOAO BATISTA

São João Batista o

Catedral, onde
Desde quíntacfelra se acha em

padre Edgar pertencente' a Paróquia da

sua volta eata marcada para amanhã.
--t+t--

HOJE PELA MANHA A PRIMEIRA COMUNHAO DAS

CRIANÇAS DO GRUPO SAO JOSÉ, NA IGREJA DE

SANTO ANTONIO.
--t+t-- ,

J03É FRANCISCO E RITA DE CÁSSIA RECEBERAM

A SUA PRIMEIRA COMUNHAO

Acha-se em festa o lar do destínto casal sr. Ivqlt?n
'3antos e de sua exma. espôsa d. Hermo�ila Sales Ga.rcla,
om recebimento da primeira comunhao" de seus tühos

JOf1é Francisco e Rita de Cássia.
_ .'

Ao José e Rita que receberam a comunhao pela PIl

meira vez espero que Deus lhe dê muitas felicidades r

muitos anos de vida.
--t+t--

E LEMBRA-TE, SEMPRE, PREZADO �EITOR.
AMIGO: A VITóRIA FINAL DA IGREJA CAToLICA

SERÁ TAMBÉM A TUA VITóRIA! (CRF).

_ t + t

Eu consagro ao sA Co
ração de Jesus minha pessoa
e vida, minhas ações e tra
balhos para empregar-me
toda em seu santo amor e

glória.
E' minha fiTme resolução

pertencer-lhe
.

inteiramente
fazer tudo por seu amor e

renunciar tudo aquilo que
lhe possa desagradar, pelo
que escolho a Vós, Coração
amabilíssimo, por único ob,
jeto de meu amor,' protetor "
·:a minha vida, segurança
da minha salvação e refúgio
seguro n- hora da morte.
O Coração Sagrado, impri
mi vosso puro amor tão pro
f_undamente em meu cora

ção, que nunca Vos' possa
esquecer nem separar-me de
Vós. Fazei enfim COm que
meu nome seja gravado em
Vosso Coração para sempre
pois em Vosso santo serviço
quero viver e morrer. Amem.

Consa'graeâo
Coração

ao Sagrado
de • Jesus

Pedido Pela Canonização, de
Pio XII

MADRI - (CRF) - En·

viara o Conselho Nacional

da Ação Católica Espanhola

uma petição' ao Núncio A-

postólíco de Madri e ao Va-

ticano no sentido
_
de que se-

ja concedida a honra dos

altares ao PAPA PIO XII. •

-'-f+t
"Os dons do Espírito Santo também 9ão dons do Co,

ração adorável de Jesus".
PIO XII

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANõPOLIS, DOMINGO, 26 DE JUNHO DE 1960 "O UT4DO" O MAIS AlITIGO DIA.8I_9 D. 8. OAT4RIN."

« Clube 12 de Agosto�9 de julho - sObado »)
SOIRÉE (SHOW COM A ORQUESTRA ESPANHOLA filOS GAVILANES DE ,ESPANA" - apresentando a dançarina espanhola "CHARITO

MAD!RID" - Reservas de Mesas" na Secretaria do Clube.

res.

o primeiro dêssea contra
tos -foi firmado pelo Sr. Costa

, Lima com o representante da
fabrica "David Brown", Sr.
Peter Francis Eisler, assínan,
do também o sr. Rudolf Pe,
trus Terrele,' diretor da fír;

Mais Tralores Para a (afeicullura .,- ..� � ,. 1& ,. .......... La ..... ,_..a....... 'ta_ .... -.,
, .. ,

"Ma�sey.Fergusson", no valor
• '

O '�;evi1s��2:4as::!���ia e:::��� I, DE ,PERSONALIDADE AO' SEU LA'R DECORANDO- • na :;���d�eRi�o;;�::ve�o r:��d::���, à �S���b�::�r;:��:�
!:���::a������l� �:����� , ' COM MÓVEIS, TAPETES FORRAÇÕES E PASSADEIRAS � �:�;:;, A cCo�:' t�:t;�ra�::;to:,U�o�:II�ades:::it�� s:!�h��-
E. Williams e pela, Vemag o , ( I MO'

• moderna cosinha e telefone.
Sr. Lélio Toledo Pizza e AI. • DE LOJAS +-; • Exige.se contrato. Aluguel: Cr$ 8.500,00. Tratar com o

meida Filho. O terceiro con,

• Sr. de Córdova ou com a Dra. Maria de Lourdes Medeiros
trato foi firmado com os fa; , _ e'xposJc,ãc e vendas Rua Jeronimo (oel,ho, 5 Vieira, na Rua' Melo Alvim, 17, Chácara do Espanha, ou,
bricantes dos tratores "Ford. , 'I' ainda, com o Sr. Medeiros Vieira, na Rua Tte. Silveira, 49.

;�;��;1���� a�u;re�o;�:�:t�� • ( ,
CURSO GRATU!ITO' DE: lAQUI,GRAFIA230:331 libras. Assínou,o o • - -- ----------- "-' .. �- , ' J

representante da firma no • aberto para visitação de z» à e» ,
Brasil, Sr. Paulo Salomão, � .,feira até às ,21,3Q horas .' •constandojfambém cláusula � ,que garante a assistência • d
técnica aOI) compradores, III

:::::�::, e�::::a::�': : MO.Y E·I S C IMO:
f�iIJ§�����E� f.���f.�:��;��: � de Florianópolis S. I. I Vende.se��}.�a��m (�Nq!��,'2 salas,Brown" fornecerá 640 trato. •

cosi.
� I nha etc., sita a Avenida Hercílio Luz nO 185, próximo ares, no valor total' de 501.485 III �

libras, com o início das en, O O STA DEli A F É , ., Mat�mi�� Carlos Correia. Tratar com Valter no Esta_

tcroergraenSteem. setembro do ano
" u 7

: (onj1unlos completos, ou pte.as isoladas � Ileiro Naval ou pelo telefone 22·03, com a mesma pessôa.
ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO

JI
.

III

ce°a :���r:on�l�a�ooe�!:�:;:; ,

• Para escritórios e residencias 'V E ,N DE- S E
1960 ' A ma,ls com'plela linha de mo'yel·s do Braslll ' Prédios nvs. 13, à rua 'Deodoro, 63, à rua Tenente sn-

. ,i -- Dias 2 3 e 4 de julho -1960,- u .• veíra, e 3�, à rua João Pinto, alé,m de dois lotes de ter.

GRAN'DIOSA FESTA'DO ESPIRITO SANTO' (I M O - moveis modernos por preços anligos 'j ��: �:n�::'r�e�;ei�:r��d�::�oO�ou����:!�o,T{����
, ' , , , '/ Santa LUZIa nO 685 120 andar, ou nessa capital, com

"

M f
I

d E t "t
' , o capitão Manoel Gomes, rua Joaquim Margarida - CaLna a fiZ o s rei o �5--" __ ......... _ ........._ ....._ .. _��_.._..

I xa Postal 536.
Do dia 26 de Junho a 4 de Julho, àa 19,00' horas, no. ::...,;;;;;;;;..;;....;;;;�:;;:;;...;;;;��-------------------------

venas solenes patrocinadas pelos Juízes e :Mordomos. A
,""

d·dSABADO - DIA 2 DE JULHO:" pe 1 O18,30 horas: Cort.ejo da casa- do Imperador à Matriz,
,

.

.

__,_

-

com acompanhamento da Banda de M'ú·

,sica. ,19,00 horas: Novena Solene. Barraquínhas na Praça
Nossa Senhora de Fátima, em frente da
Matriz.

DOMINGO - DIA 3 DE JULHO:
9,00 horas: ,P�rtida do préstito da Residência Impe,

ríaí à Matriz, onde será cantada a Mis.
sa na qual se fara. a coroação do Impe
rador.

19,00 horas: Missa vespertina e Bênção com o S8.0 Sa
cramento.

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

te o dia todo e à noite.
SEGUNDA.FEIRA - DIA 4 DE JULHO

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

18,30 horas: Cortejo da Oasa Imperial à Matriz.
19,00 horas: Novena ,Solene.
22,30' horas:. Queimá de fógos.
23,00 horas: Cortejo para a Caoa do '�mperador de 1961

As solenidades 'serão ablilhantadas com

a Banda do 14.° B.C ..

Foram assinados ontem
no gabinete do presidente do

IBC, Sr. Renato da Costa Li
ma, mais três contratos com

firmas Inglêeas para a troca
de tratores por café. A opera.
ção global prevê o envio de
64.500 sacas de café para a

GrãBretanha, em troca
__
de

1.29�0 tratores que serão ven,

dídos com financiamento a

lavradores, de acõrdo com o

critério adotado pela Autar;
quia nas transações anterío,

'R'ESIDÊNCIA

POR CORRESPONDÊNCIA
Acham-se abertas as matriculas para os cursos de

'taquigrafia por correspondência do Instituto Brasileiro de

Taquigrafia, orgão fundado em 1944 e reconhecido de
Utilidade Pública. O curso compõe-se de apenas 12 Iíções,
após o que serão conferidos Diplomas aos alunoe aprova
dos em Exame ,Final, também por correspondência. Os
interessados deverão escrever dando nome e enderêço
para a Caixa Postal nO, 8934, São Paulo.

-

mcageiras, e cuja reuniao
tinha por fim o debate de

problemas diverses e a in-

OS S dicação pelo FIscal do S.E.T.
DE ORDEM PA PRESID��OIA, COMUNICO A �. dos membros q.ue deveiram

NHORES DEPO�TANTES, CONSIGNANTES, MUTUA.
compor as Comissões de Fis

RIOS ,E A QUEM MAIS' INTERESSAR POSSA, QUE, A
calização :dos moinhos. lá

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE SANTA CATARINA, estabelecidos.
CERRARA SUAS PORTAS NO PROXIMO DIA 28, ,TERÇA. Até aqui muito bem!
FEIRA, AS 11 HORAS, Só VOLTANDO A FUNCIONAR compare�eram a referida
NORMALMENTE NO DIA 4 DE JULHO P. VINDOURO, reunião os membros do Mi_
ÀS 8 HORAS DA MANHA.

. nist�rio da Algricult�ra, do
OS DIAS EM QUE A CEF PERMANECERA FECHAD�'Banco do Brasil, o sr. Pre-

G M DE JU 'd
-

19 30 h traslada. horaa.
SER.I�.o DEDICADOS A BALANÇO E CONTA E_ ·feito Municipal, Osmar Con- Dia 25 de junho - Saba o - A9 ,s.,

_

ROS SEMESTRAIS.
, te, eleito pela UDN, os Ge. ç�.o da Imagem dtT Sagrado Coração de Jesús, 'do Canto

SEC�ETARIA GERAL D� CEF DE SANTA OATARI·
rentes de tres indústrias até a Capela.

A

:r--A, EM ;FLORIANÓPOI;-IS, 23 DE JUNHO DE 1960.
mõageiras e mais algum ga_ Às 16,30 hs., Procissão com a Imagem" saindo da Ca.

, -, MARIA �AUR,A CALLAD?, to políti()o-eleitoral, q�e ras- pela até a Vtla Operária. Logo após, Missa Vespertina.
pelo Secretario Geral Substltuto. teja em X!l.xim. E não com- Ilaverá, durante o dia 26 e nas noiteu dos dias 25, a

-paraceu a Firma Lunardi 3Q dE» junho) bal'raquinhas de' brindes, porquinhos, cava-

P R E ( I' S A SEs. A� Indústria � Comercio, linhos. bingo,' e um bem organizado serviço de bar com

.. -
uma das ma'iOl'se idústrias rouentão, ponche, cachorro qU'Elnte, doces, salgados. pi.

t
. nhão, amenctoilnJ laranjas, etc�.Escritório de representações, precisa de ,uma, aaMo·�oageir�s ;dp oest: ca art.

