
Mais
Mais uma vez, o Estado

de Santa Catarina se elas

síncou e1)1" primeiro lugar
�a agenda de exportação
do pinho, t.otalizand? cín,

qüenta e seis e meio por
cento dos setecentoa e oi

tenta e sete mil, duzentos e

quarenta e dois metros
./Úbicos fiscalizad�s pelo
Ministério da Agricultura,
através do seu Serviço de

Economia Rural, em 1959.

Éste tema vem sendo deba_

tido conatantemente nos
encontros regionais orga
nizados pelo Seminário Só
cío-Economíeo de Santa
Catarina, sob os auspícios
da Confederação Nacional
da Indústria e da Federa�
ção das Indústrias do Es
tado, liderado pelo índus,
tríal Celso Ramos. O ní.,
nho nacional vendido "foi
dividido em quatro cate
goríaa tendo sido classifi
cados na primeira nada

menos de quatrocentos e

quarenta e quatro mil e se,

tecentos e trinta e quatro
metros cúbicos, equívalen,
tes a cinquenta e seis e

meio por cento da produ
ção global exportável. En
tre os principais compra
dores dos primeiros tipos

estão a Argentina. o Uru;

guai, Cuba, Espanha e Rei
no Unido. O Paraguai foi o
único país a -adquirir so-
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mente o pinho
categoria.

de quarta

IMPORTADORES
ORDEM

Os dados oferecidos à
imprensa pela Asses�ria
Técnica do' Seminário Só
cio-Econômico, relatívoa a

1959, demonstram o estôr,
ço do Serviço de Econ.omia
Rural no sentido de colo
car as estatísticas especta,
lizadas sôbre o assunto em
dia, já que esta reparjíçâo
vem colaborando íntima;
mente com todos os certa,
mee referentes à madeira
em questão. Pelos núme
ros, o maior comprador do
nosso pinho no ano pas
sado foi a Argentina, que
já vem liderando estas ím,
portações há bastante tem
po, com quase quatrocentos
e cinqüenta mil metros
cúbicos. O eegundo com

prador foi o Reino Unido,
com quase cento e noventa
e cinco mil metros cúbicos
(24,1%), seguido da Repú ,

PELA

�oo�era�ão entre Ferrovias vai pos8i�ilitar
escoamento rá�i�o �a �ro�u�ão �o �ni

A:) colheitas do sul do

paie - em breve -- serão
escoadas com a rapidez
ipdispensavel para os cen ,

tros consumidores internos

e para os portos de expor
tação, graças aos planos de
cooperação entre as rer,
revias qUe compõem o sis
tema de Rede Ferroviária
Federal, naquela região. A

informacão foi dada em

Curitiba' pelo engenheiro
Rosalvo de Melo Leitão,
prestdente da RFF, onde
esteve reunido com repre
sentantes das estradas de
ferro do Paraná, São Pau

lo, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Adiantou
que :1 ope,��� Q conjnpjJ)
t�'ará notórios beíiefícioiJ

para a região, permitindo
maior rendimento no trans
porte por ferrovia.

neis, ampliação da usina
elétrica local e programa
de futuras aquisições de
carros motores elétrfcos
para passageirou e outras
finalidades.

ELETRIFICAÇÃO

Os representantes das
ferrovias citadas irão es
tudar métodos que possibi
litem melhor aproveita
mento do aparelhamento
de que já dispõem, para
atender às exigências do
mercado produtor da re

gião e amo consumidores do
país. Por outro lado, quan ,

to ao problema da eletrifi

cação entre Curitiba e Pa,

ranaguá, já foi planejada
a cons trucão da linha ae ,

TS'.!J, <9'sJJJdándo .. se -frlG""'"'6'i _ .

ve, o alargamento de tu-

AÇÃO COMBINADA

Com referência ao trans ,

porte da produção, infor
mou o presidente da RFF
que a operação ferroviária
sul funcionará, combina
darnente em função das
colheitas. Quando fôr a vez

do café, as estradas que
cobrem a área dessa pro
dução se empenharão para
que o escoamento f.1i'J faça
�01""'1 ..z;�'''1.2j_<''''l.r- _�i:.OpJo;\.;l\:.Li' l:JV�
sível. Assim ocorrerá com J
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muito curta de praza
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pagar ae seu gabinete. Ele é o últoimo a
, receber os proventos do cargo. Sei que,

RENATO BARBOSA de seu próprio bolso, atende, na medida
Como é agradável e compensador, neS- do possível, á pobreza 'd.a Ilha. Aos pau-

te complica'do mundo político, tão po- cos o erário vai respirando. Enquanto o

voar!o de equivocas, sentir-se a gradual INCO, cnde o Estado tem, no momento,
realização de quanto se prometeu ao elei- depósitos a prazo fixo superiores a 300

torado. Desde o di.1 em qUe Osvaldo Ma_ milhões, recusa á edilidade, por méra po-
chado foi vencirio pelas solicitações par_ liticagem, av).l para operação de rotina,
tidárias, no consentimento de sua can- com substancial cobertura. revelando-se,
'didatura á Prefeitura Municipal de Flo- mais uma vêz. inteiramente despido aos

rianópolis, assumi a conhecida atitude olhos da opinião pública como grupo de
em que me mantive, como hom'em de pressão econômica para escravização po
imprens;l, até 30 de agôsto de 1959, data lítica, o Prefeita consegue ord·em diréta
do pleito. Não s� encontrava em jogo' ve- do Pnsidente da República para a Fun-
lho e querido amigo. Era (j meu MunicÍ- dacão da Casa Popular construir 200

pio. Era Florianópolis, - meu incorri- móradias a serem venriidas aos trabalh1-

gível derriço -, terra a que, só José dcres municipais em especialíssimas con-

Boiteux amou mais do que eu. Eram rei- dições 'je pagamento, nO' Estreito e na

vindicaçõ�s legítimas de coletividades, Ressacada. E não é promessa. Não é co-

ulceradai pelos desencantos. Osvaldo re- mo aquel'1 mistificação das colônias de

present:;.,va um raio de luz no nevoeiro. férias para trabalhadores, farsa repre_
HOje, olho para trás. Em menos de um s2ntada pelo sr. Irineu Bornhausen, no

ano, s� êle não conseguiu regularizar III Congresse Sindical (le Santa Catari-
por cbmpleto a situacão da Prefeitura. na porque ':-.s formalidades iniciais já

del.crente
do �traso "d,: pagamento de est'ão sendo executadas, .�em estardalha-

verb s c.rçamentárias especificas, a ver_ ço, nem publicidrude, naquele jeito di§�
da ' é que vem fazendo, com enorme su- creta, simples, humano, e sem papagaia-
ces,,'o, das tripas coração. da;;, de Osvaldo Machado.

\
]onvocou, em atitude de moderna

co :nprEensão democrática, a tôdas as

cla o:ses para C.9operarem com o Executi

vo. partilha·ndo, assim, graves respon
S , ilid·9.ries, na difícil tarefa administra_
ti a. Na faixa da recuperação financei

, c edil <;