Dia 30 � Eesta Junina-, e encerramento do mês do
ri'ta de bo�a ap'arência com instrução secundária ou equi.n_ense,' .,e

-

que pO,r mf?r,m�•.
bt d

� Coração de Je(Jús.
valente, para :trabalhar junto a repartições públicas, cón_ çao c I :a, � mesma nao re-

As Festtvidades serão abrHhantadlls por uJna Banda
ltó t ' 'it'rios etc cebeu cOQvlte dos explora-su r OD, eSCl

,

o , ..
,

. _

Tratar a rua Trajano, 12 _ Sala 9 (das 11:00 às 19:00dorrs. da reumao, c?m, �ma
hora�'-I (Não> atendemos -por ,te�lefone-).c, capacI,dade e pOdeT;,JurldlCos

Santa Calarina

. Feder'al 'de

AVISO

Para o Senhor Ministro da 'muito frescos" para nela in , ta do de Santa Catarina, a

I tiC.olacpolítíca, por" seu,
re- �eUS ódios e rancores, suas

Agricultura Lêr e Opinar ��hite-ln.} I � "",�

I'"ua�' se julgava com pode- p.rese'ritante, ao S1�, Prefeito mentiras eleítoreíras, metem
Por: Jorge Monserrat F.O" Na aberutra da reunião, �:es para falar naquela reu- Municipal? Dísse o seguín- o be'delho de chefetes da
Muitas raucatruas e .írres; constatou-se a ausencia da nião, por ser Presidente do

I
te: "Ah! Isso, por faltar UDN, puxa-sacos de mano->

ponsabilidades outras, que Firma Lunardí S. i. Indús- Diretório Municipal da UDN, I uma Firma. não é do casá. bras eleitorais. Aquela reu
têm por rmalídade os ínte- �l"ia, e Comércio, motivo por, à qual jamais coube traba, Se faz a reunião, e depois se níão, gelada pela Frescura
reses particulares, provem que o sr. Prefeito Municipal ho cultivo e na exploracão comunica a ela c se ageíta", tritícola, concluiu com a no.

daquilo que se obsérva em .nterferfu, solicitanldo in. do trigo, o que nada en- E a reunião foi efetuada, me: ção d8JS comissões para
muitos Institutos, como ,se- formação se a referida Fir- tende de triticultura, o sr. com a ausência. da Firma Iíscalízarem os Moinhos,
ja o Serviço de Expansao dó ma rõra ou não convidada. A'vio Ribas, Presidente dU' Lunardi S. A. Indústrta e constituídas por membro"

Trigo - S.E.T. -: em mui- Nessa altura ('la reunião, ín- lJDN. Aquí, o trig'o virou ou Comércio, de acôrdo com o da política udenista de Xa
tas regiões domina a poU. terveio, com ,sua voz bara· mudou a cara: de alimento parecer da frescura tritíco- xim, ehefiada por manobra
tica partidária, mercadoria ta, a frescura' 'tritícola, re. do povo transformou-se em la, por seu, representante de quem atira a pedra, mas

{ue se compra ou se ven- presentada por, uma de suas politicagem. E o que disse a A'vio Rib8JS Presidente da esconde a mão. 'A referida

je, visando a especulação maiores autoridades no Es- autoridade da frescura tri- UDN, o qual segundo infor. reunião, compareceu tam..
jas negociata,s, e esquecen· mações obttdas vi:ve de ran. bém o sr. Hugo Braga, Fis-
do sua precípua finalidade. 'V E N DE- S E cores políticos contra o Ge- cal do S.E.T., nomeado pelo
Alí, domina uma autêntica - rente da, referida Firma, o sr. João Goulart, é que se

chulice econômica, onde se Uma ótima casa reddencial, sita à Rua Almirante qual foi Prefeito do Muni-' diz trabalhista, mas que an.

ignora o dever. Lamego, fundos para o mar, com 3 rsalas, jardim de in_ cípio, no período passàdo, e da de braços éom o Presi.
Haja vista, S11. Ministro da verno, 3 quartos, copa e demais dependênciaEl. pertence a outro Partido e dente da UDN, e que, se a.

Agricultura, o que se passou Tratar no Edifício "Sul América" - 5.° andar - sala ao que nos consta o Partido manhã vendesse Jânio Qua-
nesta região do Oeste Cata- 301., Fones: 2198 e 2681. Social Democrático.

I
dros, mandaria Jango e P:rB

rinense, com o S.E.T., já à.S favas. Tudo é negócio.
considerado a�têntica buro. ,�V E N D E - S E Atese da "F�'escul'a Ti:i- Trabalhismo e trabalho, com
cracia. tícola", debatida nêsse arti. a morte de Getúlio, ele já o

CaL·.1 erl ótimo estado de conservaçã0;--s-ita ,na Chá_
go, nos leva a concluir, sr. soterrou. O que vale é di.

cara do E§panha, com saleta de visita,. sala de jantar, dois Ministro da Agricultura, que nheiro.·Hoje, adora o PTB,Quartos e demais dependências. apesar de muitos brasileiros, mas venera a 'UDN. E ama-
T,'atar no 'Ed. Sul América - Conjunto 501 ou pelos desconhecem o pão brasilei- nhã? Mistério!

\'telefones 2198 e 2681. ro, �esar de o noso Br8Jsil E os plantadores do trigo,
caminhar incapaz de resol- o mercado da compra e da
ver êsse prOblema de produ· consUlllto do trigo. que pa
duzir 'o próprio pão. a ires.: guem depois o pato roubado

Com 2 quartos, sala e cosinha' a casal sem filhos me-
cura tritícola dos políticos p e los políticos eleitorais,

nores. Rua José Boiteux 13.A fundofl. Tratar em frente.
eleitorais, sem cabeça para cartolas do' fals0 direito e

raciocionar patrioticamente, membros natos ou compra
se envolvem na questão do dos dessa "pudica vestal, que
;trigo, porque' êles 'querem é a UDN catarinense". A_

o •

que Q trigo seja papel, para guardemos a próxima safra.
êles limparem suas misérias, Chapecó, 15 de maio de 60

O exemplo baseia·se, co

mo verdade clara, numa

reumao, convocada p e 1 o

S.E.T., a qual participou !l

Carteira de Crédito Agríco
la desta cidade de Chape�ó,
oe realizada no prédio da

Prefeitura Municipal, na vi.
dnhã cidade :de Xaxim, on

de quatro Firmas exploram
,) comércio � a indústria

(asa ALUGA-SE

Com o resultado financeiro das solenidades esperamos
poder pintar a Igreja Matriz do Estreito.

Imperador:
Juizes:

José Elias
Anastácio Linhares
Jonas Gerber
Sírio P8Jtrício Lima
Paulo Koerich

Eloy Struve
João SOares Filho
Carlos Geváerd
Manuel Claüdino

Joaquim Motter
Estanislau Rubck

,

"�---
Pe. Quinto Da'a1de Baldessar
(Reitor da Igreja Matriz)

MOTOCICLETA Y:ENDE-SE
Vende-se uma Motocicleta BI SI A.
em ·form;al Tratar, na Prainha, nrl 153
l�esta do Sagrado Coração de Jesus

Pró N. Sra. da Bôa Viagem de
SACO DOS LIMÕES

------------�--,---_._-----

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

Caixa Econômica

,

CASA EM ÓTIMO LUGAR
Vende.se a casa n.O 67 (2 pavimentofJ) da rua Bulcão

Viana, esquina com a Avenida Mauro Ramos, nao estan
do sujeita ir desapropriação pelo Govêrno do Estadq. Infor.
mações com o proprietãrio, à rua Jerônimo Coelho, 1 -

l.0 andar - sala 10, "'Edi.fício João Alfredo", das 16 às 18

NA,BUCO DUARlE SILVA
(MISSA' DE 30:0 'D'IÁS)'

de Música.
Divirta.se e colabore!

A familia Duarte Silva mais uma vez agradece as de

monstrações de pezal' recebidas por ocasião do falecimen.

to de s.eu saudoso chef.e Nabuco Duarte Silva, e convidam
oa parentes, e amigos para a missa que por sua' bonissima
alma á Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, fa,rá ce

lebrar no dIa' 27 de junho ás oito bOl'!!.ll na referida igreja.
A todol:i- que a distinguirem com a sua presença ante.

cipadamente agradece,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Serão Visitadas
Cinco paísee e territórios

da Africa Ocidental
Camerum, Gana, S e r r a

Leôa, Gâmbia e Libéria -

serão vlistadas, ainda êste
uno, por um estatístico da
Coml-são Econômica para
a Africa (órgão das Nações
Unidas), o qual discutirá
com os govêrnos a melhor
maneira de receber auxílio
técnico de modo a rortale .

cer e atualizar seus servícos
nacionais de estatística,"

.E D I T A L
,

EDITAL DE PRAÇA COM O

PRAZO DE DEZ uo: DIAS

O DOUTOR WALDE,_
MIRO CASCAES, 1°

Juiz Substituto, da 1.3-

Circunscriçãó Judiciá
ria do Estado, no exer

cicio pleno' do cargo
de Juiz de Direito da

1.a Vara desta Comar

ca de Florianópolis;
.

Estado de Santa Ca

tarina, na forma da

lei, I
FAZ SABER ao que apre-I

sente edital de prazo cem o
I

prazo de dez (lO) dias vi- !

rem, ou dêle conhecimento
tiverem que no dia 1'4 de

julho próxímq vindouro, àe
15 horas, à frente do edifí
cio da 1.u Vara, à Praça Pe ,

reíra Oliveira nO 10, nesta

cidade, o Porteiro dos Audí,
tóríos dêste Juízo trará a

público pregão de venda e

arrematação, a quem mais

der e O' maior lanço afere"

cer, sôbre a avalição dos
bens penhorados a RESA
LA AUNE na ação executiva

que lhe move a COMPANHIA.
SWIFT DO BRASIL S.A.,
abaixo relacionados:

1°) -- Uma balança mar.

ca "Dalton"l núm�r�'i:6F254,
com capacidade para 15 qui.
los, côr cinza, para balcão,
usada, em bom estado de

conservação e runctonamen,
to.

E, para (lue' chegue ao co

nhecimento de. todos, man

dou expedir 6 presente edr,
tal que será afixado no lu.

gar de costume e publicado
na forma da lei. Dado é pas,
sado nesta cidade de Flo

rianópolis, Estado de Santa

Catarina, aos dezoito dias
do mêa de junho do ano de
mil novecentos e sessenta.
Eu, (assinado) L E. Carva

lho, Escrevente Juramenta,
do o datílografel e subscrevo.
(Assinado) Waldemiro oas,

caes, Juiz de Direito da 1 fi

Vara em exercício.
Confere com o original.

I. E. Carvalho
Escrevente pi -Eccrlvâo

Ajuda ao Chile'
A Associacão Feminina

das Nações Unidas- organí,
zou nos dias 3 e 6 de ju
nho, um movimento para a
coleta de roupas para as vi;
tímas dos terremotos do
Chile. Faliam recolhidas 9'7
caíxaa de roupas de ínver;
no, para homens, mulheres
e crianças.

Nova Séde: OMS
A Organízação Mundial

de Saúde, das Nações Uni
das, vai construir em Gene ,

bra sua nova séde, e para
Isso, instituiu um Fundo de
Construção. Um dos prl ..
meíro.. contribuintes foi a

República lite Gana, cujo
representante entregou à,
OMS uma doação de 1.000 Ilibras esterlinas (cêrca de ;

1:25 mil cruz-eiros). I

(asa Aluga-se
Aluga-se uma> casa" ;�t'RU::l

Melo Alvim 9 (Charara D'
Espar.ha) Tratar na. Samari
tana de Henrique ,stefar.. nu

pelo telefone 3692

Pequena casa de madeíra
para pessas sem criança a

Duarte Schutel 82.

'fIatar na-mesma,
---------------

ALUGA-SE
Aluga-se uma casa com

três (3) peças, à rua

Cons. Mafra 11.° �88 (run-
-dos). Ver e tratar-no local.

trarlspc -rtes

/

.para presidente da república vote.em
f I,

.,.

O:O.N.-4

1.�
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EDITORA "O rsTADO'a� LmA.

O &.dltuJa
�

Rua Conselheiro &.1alfra. 160
Telefone 3022 - Cxa. Postal 139
Enderêço Telelráfico ESTADO

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G E R E-N.T E

Uomrng os Fernandes de Aquino

RE D A 'rORES
Osvaldo Mello .- Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo MachaQo - Zury Macqa
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

-'" COLABORADORES
Prof. Ba,rr-eiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abre-u - Prof. Carlos da Costa Pereira -
?rof. Othon rl'Eça - Major Udefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lango - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

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

"O ISTADO" O MAIS ANTIGO DlAB!O DE S. CATABIN.a

�iitilicãiior'rõiissíõitãil D����!��;��::�::;����:A_
� ·V� � ....._ .. wa_ .._.-- ... �. Angustia ._ Complexos '- Ataques � Manias __

DR. HENRIQUE PRISCO 08. HUBI GOMES �!�t!6,O�xc��0 18�gs sá����- J Problemático Afetiva e sexual

PAR.\ISO : Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

: Insulinaterapia - Cardiozolorapia - Sonoterapia e

• Psicoterapia.
: Direção dos Psíquíátras -

• DR. PERCY JOAO DE BORBA

.:i DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

Cirurgião Dentista CONSULTAS: Das 15 às 18 horas
Especialista em dentaduras an'\.·1

-

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286
tômlcas. Horário,: Das 8 às 12 16 : (Praça Etelv.ina Luz)

Rua, Gal. Blttenconrt n. 121. <\tende com, nora marcac1a �., _ _ "••••--

Telefone: 2661. Avlsr. sua dlshnta cllentela oue

Con8u�tórlO:' mudou seu conlllltórlo para a ;ua
Rua FelIpe Scbmldt a.

37.,Esq. Álvaro de Carv�bo. Felipe Schmldt, n. 39-A - .Em
, Horário:' frente a Padaria Carioca.

ME'DICO

Operaçõa - Doença. ae Senllo
ra. - Clinlca de Adulto.

PUOLICIDADI
Osmar A. SchUndweim - Aldo Fernandes � Virgllio Dias

I- Ivo Frutuoso. -----.------

, HIf'RISINTAIltTI
l�pruent.ç6H A. S. Lar. LtcIa
R I () : _' Ru. �D"or Daalu •• - ,.. .l••.,

TeL 115.14
K Paul. Rua Vitória 167 - e'aral U -

Tel. 14-8941

lij,erviço Telepático da UNITlm PR.I1S8 IU-" I

AGENTES B CORaESPOIlD.NT.�
ii. T&do. oe ..unJcfplo." �A-r1iTA CAl ARINA.

"'NUNe, .J8
M ..�'aat. ceDtrato, de acordo Cei" • tabela e. vl'.1

Curso de .Especlal1zação no .eoapi.
tal Jt,. Servldore. do ilatado.

(Serviço do prof. Mariano dt ÃJlc
drade j , Cünsultu: pela manhl no

Hospital de Caridade. "A tarde dali,
l5.30 �oras em diante no ccnsul-

tório. à Rua Nllne. MachadO, 17,

esquina da Tlradente. - Til.,.
2766. Re'l1dêncla - Rua Mare
chal Gama D·Eça. n.o 14.1

•.
- Tal.

3120 .

'JlI
DR. AYRTON DE OLI

VEIRA
-, DOENÇAS DO puuao _

- TUBEUÇULOSIi -

ConsultcSrlo .
- Rua Feltp.

Schmldt. 3H - .'rel. 1801.

Rorirlo: du 14. i. 16 lIor..

'Residência _. Fellp. Schmld\.
D.O 12'1.

DR. ANTON 10 MUNIZ DE

A.RAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: João pinto 14 -

Consulta: da! Iii à. 17 ho;a•. dl'_
rlamente. Meno. aOI lábaaol. Re

sidência: Bocah�va. 135. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00 ./' .

� direção na-o se resocusabíli I� pelos ] Dlplomacio pela Faculdaci. Naclo_
_

r"'� ... ii nal de Medicina cia Unlv-.r.ldaae

conceitos emitidos nos artizos assinados do BraaU

--------------------------------------- I
I Ex-Interno por concurse da .ater_

P'er'SI-I,nas I nldade_Escola. (Serviço ao prof.
Octávio Rodrlguel Lima). Ex-

)Interno do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P E.T.C. dO Rio de

POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA. '{:��!::e �!é��� d�a!;:�!=. ;r�
DO EM (OH

" I Carlos Corrêa.
. SERJO DE PERSIANAS I ��:�g�s �E O::::�O��S �=

Casa Laudares Ltda I PARTO SEM DOR pelo método
,.

I
psíco,promaneo

Rua Deodoro, 15 -- te}. 3820 Consultório,: Rua JOão. j>lnto n. 10.

........................................'lI•.,..' das 16.00' li. 1� •.ODi�h9r.... �tel1de
-' ," .

com horu ,marcaau. 'Felefone

João Moritz s..6.
-----�----------------�-------------------
,

_.I .*COJ
"

I /, filA'. .

1
*-r 0UIIAJfTE TOlHI '*

/'1 '" ',' R06 \l4lJEJOS

·D�\''�R,·�t·� ,.,.
.." SOBERANA" t'RAC" li DE NOVEMBRO - I:SQlllNA.

KlA FELIPE SCHMIDT
l"ILlAL "A SABERAS,," OISTRI.!fO 00 IS'!"- . .EJTO - CANTO

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
·A CARGO DE

·A G R I -( O' L A B R UNO
REGISTRO: N.O 167 - CRKA. - 1O.a REGIAO _ S.C.

Rua 1� de. Julho (�aco.. da u\ma) - �0QUEIROS

Pré-Natal- Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
R4�sidê.Dcla :

DR. GUARACY· A.
SANTOS

MERDORÇA
MeDICO

------.

DRA. EBE B. BARROS
CLINICA DE CRIANÇAS

COIUU.I'órto • RUI...... COIl."eu.

!leruDda .. 1.a-tIU.
.... 15 ... n· Iloru

Tel. - 1.14I'LOlllANOPOUI
.

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

•

Especialista em moléstia. de anua e recto.
r"atamento de hemorroidas. fiatulu. ete.

Clirur.ia anal
CONSULTóRIO: - P.na CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553

DENTADURAS INfERIORES
Mli:TODO PRÓPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA'

DR. MOORPI� S(HWEIDSON
CIRURG 1 iH J UENTISTA

DIPLOMAl'O PELA !·"-:TVERSIDADE DO:PARANA
RAIOS :x -- pn�TES - PIVOS
TRATAI\!F:NTng DE CANAL ,j.",

HORÁRIO - das íl ;}' 12 e das 18 às 20 ho.i:as
HOR�S MARCADAS _ r!:1� 14 às 18 horas'

..

RUA TRAJANO. 29 - 1 () andar .
- .

'L O I E S

RI ttencour\ n. 101.

Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes
3035 - ReSidência:.. Rua G6'íllral

a longo prazo sem [uros, sitos á rua Lauro Línhares, pró-
� xímo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua
•

casa, imediatamente,

EspeClall��!'l.;,,'!c� molê.tlu d. se
unoras e�l\a!J, ;urln,rla.. Cura ra_

dical .das -[!l;teaçõe. agudall e crije

o!('as. do ap'ãrêlhQ. genlto_ur1n6r1O
em ambrl 'o• .exal. Doenou do

,parêlbo Dlgeltlvo e do .�

\erVOBO. Hor,rlo: 1014 li 11 • Diplomado pela Escola de

"21.4 às 5 borWl - Con.ult6rlo: Medicina e Cirurgia do Rio
I{Ha Tlradentel. 12 - .1.0 � de Janeiro. Ex-Interno da

Fone 32_46. Refid.nela: ••a
Cl" Urológic do Hospital

Lacerda Coutinho. 11 (Ch'cara 40'
mICa

,

.'f.panba _ Fone' lut. Pedro Ernesto (Ser'(lço do

Prof. RuPP) e da Maternidalde

Fernando de Magalhães.

-_ .._------

DR. LAURO DAURA
CLINICA G••AL

DR.
< NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GERAL

l'Joeoça. de Senhoru - procto-
logia - Eletrlcldad. MédlC.

I
ConsultóriO: Rua ylctor ••1_
relles 0.0 28 -- Telefone 8307

. (,'onsultas: Das lfi hora. em diante.
'1psldi\ncla: Fone.,8.o&2I. Rua Blu
rnenau. n, 71,

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

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 _:_ Estrei

to. das 16 ào 19 horas (ao la�

do da Farmácia do Canto)'-
Res.: Santos ,Saraiva, 470

- Estreito - Folies 2322 e

6367.

Dr. Hélio Peixoh�
ADVOGADO

Escritório - Rua Felipe
Schmidt na 37 - 2° Andar -'

Sala 4.

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 27.
Caixa Postal 406.

Telefone _:_ 2422.

VENDE-SE
Duas Bicleietas Monark.

Preço de ocasião. Tratar à
.rua Duar'te 'SchuteL 42.

,.):, � ,::._

v�nda:;: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426.

DR. HIMIL10H SANFORD DE
. VASCON.tELLOS

.s.> )
_'

....
"'1 :.;:_
4,t..."'*

giáno do In!!tituto Naciooal

do Clncer.
OO)<�NÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - UROLOGIA ,
.CIRURGIA

.-'\reIJde, pela 'manhã. na

Maternidade Carlos Correia.

Residêncil: Rua Demétrio

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

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
. SERViÇO DE RA,IOS X I.

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

Exames do Estômago - Vef'icul:i Biliar -- Rins
Torax - Ossos - Intestino, ctc .

Histel'osalpingografia Radiografia Obstétrica
(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPÕE DE APARELHAGEM MODKRNA 'MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDER:l!:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/no Ónibus à por

ta. (Almte. Lamêgo).

RAUL PEREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Ouestões IrabaJhis1a.f'
. Escritório: Rua Joio Pinto n. 1. 'lObO .

l :>lefone 1).. 2,487. - Cma P!)iltaJ n.."
&O:aARIO: Da.8 15 la 17 hOru.

xxx

DR. AIMANDO VALERIO DE ASSIS
Comunica aos seus clientes o novo norário de consul

tas,_:

DE MANHA - das 10 as 12 horas
DE TARDE - das 4 as 6 horas

.' Consultas Rua Nun.es Machado, 7 fone. 3738.

Maurícir dos Reis e Norberto Brand
ADVOGADOS

Comunicam que já pos
suem correspondente em

BRASI'LIA D. F.. estan
do capacitados a se man

terem em contacto com os

principais Or,gãos do Po-

der Judiciário e da Admi

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

Andar - Tels. 2198 e

2681.

o S'\U L

'·110854
NOVA.

UMA REALMENTE MODERNAREVISTA

Escritório de' Advocacia
Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda -Ramos
Dr. Evilásio Nery oaon <,

Ques·tões Trabalhistas - Causas cíveis, comerctaas, crimi

nais e fiscais - Admínístração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços. análises e perícias

':ampanha Pró Construção da MatriZ
de Nossa Senhora da Boa Viagem

-

em Saco dos Limões - Florianópolis

1 saco de cimento .

1 saco de cal .

1 carrada de areia .

1 carrada de pedra britad.a .

1. 000 tijolos " '
.

1 . 000 telhas .

1 servente (diária) .

1 pedreiro (diária) .

Cr$ 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 pé
qurna que seja, estará acabada em breve a igreja! Todo

lO! qu'alquer auxilio, será, recebido com suma gratidão!
DEUS LHE PAGUE!

�Remt.: Pe,' F. de S. Bianchin! -: Catedral

Fl0rianópoHs __ �.C;·
t ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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...6_,� �-01-._iô7'�': e 'Il' t ..� $ <co a. iOU'i"!�.'

Prefeitura
-

Municipal de Joinville
EI;>ITAL N.· 3-60 fego urbano normal. Rodoviária; ; normal da Estação;

Concorrência Pública para II) DA PROPOSTA E SEUS q) compromíaso de suíet.] 'd) Maiores vantagens ore,

construção e exploração da DOCUMENTOS: tar-s�. a tôda à legtslação II recidas à prer.ei�u�oa�; I
ESTAIÇÃO Rodoviária dia TERCEIRA: As propostas, em vigor, referente à ma- e) Prazo de ínícío e con,

cidade de Joinoiue' sem emendas rasuras, ou séria, e ao Código Nacional clusão das obras. �
De ordem do Exmo. Sr. entrelinhas, em duas (2) de Trânsito. Poderá a Comissão de Oon,

'

Prefeito Municipal de Joín, vias e com firmas reconhe- III) DISPOSIÇÕES GERAIS
corrêncía dispensar a exí, I

ville, faço público, pará co. cídaa, deverão conter o no. QUART gêncía de formalidades omí;A: O prazo maxi,nhecímento de todos os in. me do proponente, seu en, mo de concessão será de 20 tídae, ou de irregularidades
teressados, que serão recebi. dereço completo, nome e en, (vinte) anos, findo o qual a

encontradas nas propostas,
das, na Diretoria do Expe, dereço de

o

seu representan, Estação Rodoviária e seus
desde que não Importem em

diente desta Prefeltura até te nesta CIdade se o houver, J pertences em pe feito t
vício essencíal das mesmas

às 12 horaú do dia 30' de e serão apresentadas em I
do de cO;1servacãr/ei f es :a� ou em concorrência desleal.

julho de 1960, propostas pa, envelopes fechados, acomv ] namento pas<oa"'o e unpclo_ OITAVA: A Prefeitura ga;
ra a

-

" . .

. I ' � rao ao a-
t·

, . ,

concessao privilegiada panhadas do" seguintes do .. trímônío Munící I dí
ran Ira ao concessíonárío

C t
- I

� ipa , me ian,
para ons ruçao do prédio c .umentos:

"

te a indenização 00 valor
da ESTAÇãO RODOVIARIA

Exploração dos serviço� da a) prova de ídoneídade apurado em av r
_

a obrigatoriedade do uso da
ESTAÇãO RODOVIARIA da. noral e rínanceíra:

a iaçao.
mesma, pelas empresas de

Cidade de Joinville, atendi" b) prova de quitação com QUINTA: A apresentação transporte coletivo inter. Idas as cláusulas a seguir: a Fazenda Municipal, Esta. de. �roposla implicará no municipais e inter.estaduais
I) DAS CONDIÇÕES .íual e Federal' previo conhecimento e aeeí; que transitem por esta Ci-

TÉCNICAS: c) prova d� constituição tação das condições cons, dade, por intermédio de a-I
PRIMEIRA: A ESTAÇãO legal, em St:: tratando de pes,

tantes do presente Edital, côrdos com os órgãos com. i

RODOVIARIA deverá '[ler soa juridica; bem como das disposições do petentes, e_ dentro da

capa_I-�----'----construida em terreno de di plantas, ante�projetos Código de Posturas do Mu, cídade maxima da ESTA.
propriedade do concesslo ,

e memorial-descrito da obr� nícípío (ie Joinville, relatí , ÇãO. É fàcultada ao con, MINISTE'RIO DA MARINHA
nárío, com dimensões míni, 'a' ser executada; vaa ao assunto (Lei n. 414, cessionário a oonstrucão e I
mas de aprOXimadamente e) especificação e ínror , d: 28-5.1&56; Título X, sec, instalação conjugada d� ho.1 Comando do 5.0 Distrito Naval-3.200 m2 e frente principal mação completa quanto ao

çao - III - "Das Oonces; tel em pavímentoe superío,
I

mínima de 70m. e sua área capital, a ser aplicado, prazo
soes Prív.Iegladas=j , sujei- res.

coberta não poderá ser In, de início e conclusão das tando_se o concessionário à NONA: A caução a que se

ferior a 1.600 mz., atenden, )bras, e material a ser em, fiscalização da Pr�feitur� e refere a letra "j" da cláusu,
do aos seguintes requisitos: )I�eg'ado; às multas e' demais penali.1 la TERCEIRA poderá ser le-
a) acostamento símultâ; f) prova, em se tratando dadee que serão fixadas no' vantada pelos candidatos

neo mínimo de quinze (15) de estrangeiro, do cumpri; contrato, pelo não cumpri, não vencedores da coneor,

ônibus; ".�; mento do art. 2.0 do Decreto-
mento de qualquer Obrigação rêncía, após o julgamento da

b) área de movimiúltacã� Lei federal n. 431, de 18 de assumida.

I
mesma. A caução do vence,

ampla dos veículos'
"

narço de 1938; SEXTA: As propostas se,
dor deverá' ser completada

c) mínimo de quinze (15) g) prova do cumprimento rão abertas no Gabinete do' para Cr$ 500.000,00, como

"boxes" para bilheterias e la Lei federal dos 2/3; Exmo. Sr. Prefeito Munici- I garantia da assinatura do

serviços particulares das h) prova do pagamento paI de JoinviUe as 15 horas
I contrato, e posteriormente

emprêsas; 10 In.pôsto sindical no ano do dia 1.0 de agosto de 1960
'

de seu cumprimento, até o

d) restauránte, com cozi- de 1960;
,

em presença dos proponen, final do mesmo.

nha e demais in�talaçôes, e i) prova de que é propríe, tes ou de quem os represen,
.

O� interessados poderão'
capacidade para atendímen, tárío ou detentor de opção I tar,

e "serão examinadas e obter outras Informações e

to simultâneo mínimo de 200 de compra com prazo mini, classificadas pOI uma comís, esclarecimentos quanto ao

pessoas; z.no de cento e oitenta (180) são designada pelo Prefeito, assunto, na Diretoria do Ex-
e) sala ou plataforina de dias, de terreno que atenda tia qual fará parte um enge_ pedi:mte desta Prefeitura,.

espera ampla e abrigada as condições constantes das l1heiro civil e submetidas '!to' das 9 às 12 horas, diária_I
coI11 bancos ·e demais insta_ cláusulas PRIMEIRA e SE. Prefeito para jUlgamento'" mente.

lações, e capacidade mini_ GUNDA do presente Edital; (art. 275 do Código de Pos-. Prefeitura Municipal de
ma para 500 pessoas; j) recibo da caução de turas do Município). Uma! JeinvilIe, em 11 de junho
f) acomodaçõea próprias Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil vêz que o tOntrato de con. i de 1960

para bar, café popular, ven. ..:ruzeiros), efetuada na Te- c€é!.3ão depende de prévia au� I Dr. Ped,ro Hugo Petry
da de jornais e revistas de .:louraria da Prefeitura, em corização legislativa, ·fica es_ Diretor de Obras Públicas
Cigarros, etc.;

,

dinheiro, ou títulos da Dívi- clarecido' que não caberá a
VISTO: Baltasar Buschle

g) instalações sanitárias da Pública; ou fiança bano qualquer concorrente direi_ t Prefeito Municipal
suficientes para uso dos em- cária de igual valor' w de reclamação, indeniza-
preg'ados nos "boxea" e 10_ 1) declaração de'Que se ção ou reembôlso de despê_
jas, como para o público em Obriga, desde log'o, a firmar sa, no caso de não ser' fir..,
geral;

.... eo.n!riüo�, cOlll a Pr:efeitur.a, .,mado contrato, por falta da
h) possibilidade dé em_ MuniCipal de JOinville, den_ i'eferida autorização, ressal_

barque e desembarque dos tro das bases fixadas no vado ao proponente vence_

passageiros, sob área cober_ presente Edital, e um.a ve�; dor o direito de levantar a

ta; que seja declarado vence caução, caso não celebrado
i) acostamento de auto_ dor da concorrência, sob pe o contrato dentro de cento e

móv.eis e outros veículOfl de na de perda da caução refe. vinte (120) dias, contados
passag.eiros, para embar- rida na letra ant.erior; do jUlgamento ga concorrên-
que se desembarque também cia. Reserva.se, outroDsim a
e

'

b t m) declaração expressa dE P
,

.

m area co er a, fora da refeitura, o direito de anuo
• plataforma de acostamento que aceita a condição dE lar a concorrência; rejeitar
dos coletivos e da área de

.Jilbmeter à homologaçã( tôôdas as propostas apresen_
movimento dos mesmos;

prévia da Prefeitura os pre. tôdas as propostas apresen_
j) depósitos de bagagel1fl e

ços a serem pag'os pelos lo. satisfaça Os requisitO[.! .esta.
d' catál'ios· das' dependência,encomen as, com local de, belecidos neste Edital; re-

da Estaçíio; bem comoacostamento para veículos jeitar proposta de firmaf
I percentagem que irá- cobraIeve's, sob área coberta, e fo_ mesmo comercialmente idô_

d
' jas emprêsas, sôbre o valorra as areas de circulacão neas, que não estejam pre.

d
-

.

. . das pa�'.3agens . vend'idas e .

e passageIros e do público; , sumlvelmente em situação
que não poderá ser superior

. 1). iniltalações pará, ' Ii financeira capaz de assegu.
mínirno; quatro (4) cabineif

16% (seis por cento) e ain_. rar a construção e explora
telefônicas públicas;

ja a incidência pelo aCQsta- ção da ESTAÇãO RODOVIÁ_
m) relógios; sinalização .�ento e util:zação da Esta_. RIA.

luminosa e avisos por alto_� ç'ao e. que na�
.

poderá seIo,' SÉTIMA: A Comissão de
falante, inclusive no res_

.;upenor, por velCulp, a 60%, concorrência à qual compe_
taurante e' dependê�cias da:

do valor de uma passagem; 1 te o .exame e classificação
Estação; sinalizàção Ótica e .. �) compromisso de reco_' das propostas apresentadas
avisos mnorõs, também para'

:hullento .11-:el:sal, aOfl cofres será constituida de pes�.)a�.
os condutores de veículos.

do MUlllClPlO, da parcela representativas e de reco
em manobras de chegadà ou; mínima, de 2C% sôbre a ar- nhecida idonei�ade, poqendo
partida; recadaçiio a que' se refere a solicitar à Prefeitura a co-

) letr;:t anterior:: In Stands ou: vitrinas operação dos Assessores Jul.
.

d o) declaração. de que acei. dapropna os para ,�xposi_ t .
_

f'" "
ga os necesnários ao bom

ções permanentes de produ-'
aI a e aI a qumpnr todas desempenho de sua tarefa

tos regionais.
as nOI:-'1'l1as estabelecidas pe-: No exame 1 'f' ;-'_';;
la Pl'efeitura para a admi I.' ,c aSSI ICa.'?f'O e

SEGPNDA: . A localização. nist.r.acãó da Esta ãc Fe�-I J�lgamento das propostas se_

da ESTAÇãO .RODOVIÁRIA . _ : ç

-I
rao levadas em consideracão

rovlana' . ,
'

I deverá permitIr fácil 'inter_'
) d' I -

d
todas as condicõea e caracte_

ligação com afl linha� de _ p.. ec araçao
.

e respon.
I risticas expre;sas no pre •.

tran�tPortes urbanos e as-
sabllldade pela llmpeza

_ e: sente Edital e, muito espe
segurar, quanto�possivel num

boa conservação da Estaçao I cialmente, ,as �eguintes:
Taio de 1.000 metros, a pro. t a) Locallzaçao da Estacão
xiniidaae de hotéis, banqos, TELHAS. TI.JOLO Rodoviária;

"

repartições públicas, 'etc.,
4

CAL E AREIA b) A�resen.tação eDtética
sem forçar,. Q trajetó' dos' IRMAO S BITENCOURT e urbanística da edificação
ônibus interurbanos 'pelas' CAI� 8AOARÓ·. fOI'j! lIOf prOjetada;
vias principais da ci<lade, a ANTlGO DEPÓSITO DAMIANI c) Eficiência do planeja_
fim de não dificultar à trá- mento para funcionamento

TvanO terrivel
..

----------

GRIPE? RESFRIADO?
dá

u')

.<

Tome 1 ou 2

comprimidos de

o M·JTI r.;R; i� ilJ
.

lJS.A.DO EM TODO O BRASil

ESTUDANTE!

OUÇA AOS SA'BADOS
'AS 16,30 HORAS ATRA
VE'S DA RA'DIO
GUARUJA'
"REVISTA DA UCES"
Um programa feito para

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
De ordem do EXll10. Sr. Contra-Almirante - Coman,

dante comunico aos interessados que serão aceítaa até o Você!

dia 10 de julho do corrente ano propostas para constru-

ção de uma embarcação com as seguintes características: ---L-..

Comprimento 18,35 111 � ,. � s. fI!<').
Bôca 4,40 m

.

Ei� � �:I(..§.
Pontal o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,80 n1

I �,ão pernuta (jU" ",(:z�,c.a�. ln'l-'y·'.!e3

C I d 1,30 m micoses, manchas vermetnas, ffleoj.
a a o .

ras, acne ou "psor1a.sta" estntuern

Número de Beliches 16 u. J sua peje. Peça N"o� ( ao u 'aro

_. . _! macêutlco hoje mellUlo. V"Jã com...

Oe planos da embarcação acima referida poderão ser í .... ,xod.nn acaba com a cocei," e"" ,

" 'v d D'
. -

d M t " I êst oomando.] minutos e" ràpldameate toma .v·,
v IstOS e axamma os na rvisao o 1 a ena nes e oman o. I pele macia, clara e aveludàda. ;.

Comando do 50 Distrito Naval, Florianópolis-SC, em' �::,..!nntla é ..... ""."'0

17 de junho de 1.960, I'

Haroldo Castello Branco de Oliveira (AS'A AMPLACapitão_de_Corveta (IM) - Encarregado da Divisão de,

Intendência,
------------------_._-_.

(ESPECIAL PARA

REPARTIÇãO)

USINA ,HIDRO-ElE'.TRICA ALUGA�SE
No centro cQm salas, luz

Vendo urgente uma usina completa com todos os. 8euS I direta, grançle sub-solo para

pertences, em perfeito el_ltado de funcionamento� com ca-' depÓSito ou arquivo} pátio
pacidade de 250/500 H.P. Preço de ocásião: 1.500.000,00 'para veiculo etc.

com uma parte do pagamento facilitado. Tratar co� vaI,! .

Tratar telef. 2536 com Sra.

domiro Nercolini, no Lux_Hotel ou em Caça.dor a Rua. Alaide G. Noceti - Rua 7

Carlos Spel'ança, 48 - Fone 156, de S�tembro 21.

Compre agora
sua nova

•

'4i�RANDEa"CONCURSO
CAUTELA'

�MlllONARIA
NA BO.A COMPRA ESTÁ SUA BOA SORTE!

2 mil :ruze�ro� em

com-I C?� as Cautelas Milio.
pras doo djrelto a uma nanas V. ganha prêmio�
Cautela Milionária milionários •.•

'" ,

TRES SORTEIOS
30 de julho - 28. de setembro

31 de dezembro

Confie na suo 000 estrêla
comprando no Revendedor
Renner desta cidade

Sob a responsabilidade da. Rádio Bandeiranles S. A. Carta patitnte 335

!.\i.j·, ...

"'Ir"" ,,:_

AVtSO IMPORTANTE: � �
� sua Cautela Mlllo:Oaflo, �t '

mesmo premiado num sor

tei('), continua VdlendO"pa
. ra os sorteios seguintes.

20
30
10
30
30
30
600

Auton"lóveis Dauphin·e 1960
Condicionadores' de ar FEbDERS
Aparelhos de Televisão

Refrigeradores ADMIRAL 1961

Fogões W;;lllig VISORAMIC

Máquinas de costura RENNER
roupas RENNER

.)

..... ,_
"

G. B. CDLDEIRJI DE ANDRDDB
Rua Felipe Schmidt, 7-A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iii6P

Hoje a Segunda Vto ta �iElis iea
INTENSO ENTUSIASMO NA CIDADE PiE LA 'SENSACiONAL DISPUTA -- PEDALlS TAS DESTA CA'PITALr DO INJ:ERIOR DO ES1ADOr DO PARANÁ
E"SÃO PAULO EM AÇÃO - Com o concurso de ciclistas os mais .erperimentedos de Santa Catarina, Sêo Paulo e Paraná; realiza-se na

manhã de hoje a anunciada II Volta Ciclistica Volta 'aó Morro, promoção do Departamento Esportivo da pioneira das nossas emisso
ras que é a Rádia Guarujá. A disputa que toda a cidade aguarda com interesse e entusiasmo indisfarç_ados, promete superar em' con-

corrência e brilho a,s anteriores que proporcionaram aos' aticionados do esporte do pedal. momentos de grand e emoçêo ,à medida
que foram se desenrolando. ·São duas sensacionais voltas pelo morro, 'com partida e chegada à rua Felipe Schmidt. Entre os inscri

tos 'está o consagrado pedalador Carlos Schultz, vencedor da I Volta' e posteriormente campeão catarinense. E pa rece-nos, o grande
favorito, mesmo sabendo-se que paulistas e paranaenses estarão presentes.

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

___________....._�,�__ �...._ ....:_�a _

o erro

Proaseguírá na tarde de ho.

je, o campeonato patrocina
do pela Liga local com a

realização de duas ímportan
tes partidas. No estádio dr-.
Aderbal Ramos da Silva, te.
remos o clássico local, Olfm,
pico x Palmeiras. Ambos, 09

conjuntos alinharão com suas

fôrças máximas ou sejam:
Olimpico: Bernardo; Bía;

Em partida transferida de quinta-feira, pelejam esta, tarde os dois 'IricolQres Esperada uma ��in�i���Dl: eH��;;:;Y; �����
Orion, Tião, Pereirinha e 6° lugar: União com 17

grande pugnar um a yez que os alleficanos se consideram em forma para surpreender a forlis- �:n���l����ir���o, A�:�:�'� i:�JAÍ-.

Transferida de quinta, •

d (
-

dE" d Arquibancadas: Cr$ 30,00 e nhoritas tem entrada franca
e Gordinho; Daniel «no, O campeonato do cente,feira última por motivo das s�ma esqu-a ra ampea O Si a o 20,00; Geral - 20,00 e 10,00. nos jógos do Campeonato da
doaldo) e Clodoaldo (Agà; nárío, apresenta a seguintecopiosas chuvas que desa .

B' Críançae menores de 12 anos ':::idade.
, .' .- nos, mas esperam Jogar o "field" da rua ocaiuva co; cfiado) ; Cubala, Jonas, Di- colocação:bararn sobre a cidade na noi b ri t lt

- Cr$ 5,00. Senhoras e Se-'.
. -

, que sa em para . e,mons rai' mo franco favon o. nho, Balsini e Albano. 10 lugar: M!arcilio Diaste daquele dia, efetua-se na
que sua equipe é daa melho . Espera se uma grande pe

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

GASPAR 3 Ptarde de hoje, no estádio da
res, ainda mais atuando Ieja, pois-tanto Paula Ramo� TER;CA OU QUARTA ..FEiRA O CHOQUE A outra peleja pelo cam- co� lug:r': Barroso, EstivaRua Bocaiuva, a peleja .en- 'Completa. Possui o quadro de como Atlétíco estão muito peonato blumenauense, terá e Cimemport com 5 p.p.tre oa conjuntos do Paula Libório Silva bons valores bem díepostos, esperando tão AVAl' li n}, li RAMOS por palco esta cidade, em 30 lugar: Lauro MullerRamos e Clube Atlético oa, técnicos, como Eudes, para, somente o momento de pisar A t" §.�; : -

que lutarão pelos dois precí , com 10 p.p.tarinense ambos estreando
naense que representa a no, a liça. Deverá ser, assim, Segundo soubemos n.i .�, foi transferido por decí-

asas pontos Tupy local e BRUSQUE-no certame citadino de 60, va aquisição do clube do Es_ grande a legião de atícíona, F.C.F., o encontro Avaí x ia do Departamento de Fu; Vasto Verde, líder isolado i Eis li atual colocação dosclassificados que foram íun, treito; Alair, considerado um dos qUe comparecerão ao en, Paula Ramos, terceiro do ebol para a noite de terça do campeonato. O Vasto clubes, qu.e disputam o cam,
, tamente com Avaí e Figuei- valôr de grande futuro; Ha.,

J

contra entre os dois grêmios Campeonato, que estava ;1 quínta.feíra, Verde, deverá mandar para 'peonato da
.

primeira divi-rense no certame que cons, milton, GÓia, Alípio, Pítóla,
J

das três côres. marcado para a tarde de :11·1 campo o seguinte' onze: Lar; são:tituiu a fase de classificação, .

h '

o_�primeiro como seu cam- ��1�� ;�U;�r�ic=mo�t���e�u: cO����rf�� �l�:����i��'�:��, HOJ:E O rrWEEK -Ej[y' DO C'ICLlSMO: ;�;t�' e G;���m:r�o ���;i,IIO�oR�::�·� :c:a���p� Car.,

peão e o segundo como quar, "ases" da envergadura de referir o match, cujo início r
Lazita, Quatorze, Jango e 20 lugar: Guarani com 5to colocado. um Valérío, um Sombra, 'Os- eetá marcado para as 15,30 I (AI I..R n.�r(.� :....:,'d.SE· Michel. Caso o Vasto Verde p.p.O� dois tricolores vão brín, 'l' 'Z't· IJ. �n!. 'I!cal', Hé 10, Marreco, ílton, horas, devendo as 13,30 jo-. consiga vencera parbidareon- 30 lugar: Tiradentes comdar o público com um duelo Nélinho e outros que formam gar as equipes secundárias' Empolga e entusínsma a "élÍ"<centração de ciclistas de quístará antecipadamente 8 p.p.sensacional e renhido, pro..' o fortíssimo esquadrão pauc t dos mesmos. g'rande competição eíelístíea Es(!v1o Catarinense. Em Car-. o titulo de campeão régio, 40 lugar: Usati com 13metendo as duas equipes laíno que logo mais pisará o Prêços das localidades: I da manhã de hoje, em nos-

I
los Schultz, são deposítadas j nal. p.p.reunir o melhor de suas ap ,

I sa ·cap,ital. Tud.o é atração.
!
as e-Sp<.ran?as dos catari��n_: ITAJAI _ ,50 lugar: Humaitá com 14

:�d��a���:icva:n:id�s�a;a��: 'INGE.MA.R N,A-O ACE'ITOU A C·OLAB'Q-
.TudO' e espeetatíva, jses e especiafmenta dO'S jom- O campeonato do centenà, p.p.

"

- P,aulistas,' paranaenses e ,,,ilenses. Igualmente Isalcíno , rio terá sequencia na tarde' LAURO MULLER _

da Que e a segunda do oam, ,
' �

t in .

d I' i dOI" R lf KI k
.

peonato. Como campeão do I RA'ÇA',O DE j'OE LOU'IS
ca ar enses, eIS Os pe a IS_) e rveira, o en e e , de hoje com dois cotejos. O certame local, terá se-
tas' que estarão competindo: Anazarío Bórcas, disputam I No principal estarão em quêncía na tarde de hojeEstado e vencedor, da fase

_.' .
• na MONUMENTAL prova, a grande preferência' (los.' lu ta Sociedade Estivadores com a realização de três co-de claasíficaçâo, possuindo I NOVA IORQUE, 24 (UP) "Nao � necessito - disse verdadeira concentração de' d,o·sportistas da Manchester I e Marcilio Dias, oportunída- tejos que serão os seguintes:'ainda tantos integrantes da - Ingemar Johansaon .decli- c' campeao dest:'�nado, antes I campeões do pedal do sul Catarinense que desejamj. de em que o onze do EDtiva Guatá x Henrique Laje"'Sd0ção de Ouro" de Santa J

nou de aceitar a proposta de �: .tomar o aVIa�,. em que
I
elo Brasil. O percurso da pro , conseguir o titulo de· Bi- iogará sua ultima cartada Atlético Mineiro x Estrê-Catarina, o Paula Ramos é o' Joe Louis, que se ofereceu \'laJOU para a Flonda, onde va. (leverá ser tõtalmente Campeão da estupenda pro'" 't tl'tulo CI'- I ,; , ',. - com respel o ao ., -. la do Sulfavorito na proporçao de

cO�'
o se instrutor para uma pa:J3ara uma semana em re_ J tomado pelos f1orianopoll'ta va' De Florianópoll's os des .

t L Mulle�.

I . - I
.

.

.. -.
•

'-" mempor e auro L, Minerasil x Urussanga, nocü�co para dois. Disso sa.

I
terce' luta com Floyd Pat_ pouso. �OUlS nao�tem nada a, nos, q�e. naturalmente, tor-' :tlortistas deverão aplaudir" será o outro cotejo, O con.. grande clásDico da rodada.bem muito bem os atletica_ terson, Ye� comIgo",

.' , cerão ,e' incentivarão Os atlé-
I
Pubens Santos, um novo! junto vice lideI' dos cimem-: A atual colocação é a se-

uOh.ansson tez esta de01u- (as catarinenses mui espe astro que surge na constela t' t um gran
.

gUl·nte.'
.

.� -, .. .�.' d .. " -! _

-

por lnos con a com -.

mb _� \
l"çao aos JOlnah�tas quan o

I cla:1mente_aos da metropole iça0 do pedal na ilha, que de desfalque que [,,�rá o 19 lugar: Urussanga com

11
.

.

soube pelos mesmos que o I barriga-verdé. Prova que exi-, bem treinado, quer fisica avante Leal, artilheiro do 3 p.p.e·
. • .

.

c· ex-campeão �UiS ia ofere_! girá o máximo de seus par-: como técnicamente, poderá campeonato, por motivo de, 20 lugar: �Minerasil com

.

'.'
.

c

:

II I ..

..,�
ceI' :'�2US serv ços ao sueco,' ticipantes, onde o atestadO-I' conseguir para a íapital o estar ausente da cidade. '4 p.p .

...... .�
, p'1�a "atualizá-lo" nos seus flsico ftos azcs do pedal, ló· titulo da competição arre- TIMBõ -=-

"
30 lugar: Henrique Laje e

O reinado de Ingemar Johansson que vem' de perde"r tremamentos para a nova
.

gicamente desempenhará a i batando assim o galadão que A equipe local do União,. Atlético Mineiro com 7 p.p.
o titulo mundial dos pesos pesados para Floyd Patterson, peleja com Patterson. Louis' principal função na con-' se encontra' em poder .d,e deverá receber na tarde dei 40 lugar:' Estrêla do �ul
de quem o· havia a

.. rrebatado, não foi o mais curto da his- d.cseja, segundo os jornalifl_ quista da vitól'ia.
'

Carlos Schultz, de JoinviUe. .

dAlIhoje a VIsita o mazonas, com p.p.
tória dos pesos máxiÍnos. Ingemar reinou de 26-6-59 a 20- t:ls, 50 mil dolares eII_l caso Os mlÍsculos serão devida- Além' disso, Rubens SantQs qué em 1961, deverá ser pro-, 50 lugar: Guatá com 16
'6-60, enquanto que P.rimo Carnera manteve o titulo por de vitória e nada em caso

i mOs mlÍsculos serão devid�- têm VOntade, gosta do espor- movida a diviuão de honrat p.p.
.

um período mais curto: 29_6_33, a 14-6-34. Porém, nesse de derrota. I mente atestados, onde os te "pinta" .de seguir as pe_ da L.B.F, Parâ êste cotejo! ·GASPAR _

l'eduzido ,períOdO ,Car'nera defendeu seu título 4 vezes � Como se recorda foi Louis movimentos· compe,nssados e' �ada� �e seu irmão o cam-' amistoso o conjunto local� O, conjunto do Clube Atlé-
Jchansson apenas uma vez. 'I quem preparou PatterDon I fíl'mes atlétas, quando bem P�?I�lsslmo �a�ul'l Sa�tos., deverá formar com: WaIde-! tico Tupy, deverá formar

x x x I t
... -

P desempenhado PO'derá lhe glonaJ do ctclIsmo barnga- mar', Avelino, Velho e Al'auJ na t"rde d.e hOJ'e com 'a se-
. : para a u a com o sueco. a_ ,

. , '"

A vitória de Floyd Patterson sôbre_J-ohansson na nOl-
1'a Louis Johansson precisa dar condições para alcan�ar verae, �gora afastado de jo; Alirio e Rubi; Guernert guinte constituição, para en-

te de. segunda_feira última, coniJtituiu um fato inedito na
um pouc� mais de "polimen- a meta de 'chegada, Tam-

1
110ssas pistas. (Mólínha), Norberto, Faqui-j frentar o lídár ° Vasto Ver_

história do. Campeonato Mundial dos Pesos Máximos, to" para vencer o norte_ bém � regulamentação do: Em Rubens Santos, o 0- ni, Tonólí e Xará. • de, em partida ' em que os
•

pGis até então ·nenhum pugilista havia sido campeão, ar;iericano em sua próxima tempo, pelo próprio pedalis-I vo metropolitano deve c!n- BRUSQUE - vastov'erdinos poderão con-
-;_.:as vezes. Os que haviam perdido a cOrôa e tentaram a ln:a _ a terceira e a "ne_ t�, de etapa ,,,m etapa, pOde-I fiar e com o calor de . seu I O certame local que teve, quistar por ant�cipação o
sua recuperação foram Jack Dempsey, Max Schmeling, gl'a" _ já que cada um ven- I'a .lhe conduzir ao título.

! aplauso, i11centiva_lo' 't' -I sequênCia na tarde de 0"11-' galardão máximo do certa-
L·

•

t d' T d' t-
a VI o

1 R IPrimo Carnera, Max Baer .e Joe OUl[!, es e anos epols ceu uma peleja. u o e ques ao de disPO'si ... ria. Edi FortunatO' t...b' tem com o jôgo Car os e- me regional. Eis o provave
, t _

f'b t·
, ,Im em

.,

d Zde ter deixado vago o titulo que conservara em empo çao, I ra en uSlasmo e pes-I é outro bOIn pedal' t., , naux e Humaita, tera pros-. qua ro do Tupy: anon;.
. IS a' que··rfcol'de: 12 anos. Pelo contrato entre Johans_ picácia. Os atlétas tem um I promete lutar com t 'd

I seguimento na tarde de hO-l Geraldo, Vicenti e Hendque

--i"i'i:gii��ã:maii_ii!BiÉiBDiiii�-iiiE.isi:!. son e Pattermn os dois de_ único objetivo: Atingir a
I forças, ante seus a�v::'s�� je com o embate paisandú x (P. Falcão); EJilázio -e De

.

��a�s%d';::'éj5SSS;;$s·CsswlwR-s�'ss�SSIS'g �F
verão lutar novam�nte den- fai�a de chegada, em pri- rios. Ai está o WEEK-END ..

Guarani em B�usque _e Tir�_. Lucas; Waldir, Baltazar, Ni_

.. asa ' :. . ..'." R','· tro de 120 dias. Ambos rece_. melro lu-gat·.
';r Ido ciclismo catarinens� .. �ue den�es x US��l de Sao Joao nha (Ari Garcia), Para-

,

. beram um milhão de dóla- Os expectador�s, vIbraruo
I empolg'a qUe arrebata, Al-

Batista em TIJucas. �uaio e Orlando.
res pela luta de segunda- por seus preferidos, dando· "'umas horas nos se d

,-----------------------
.. I

" param a, .

feira última. E Louis que �eu a�OIo, seu apl�uso, nO" (\·ig·a.ntesca prova, verdadei-
I

NOVA E ARRAZADORA' VITORIA DEpl'·eparou o norteamericano, .,ncentIvo a ,gl'latndlOsa co.n- II ra maratona d 42 'I'
.

.

t '" -
e qUI ome_

não recebeu um dólar, pelo q�lS a
..

De Jom�Ile, VIrao
I tros, autêntica concentração

menos oficialmente, Se paga-. �ledenClados pedahstas, que
I· de verdadeiros ases do pe-

I MARIA ESTERmento houve foi efetuado Juntamente com os da ca- daI de São Paul P . i
. . . _ l o, ara�a epItal e de CrlClUm'a, darao'l Santa Catarina

I
WIMBLEDON - 25 (UP)· _ .

cmnbaae dentro dO' terrenO'
.

. Uma forte chuva Obrigou a
nao se deu por venClda em

". .

I' t 1MB -

t I
nenhum momento e em oca_msclp m�r e puramen e es-:_

..

suspensao, �ran e ongo ._

'

Pol"tivo ao" riar·anaense t d 'or' p"....te das
Sloes mostr,ava_se bastante

, ,"'" . .t'"- S e

I
empo, a mal "'. .

O f
.

dpaulistas, ,,�t'e� sem concor-'
.. lJ.UGA-SE partidas de ·tênis, do ca�_

agressIva. escore Dl e

rerem a y�e,!llol>. ,AI.: peonato. �e' Wimbledon:
. 16 a 1 e.6 a 1.

�'. Luta tItamca, dada. qual
'.

Na partida entre Mana Es-(
VENDE-SE, UM TERRE-, pensando atingir (I grande

2 amplos salões propl'loS: -ter Bueno, e Tone' Schirmer,
NO CQM 2 CASAS DE MA- Objetivo, ef coilsequentemen-' para repa'rtições ou' a brásilei-ra· não teve nenhu-
DEIRÂ COM LUZ E A'GUA te, abiscontar �;s estupendos

escri_
. ma düiculdaçle

.

l11{)Etr�úrio a S A B O R O S O '?l!iNCAliUDA, 'A TRAV. 1.° e valio�s 'prêmios em dispu; i
t6rios à rua Victor .,��irel.,. mesma1fbrma 'q�e lhe deu o

DE JANJj;IRO, ��3 NO ES- )a,. a:lém do pomposo título leso Tratar à rua' Má: '0; COS� tít!ilo no an{j) _p_��sado. Mos- SÓ C A F E Z I T O
. TREITO. TRA�AR NA Ml3s-�e, call1Jleã,o d,a> segund;t ��o-�l, ..

. 'l, troU-iJe supe"i'iór' _à l\l01:ue..•
I
... ..............

,SSAmSSftli!<'Ci'ISWSSSSSSSiAssSSSSs."UiS%SiS' MA. va Volta 10 Morro, a maior ta, 105. F.one H94. guesa, porém sua agversal'la I

BLUMENAU - BLUMENAU -

O campeonato regional.
apresenta até o momento a

oeguinte colocação:
1° lugar: Vasto Verde com

2 p.p.
2° lugar: Palmeiras com

4 p.p.
3° lugar: Olímpico com 6

p.p.

�-------------------------------------------------------'

Paula Ramos x Atlético, heíe, fi"natmente 4° lugar: Tupy com 10

p.p,
5° lugar:' Floresta com 11

p.p.

tutigos ·para Esporte em· Geral
pelos promotores.

BOX - REMO - NATAÇãO - BASKET
.

GINASTICA - ATLETISMO - FUTEBOL
V'CrLEIBOL - TENIS

Rua Tenente Silveira, 25

Atentão
•

Variáâú Sortimento de Artigos para
Homens e Crianças

CALÇADOS - CHAPÉUS - CAMISAS - LENÇOS
- CINTOS·_ PIJAMAS - CARTEIRAS - MEIAS

- CUtOAS - SUSPENSóRIOS - ETC.

'>!f<\ ,,'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l ,

'O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARINA
11

por Walter Lange, Ilha da China é a maior do truda da localidade o cida-
N.O 159 1 mundo? _Foi mandada COllS-: dão D. K. Ooleman remeteu

No hospital de Trinitas do

11ruir
no ano 247 A. C., pelo! l!:na c-::rtâ para 'ã'

-- ,�

Buenos Avrcs uma paciente Imperador chinês 'I'shincchí- ,'ublicada em um jornal lo.

recebeu uns narcóticos para hoang-tl, para conter
.
as cal, pedindo aos romanos

'dormir. Esqueceu-se de to- invasões dos Mongóis e ,elos que voltassem à Grã-Breta
má-os, Na manhã seguinte, Mandchus. Possui sete me- 'lha para concertar a estra

quando acordou, encontrou trás de altura por cinco de da que tinham construído
três ratinhos dormindo- na .argura, ssndo feita de ter- 'lá mil e seiscentos anos 9,

mesinha da cabeceira. da ca- ra, tijolos e granito. Já trás.
ma. Êlcs' tmham roido as pi- está quasí toda em ruínas. --XxX--

lulas. as quais estavam en- Dez milhões de homens tra-l Um:J. revista alcrr.á orga
voltas com uma camada de balharam durante vinte a- iízou um concurso, com va-

açucaro nos com escravos na SU;:l, lesos prêmios, a fim Je sa-

---xXx--- construção, tendo peracico ler de suas leitoras se esta.
O protessor : "Quem pode no trabalho cêrca dc 400 "iam díspcstas a casar-se

me citar um elemento?" Um mil pessoas. A monumental novamente com os maridos,
aluno "A .cerveja". "Mas isto obra, vencendo tôda sorte de caso recomeçassem a vida.
não é elemento!" "Sim, res- obstáculos, apresenta pare- Após a seleção de milhares

ponde o menino, "quando o des corroídas pelos séculos, de certas, foi escolhida a

pai chega cm casa, depois I
sem tirar a convicção de que doce .. romântica resposta da

ele ter ton:ado cerve�a, a ,mãe r durará outros milênios. dan- sra, Kammer Lang (não
sempre dIZ: Papal esta no, do mostras de um antigo tem nenhum parentesco co-

sz.u elemento". esplsndor e tcdo c drama migo!) Mal recebido o prê
---xXx--- dos operárias escravos. mio, ela aproveitou o dinhei ,

"Os extremos se atraem", --XxX-- rinho ganho para dar en-

diz o professor: "Quem pode Em Leicester, na Inglaterra, trada á sua ação de dívor-
dar um exemplo?" Um aluno o cidadão William Ernest cio'

se levanta e diz: "Exemplos Woo iward, comprou uma

são: a parteira 'e o coveiro", bicicleta para realizar com N O T A

---xXx--- mais, conrôrto ,I] trajeto' de
Você sabia?: - Que ne- umas centenas de metros A União Catarinense de

nhum século pode começar entre r� sua residência e E -�,.;�udantl·S eecundário�, por
em quarta-feira, sexta ou garagem, onde guarda o intermédio da Associação
sábado? O mês de outubro automóvel Rolls Rovce que das Damas de Caridade, fez,

começa sempre no mesmo pcsxui. :10 -dia 20-6-60, farta distri-
dts �Ia ,semana como julho; - -XxX-- Juição de roupas usadas e de
dezembro no mesmo dia co- Em Memphis, nos Estados cobel·tores, que se destina�
111 o seternbro. Fevcreiro, Unidos o, juiz Beverly Boushe ,am aos flag.elados elo Nor

março e novembro começam �'eve de se retirar muito en. ileste, mas, que por motivos
no mesmo dia da semana, ;;ubulado elr. Siena CollEge, já apontados em nota da

ao passo que maio, junho e para onde se dirigira a fim I:JCl:S, de 31-5-60, não pude
âg:ôsto começam em dias di. l� �,r(;nunc,:ar uma confe- ['am, ser, àqueles, remetidos,

fn'entes entre si e diferen· "ênci� sôbre o tema "trei- A A�soeiação das �amas de

tes dos outros meses do ano. no ,:!a memória". E' que sua Caridade de Florianópoli",
Estas regras não_ se aplicam: memória falhara desastra- l.gradece. a Diretoria da

aos anos bisscxtos. O ano 01'- 'damente já que a conferên- UCES, a expontânea e gene
nos Como escravos na au"'j

I
eirJ, tinha. sido programada ,'osa colaboraçãó.

dia da semana ,com que para uina sem3na depois. Florianópolis, 24 ele Junho

,'rinclpIa. Finalmente, os --XxX-- de 1960.
ilUOS r<,petem-se, isto é, tem Em Upton, na Inglaterra; (a) A Diretoria ela Associa-
o mesmo calendário cada .indignado cem o mau €sta- ';ão das Damas de Caridade
vinte e oito anos, sem pre. do de conservação da es- de Florianópolis.
JuizÇ> desta regra fixa. cos- __-__ -------------....::-..::----------'-----

tun1am repetir por períOdOS
de onze e seis anos; . total
vinte e oito. O nosso Cllel1-

dário provém do Romano,
que tinha a princípiO 10 de

.pois 12 meses lunares. Ano
lunar de 355 dias, ano bis

sexto cada 4 anos, comEço
do 1.0 de Março.
Você sabia?: - Que, com

4.080 quilômetros, estenden
do-se entre a China e a

).\1311góEa, a grande Mural

f-----------------·-,

EM
QUALqUER
/VIAG[f'v1
AÉREA!

PARA
QUPLQUER
LUGAR \

o

-o vi o

(IA. BURROU6HS DO BRASIL
Procura representante para atender a praça de Florianópolis e as cidades

do sul do E9tado.
Solicitamos escrever a Caixa Postal 1025 - P. Alegre e teremos prazer

em responder dando a todos os solicitantes detalhes de representação.

. DOEN'ÇAS DO CORAÇÁO
O TONICARDIUlVI poderoso cardíotõnícovdíurettco

indicado no tratamento da Artéria Sclerose, dísturbíos

Pressão Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo.
TONICARDIUM O T")NICO DO CORAÇÃO

•

....... ,

bonitas do, nosso soeíety"
para urna partida ele voley

,

ball na nova cancha elo

Quartel do 14 B. C.

(Cont. da �.a pág.) •

Doris Maria Itamos Go

mes debutante deste co

lunista já fez entrega de

suas fotos para a publici.
dade do grande aconteci
mento em ngôsto nos ;,a

Iões do Clube Doze

. . O senador Irineu Bor

nhausen recebeu nos sa

Iões do Querência Pa1i"ce
para um jantar, os casais:
dr. José Schmidt (recém
chegado da Europa), sra.

Jacy Schmidt (usou

patos de Paris), deputado
Fernando Viégas, Fern s ndo

Faria, vereador Espirídíao
Amim, Fulvio Luiz Vieira,
deputado Haroido Carva

lho, srta Nice Faria,
José Moellmann, José Le

mos, deputado VolneY Col

laço de Oliveira, dr. Nilton
Cherem e srta. Ligia Moel

mann, (que deu nota de

elegância vestida de
e amarelo

A escolha, da Glamom

(Ia Oldatle que acontecerá
dia nove, contará com pre
ssnça ilustre elo alto "so

ciety" de Estados vizinhos.

Uma. orquestra Espanhola,
abrilhantará a elegante
noitada

Está de parabéns o ca

sal deputado Sebastião Ne.,

'ves, pela, nascimento, de

Carlos Augusto i
______ I

Também o casal Sidynei
I

Lenzí está de parabens
com a chegada do seu pri
meiro herdeiro o sr. Cláudio Faria já

ocupcu o cargo de Gerente
da Sucursal em nosa

dade da Real Aerovias
o sr. Amilcar Gonçalves

vai recepcionar garotas'

A

PROVA
ESTÁ

Sr�a. EDILUZ TRAMU
JAS MOTZKO, Miss Luzes

do Paraná - Abrirá oDes

file Bangú no Lira '1'. C.,
com a, faixa simbólica.
-_·xXx--

ADIMiRO a classe e a ele

r;:'mcia de ELDEMIRA RO

"I DRIGUES, cficiênte secreta�'
I ria ,:: a Agência da Real nes,

ta cidade.
---xXx---

O PISCO DANCE, hoic, no
Lira T. C. será o encontro
com .alegrta da mocidade

florlanópolítana.
---xXx---

,

50

fixa para
ladrilhos e

.sempre
ozulejos

Se você está construindo ou com

prando seu lar próprio em constru

ção, exija que os ladrilhos e azule

jos sejam colocados com 8inda -

super adesivo de fórmula suíça que

fixa mesmo... e para sempre!

25
ano. I

Um produto da
ajudando
a construir
o Brasil SIKA S.A.

Representàntes em todo o Brasil Sfta. Sônia Maria de Car-

valho, um modelo elegante

I qUe
lesm3.rá no DESFILE,

pANGU' do Lira- T. C., no
" próximo sabado. Sônia. es

i'jará prf,sente na Tarde Ele

I gant.e" no Querência, onde

será homenageada cem um

Coquetel.
---xXx---

MARGUIT Faber,' foi

eleita lMiss Elegante Bangú,
na Cidade Blumenau. Fui.
informadCl que a comissão

jdg8.dora deste .desfile. ágil)
com muito criterio. Os meu,)

parabens para a vencedor'l
'como também p,ua a �o·
missão que agiu com im

parcialiclade.
---xXx---

O SR, Gabriel Matias,
assumiu a Gerência da Fir

ma WALTER LINHARES
.Publicildades. O sr. Gabriel
é pessoa destacada na so

ciedade gaúcha.

Represenf:.:rt#es em Florianópolis:

TOM T. WILDI & CIA�
Rua Dom Jaime Camara • Esq., Avenida Rio Branco

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

À venda nas boas casas do ramo

,

O CRONISTA Social NAYM

LIBOS, da "última Hora"
ele São Paulo, Edição do

Paraná, chegará no próxi
mo sábado nesta Capital,
com a Sra. Tramujas Motz
ko e com a Miss Luzes do
Paraná - Idiluz T. Motzko.
---xXx---

GERMANO STEIN S. A .

Distribuidores da firma de

bsbulas Merino S/A, fabri
cante" do famoso Ron Me

rino, colaborará com o co.

Iunísta no Coquetel de 4a-

feira no Querência, quando
serão homenageadas as ele

gantes Bangú do Lira T; C.

---xXx--'-
ANA TEREZINHA LINS,

e possuidora de grande ta
lento radiofônico, apesar de
não fazer uso dos microfo
nes. E muito estimada peles
seus alunos no Instituto Bra
sil-Estados Unidos.

---xXx---

O COLUNISTA 'Junta·
mente com o Depa'rtamento
Feminino do Lira T. C., co
ordenou as quinze elegan
tES Bangú do clube.
Na quarta-feira, próxima

às 17' 118., homenageará tô
das as candidatas com um

elegante Coquetel, no Que
rêncía Palace Hotel.
---xXx---'

A'.'JIVERSARIOU ontem" R.

gentil srta, Heloísa Helena
dr Carvalho, uma das moças
mais elegantes da Cidade o

destacada funclonáría da
!is.�embléia Legislativa. As
minhas sinceras felicitações
p['lJ dat a que transcorreu.

-->--xXx---

CERCA de cincoenta
membros da Quarta Reu
nião Anual da, ACARESC,
jantaram no Lira T. C. na

sexta-feira.
---xXx---

O SR. Car'os Morítz, Pre ,

feito de Brusque, aníversa,
ríou no rlia 23 p.p.
---xXx---

O sn. c Sra. Rubens, Pe
reira Oliveira e a srta. Le.:

da Cctrin jantaram, no

Restaurante do Lira. T. C.
li/fARIA Lucia de Negrei;

1'0 da socielíade paranaen
s: acontecerá no Desfile

Bangu do 'Lira T. C.

ESPORTES: Hoje, pela
manhã, a RAROSCAP, será
alvo de uma grande prova
clclístíca, organizada pelo
Departamento de Esportes
da Rádio Guarujá.

-- �;�-_"':='-:"'-::
SHTA. Risoleta da Silva

Medeiros, uma elegante
mOÇf;, quO' participará do

Desfile BangÚ. no próxim0
sábado no Lira T. C. Riso

leta, acontecerá no Coque·
tel do Querência, onde se.

rá homenageada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SOBREVIVE A ACADEMIA

I
A Academia Catarinense de Letras, depois de vinteI

e dois anos de hibernação, abriu, nesta semana, as

,sua9�portas para receber mais um membro, eleito para preen
cher os' seus numerosos claros, o sr. Nereu Corrêa, que no'
microcosmo das nossas letras provincianas vem cultivando, ,

a crítica literária. -, i
A sessão foi solene ti concorrida, embora devesse ter' /.

sido soleníssima ,e concorrídíssíma. r-:
É bem verdade que, nos tempos que correm, as acade-l '

mias literárias estão passando Ida moda e as rodas para as
tertúlias do espírito vem sendo sub s t i t u i das pelas
reuniões de outros tipos. As da tesouragem da vida alheia,•

por exemplo, 5e fazem em qualquer ponto, à mesa de
qualquer bar, sob a diluição de qualquer veículo mais ou
menos espirituoso, e a qualquer hora. As de comentário
político são mais exigentes, pois requerem pontos apre,
príados e horas certas, geralmente as do aperitivo pre,
prandíal ou as da noite, post-manducatio. Já as das letras
andam, de fato, escassas. Não se. discutem as obras e os

estilos, as imagens e os pronomes. Nem é preciso ... Hoje
em dia, escreve-se em 'Estilo telegráfico, com frases curtas,
síntétlcas, como se autores e leitores vivessem atacados de
dispnéia e tivessem o fôlego curto demais para os períodos
maiores. O próprio comentário é breve:

_ "Leste Lolita?"
_ "Li. Uma porcaria".
_ 'IQue talo Pasternack?"
- "Formidável"! ...
.:» Té logo !"
-"By ... "
A crítica, não sendornuíto longa, às vezes ainda ê li

da; nas' outras, passam os olhos sôbre as colunas, fixa-se
alguma fraSe e depois se repete, como se fora lida Inte,
gralmentc, para mostrar atualização ou aparentar sru
ciiç'.ií.o....

'rudo ersartz, como diziam os alemães.
O grupo dos que buscam idéias diminui, enquanto

aumenta o dos que apenas querem distrações.
Os americanos, que são sociáveis e não dispensam

uma boa. reunião, onde se troquem idéias e opiniões sôbre
negócios, crises internacionais ou outras quaisquer, resol
veram em parte o problema, organizando-se em tôrno de
mesas bem supridas de filés e de saladas.

'

A conversa entre os grupos que se formam é quase
sempre agradável - mas se há alguma conferência pro_.,gramada, 0_ número dos que aparecem diminui, mesmo as. Isim dividido entre a maíoría que come e a minoria que
escuta. Esta última é, via de regra, composta dos dís
pépticos ou daquêlss a quem coube o pedaço mais duro de
filé ... Prestam atenção os que não toleram o espinafre E

I

os que não suportam o môlho Ide menta - tal como acon
tece nos refeitórios dos colégios religiosos, durante a qua;
resma, quando há se�pre um leitor qUe perde o seu tem,
po a recitar capítulos edificantes de sacras letras para
uma turma de internos de voracidade espantosa para Os
quais a história da baleia que enguliu Jonas seria a mais
bela e verídica de tôdas as que se contam, se fôsse Jonas
que comesse a baleia ...

O ilustre Presidente da nossa Academia, também,
muitas vezes marcou reuniões destinadas a movimentar
a "bela adormecida". Era preciso Ver a ginástica que se
fazia para não comparecer! ... Quando resolveu fazê-las
na sua própria casa, adornada com uns doces pn:!parrudos
pela tradição bahiana de Dona Hilda, as coisas mudaram.
Passou a haver número e, de quando em vez quanao êle
anda esquecidO, a gente mesmo telefona parà perguntar:

_ "Como é, Gama D'Eça? Quando vai haver uma
reunião da Academia?"

Mas, isto não importa no momento. A "bela adorme
cida" despertou e Nereu Corrêa foi recebido co'm tôdas as
honras devidas ao seu talento e à sua h'bnestidade de crí
tico. O seu discurso, como o do seu paraninfo, o próprio
Presidente, foram peças brilhantes, que marcaram um
singular estremecimento nas nossas tranquilas águas li
terárias. Nenhum reparo a fazer, senão o elogioso registro.

Há, tod-avia, outros que devem ser feitos, que precisam
ser feitos.

N�nhuma autoridade - das que devem prestigiar fa
tos como êste, compareceu exceção feita ao sr. Presidente
do Tribunal de Justiça. Tôdas se fizeram representar- e
apenas o Secretário da Educação, que representava o Go.
vernador ausente, fez-s*" "representar pessoalmente" ...

Se houve receio de que a tertulia degenerasse em so
porífera massada, a realidade desmentiu a previsão. Mas,
mesmo que a reunião fôsse regada a sonifeno.._e valessp
por um quilo de luminal, os percalços da função estariam
a impor o comparecimento. Muitas vezes, o sacrifício da
missa está no sermão - mas nem assim se justifica uma

fuga à cerimônia. . .

IOutro reparo que deve ser feito é o de que um ou ou
tro assistente, a horas tantas, como lhe adverte o relógio
de que Já é hora de se meter de borzeguins ao leito ou de
estar em outro lugar qualquer, de fininho vai dando o
fora.... •

É f-eio. Não é cortez. Nem coisa de pessoa educada ..

Reuniões solenes como estas não podem ser breVes.
São necessàriamente formais, protocolares, cerimoniosas,
São aulas Ide cultura e de aproximação social. Os apreso
sados, ,os indiferentes, os qUe se chateiam com facilidade,
os que têm encontros marcados com hora certa,! o� que
não aprecillim a cultura ou preferem o cinema, nao devem
comparecer, salvo se obri�'ados pelo exercício de alguma
função que não lhes dá apenas honras e vantagens, mas
lhes acarreta também obrigações e trabalhos... Porque
o orador.;..da tribuna, por ni�is certo que �steja. da sua ca
pacidade de prender o audit'brio e por mais seguro do en
cantamento que poss'a, estar e x e r c e n d o, sempre,
fica pertur!?ado com o retirante inoportuno, pelo qual,
muitas vezes erroneamente, afere o estado de ânimo da
platéia ...

Não se vaj a uma festa dessas "para ver se agrada",
como se vai a. um baile ou a UIll1 'aniversário de miÜca. De
ve-se ir para permanecer, ainda que não agrade, séja boa
ou não seja a reunião. No Primeiro caso o espírito se ale_
gra; n� segundo, sempre se adquire -alguma experiência,
pari], nao se cair, como o tolo, ,duas Vezes no mesmO' bu
raco ...

"O VICiIA E A CIDADE"
O escritor conterrâneo

João Paulo Silveira de Sou.
za, e o artista Hugo Mund
Junior, lançaram há pau.
cos dias no Rio de Janeiro,
o livro "O Vigia e a Cida
de" (contos de Silveira de
Souza, com xilogravuras de
H. Mund), tendo obtido
apreciável sucesso entre os
meios literários e íntelec,
tuais. Tram'crevemos a.

baíxo, a crítica de Dirceu
Quintanilha, inserta em
sua coluna "Literária" no

"Diário Carioca":
.

"Acredito que os "fla.
grantes" que Silveira de
Souza acaba de me enviar

. ("'O Vigia e a Cidade"
Edições do Livro de Arte),
l.1 e não apresentassem
solucão de continuidade,
poderiam ter dado ao pú,
blico, o €xato romancista
de Florianópolis. Talvez·
díesesse melhor - de qual
quer cidade. Porque são
personagens muito próxí,

._, mas, palpáveis, tal o con,
teúdo emocional que elas
encerram, beirando o dra,
mátíco -sem revelarem no

perigo do ridículo das si.
tuações falsamente cris ,

das. E' possível que o li.
vro apresente algumas ra,
lhas. Bem provável que
muita gente possa apontar
aqui ou ali, mínimas coi
sas negativas, mas, em

verdade, estas páginas en

cerram destinos REAIS,
descrítoa num clima de
intensa humanidade. "Uma
Procissão", por exemplo,
parece constituir a quali
dade básica descritiva desse
autor: lembrei-me de ou.

tras 'procissões perdidas no

meu tempo, sempre íguaíe,
apenas aqui emperrando
personagem do velho be,
bedor diante da tragédia,
do filho canceroso. Pouco
importa: Silveira de ,souza
retrata, encadeia, carrega
nas tintas do sofrimento,

expõe "O Charadista" cru

cificado ante uma ausência
total de finalidade, ame

dronta o leitor com aquela
cachorrada latindo e, no

meio da balbúrdia, o po
bre amante petrificado ra,
ce ao íncídente inesperado.
E' o lírico das "Nuvens",
aquelas crianças de qual.
quer lugar, crianças do
mundo na pescaria. sedu
-tora: "Os baiacus faziam
estrias nas águas logo des
manchadas ( ... ). Longe,
a Ilh-a do Carvão descan
sava oolitária. Gaivotas
descreviam píruetae sõbre
o mar. Das barcaças junto
aos t r a piches vinham
sempre música e risos. De
via haver, nalgum canto,
alguém melancólico que
fumava - cachinbo, sllen,
ciosamente, a contemplar o

céu limpo, ou olhos cheios
de nuvens. Brancas e trís,

A V I S O
O Admlnístrador do

Mercado Público comunica
aos srs. FeiranteEl e ao PÚ
blico em geral, que a pró.
xima Feira será realizada
no dia 28 de

. corrente,
(terça-feira)', em virtude
do dia 29 (quarta-feira),
ser feriado.

Pela atenção que dís,
pensarem ao assunto, a ,

proveito a oportunidade
para apresentar.Ihes os

meus respeitou.
Atenciosamente

Wilson Fiiomeno
Administrador

GOSTA DE CAFÉ1
ENTÃO PE6A CAFÉ ZITO

DR. 'SE'RGIO CARNEIRO
para alto cargo no Insti
tuto dos Marítimos, o dr.
Sergio Carneiro, até pouco
Chefe da Clínica Neuroló
gica do IAPC, na ex.capí ,

tal federal.

Médico neurologista com
tres anos de tirocínio na

especialidade, o dr. Sergio
Carneiró alcança preaen,
ça nos quadros especiali
zados "ela autarquia a que
vai servir, em face do pres,
tígio protíseíonal que gran
jeou entre renomadas rí;
guras do mundo médico
que se vinculam a esta
complexa especlalízação.
A notícia nos é sobremo

do grata tanto maia que o

dr. Sergio Carneiro, além
de catarínense é filho
desta invulgar vocação de
médico que é o dr. Paulo
Carnelro, da Laguna.
Ao registrar o fato, êste

jornal felicita o ilustre e

jovem médico, ao mesmo

tempo em que expressa a

certeza que é nossa. de seu
cabal desempenho na arte
dificil de lidar com as

mentes humana9.

MEDIDOR DE COMBUSTíVEL EM FOGUETES - Um no�

vo medidor transistorizado de combustível. que uua ma_

teriais radioativos, acaba de ser aperfeiçoado para uso em

aviões e foguetes pela "Atomics Internacional", divisão da
"North American Aviation", em Parque Canoga, Califór.
nia. O aparêlho, -que mede todos os tipos de combmJtív,eis
sólidos e líquidoP, é mais preciso que os medidores comuns

e consiste de uma fonte radioativa .. como Cobalto-60, co.

locada no cilindro segurorpela funcionária na foto, e de

um envoltól'io de deteção. AÍ}. duas peças são montadas em

lados opostos dos tanques e a quantidade de combustível
é determinada pela intensidade dos raios gama que alcan.
ram os detetores. As medid>as não são afetadafJ pelas mu

.

danças .d'e altitude ou velocidade ou ainda pela radiação
cósmica

Chega.nos do Rio notí
cia de que foi nomeado

CONCÊ'RTO
DISCOFÔNICO

A audição da tarde dês.
te domingo. dia 26 de ju
nho, a realízarvee como de
costume ás 15,30 horas no
Salão Nobre do COlégio
Catarinense, oferece aos

amigos da boa música o

seguinte programa:
La parte: Saint _ Saens

- "Introducão e Rondo
Caprichoso"

-

Brahms _ "Danças Hún ,

garas" e "Festival Aca,
dêmico"

2.a parte: Maí1cagni
"Cavalaria Rusticana"
em "Selecões"

3.a parte: Mozart
Concêrto n. 4 em ré menor

para violino e orquestra,
pela Orquestra Sinfônica
de Filadélfia sob a regên.
cia de Eugéne , Ormandy
com o violinista David
Oistrakh.

i�9S nuvens, transparentes
de ternura, último alímen,
to de uma existência va

zia, vazia" ...
Predominante preocupa,

cão no autor pelas nuvens
ê elas aqui estão muito
bem representadas, aliá".
Sempre a solidão. Perma,
nente - traço forte da
personalidade criadora de
Silveira de Souza. Magní ,

ficas xilogravuras de Hugo
Mund Jr., completam a

confecção de ,"O Vigia e a

Cídade".

O diretor da Divisão Eeunêrnica do Instituto Na
eional do Mate sugeriu aos deputados dos Estados er
va1te,iros. a apresentação de uma emenda orçamentá
ria de Cr$ 200 milhões, para atender ao financiamen
to da melhoría das instalações de produção da erva

(barbaquas) e fábricas de mate solúvel, em eolabora.,
cão com os Industrtais.
.

A sugestão foi feita: durante a estada, em Brasí
lia, do sr. Wil�y Frochlích, quando representou o sr.

Firman Neto, presidente do INM, na reunião de diri
gentes da autarqUia), convocada pelo presidente da Re
pública. Naquela ocasião o diretor da Divisão Econô
mica do instituto Nacional do Mate entrou em' enten
dimentos com os representantes de Mato Grosso, Pa
raná, Santa Cata'rina e Rio Grande do Sul, aeêrea de
problemas relacionados com a economia da erva mate
e que dependem de providências do Poder Legislativo.
Posteriormente o deputado federal Mario Gomes, vice
líder dai Maiori�, estêve em visita ao sr. Firman Neto.
O presidente do INM pediu então boa-vontade daquêle
parlamentar para a rápida tramitação de projetos de
Interêsse do mate.

Sua Excelência, o Comentarista
Sua Excelência, o comen,

tarista Jaime de Arruda
Ramos, o maia ilustre por
ta.voz do Govêrno e da
União Democrática Nacio.
nal, secção de Santa Cata
rina, honrou.nos com qua
se meia página do jornal
A GAZETA.
Acreditamos, no entan,

to, que naquela brilhante
peça literária, Sua Exce
lência tenha sido apenas
seu próprio porta.voz.
Citou nosso inexpressivo

nome, nada menos de vin
te vezea Aqueles que por.
ventura tivessem dificulda
de em escrevê.Io devido à
sua origem germânica, por
certo, agora o farão com
relativa facilidade.
As crônicas de S. Excia.

o comentarista, são lidas,
ouvidas e apreciadas em

todo o território catarínen,
se. E nós, alvo de um de
seua elevadíssimos comen
I,irios senrímc.nos pro
rundamente agradecidos.
Bruno, O _dissidente, agra.,
de-e penhorado a Excia. o

comen tarista.
Enquanto o ilustrado

p.:: rta,voz situacionista se

preocupa com figura tão
apagada, tão grotesca poli
tícamente, tão sem pres,
.igío eleitoral, a díssídên,
da udenísta catarinense
cresce assustadoramente.
Mais uma vez, o agradeci.
mento de Brurio.. o disaí.,
dente.
Diz S. Excia, o eomenta..

ri ::1a;-não ter sido até ago-
ra candidato, para fugir ao

ridículo, certo de ser re

pelido. Não concordamos,
'S. Excia, o comenfíarísta,
sem dúvida seria levado à
nossa mais alta Casa Le,
"gíslatíve, nos braços do po-
vo. Não seria atingida, co
mo fomos no seu entender,
pelo rtdíeulo, Ridículo que,
por analogia, deveria atin
gir a todo e qualquer can
didato vencido, em todo e

qualquer pleito. Ridículo
que, no seu entender, atin
ge inclusive a pessôa de
:'ua própria família.
Diz S. Excia, o comenta,

rista, que nossa ignorância
eão permitiu fôssemos
compreendido pelo eleito_
rado. -Tenta ferir.nos, me
nosprezando, ridicularizan_
do. Não demonstra cul.
tura. J)(;,l1l.onstra caráter.
Não nf:gamos, sem cons.

trangil:1en� ou temor ao
ridículo, o único diploma
que nos fo_i pausado pela
"esccla da vida".
Av nos candidatarmos,

sabíamos nós e sabia o
Partido que nos indicou,
que não éramos possuidores
'-de inteligência, da cultu
ra, do espírito, do brilhan.
tismo, da oratória de um

Ruy BarbolJa. .. ou de um
J.aime de Arruda Ramos.
Absolutamente.
Não haveríamos, por

certo, de fazer época na
(' asa do l'o 'I � Lá, se los-
semos conduzido pela von.
tade popular, representa.
ríamos apenas uma -peque
na parcela de gente sim
ples, humilde, despreten_
siosa de outros Brunos,
afinal.
Diz S. Excia. o comenta

rista nunca ter saido do
Partido. Mudar de opínião
divergir de uma orienta.
ção, no seu dicio.nário quer
dizer desonra. Respeita
mos e prezamos, também,
aqueles que possuem a co

ragem para divergir e a

independência para rea

gir.
Diz S. Excia ser infâ.

mia nossa, o caso do jipe
cedido a certo candidato.
Poderá negar o fato. Pro
blema del�. O que nos con

forta, é que Oí.! que nos co

nhecem, os que conosco

participaram das lutas da
campanha de 54, poderão
concluir a nosso favor.
Diz S. Excia, o comenta- -

ris ta, quem sabe ter sido
êle a causa da nossa der
rota. Absolutamente, de
vêmo-Ia apenas. a nós
mesmos. Na União Demo_
crática Nacional, secção de

,.

Santa Catarina. sempre

t i vemos e acreditamos
continuar tendo, amigos,
,companheiros s i n ceros,
como ainda hoje tivemos
ocasião de, sensibilizado,
constatar,
Nossa divergência à a.,

tual orientacão udenista,
não nos impede de respei
tar e prezar velhas amí,
zades.
Vamos, agora, à inf.

mia .assacada contra nós.
Diz S. Excia ter pago co.
mo Presidente do Diretório
de São José, promessas e

contas nossas naquele mu,

nlcípío. Se as pagou como

Presidente do Diretório,
pagou-as com os cofres do
Partido. Se as pagou com
os cofres do Partido, é éb,
via PAGOU AS CONTAS
DO DIRETO'RIO, e não
particulares, de candida
tos.
E' público e notório que

tôda campanha eleitoral
acarreta despesas aos Par,
tídos e que êsses as resga,
tam com suas disponibi.
!idades próprias. Entretan_
to, se a União Democráti
ca Nacional fôr credora
nossa poderá apresentar os

comprovantes por nós de
l!�ldamente autortzados,
que providenciaremos [lua
imediata liquidação. Não
ficaremos de consciência
tranquila, sabendo-nos de-

vedores de quem quer que
seja.
O que nos estranha, é

que Sua Excelência, o co.

mentarista, antes de pagar
as nossas. Por que não pa
as suas contas, tenha pago
gou a dona Marina de Me.
lo, de Garcia. por exem,

pIo? A dívida, êle a con
traiu nas eleições de 54.
Foi por ele autorizada.
Bastará procurá-Ia agora,
seis anos depois. Ela possui
c o m provantes assinados.
por todo o Diretório. Não é
conta nem são promessas
daquelas de '''ouvir dizer".
E' conta reconhecida, ver

dadeira, exata, justa. Não
é igual às que diz termos
ficado devendo. Porque es,

tas, a que alude, nãosão
contas. São infâmias, são
calúnias, são vinganças
mesquinhas, são desespê-
1'0 de causa.
Bruno Rodolfo sctüemper

IILDA CALLADO FLÔRES
AGRAD'ECIMENTO E MISSA

AGRADECIMENTO E MISSA
A Família da ralecídc e sempre lembrada, ZILDA

CALLADO FLóRES quer públícamsnte manifestar sua
profunda gratidão:

- ao Senhor Governador Heriberto Hulse, por se ha
ver feito representar nos funerais;

- ao .grande clínico Doutor Artur Pereira Oliveira
pelo muito que fêz, usando d.e todos os recursos da Medi_
cina moderna, na tentativa de salvar a extinta;

- ao Doutor Narbal Alves de Souza, ao farmacêutico
Balduino Westphal e ao enfermeiro Adir pelo desvêlo
com que tão dedicadamente a trataram:

,

- aos reverendos Padres Edgar e Ernesto e às tão
piedosas Senhoras e Senhoritas da "Associação Idas Da
mas de Caridade", da "Congregação Mariana" e da "Le.,
gião da Boa Vontade", pelas repetidas e confortadoras vi
sitas que à mesma fizeram, no curso Ida sua enfermidade;

- às Senhoras Itália Demaria, Irinéia Luz, Anicetina
Penedo e demais pessoas que, no instante supremo lh�
prestaram a mais tocante assistência;

,

_ finalmente. a tod9s quantos enviaram coroas e ra
malhetes para o esquife e o acompanhar3Jm até a sepnl ..
tura, e expressaram seu pesar pessoalmente ou por' meio
de telegramas e cartões.

Nesta oportunidade, são convidados todos os parentes
e conhecidos para a missa de sétimo Idia, que na próxima
segunda-feira, às oito horas. será rezada nà Capela do
Asilo de Orfãs São Vicente de Paula, por alma daquela
que, em vida, abriu o seu coração em torrentes de cari.
dade e filantropia sôbre as dôres e necsidades de tantos
infeliZES.

O diretório udenista reuniu-se extraordinária_
mente, convocado p� um funcionário do Palácio,
num jipe da Secretaria da Agricultura, despidO de
chapa. Reunião, pois, importantérrima. Aberta a

st'ssão, falaram quase todos os seUs membros, todos
exigindo questão fechada pal'.a' a. nomeação do Mané
Piava, DONO DE CINCO VOTOS, que ameaçava
abandonar o partido se não conseguiSSe uma BOCA
RICA.

. A capacidade do Piava ,andava sempre em tet'·
zero. Mas haveria de ser servente, em qualquer re

partição, onde assina.laria -o ponto com um X e n3 ()

r:eceberia missões culturais, que necessitassem ele
saber ler e escrever.

.

Feita a, nomeacão, o Piava meteu uma enorme
vaSSOUl'a douradà na lapela do �terno domingueiro e

'fo,. à posse. O chefá falou: j� qu� nãoi podia nem re·
ceber a correspondência da repartição, deveria en

carregar-se da faxinai, trazendo tudo, das escadas às
patentes, brilhando e rebrilhando.

Piava achou g'raça. Riu na cara do chefe e anun-
ciou: .

- Voltarei no fim do mês receber o jabaeule!!!
Va,ssoura comigo é só no peito!!! Nas mãos, nun
quinha! !!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


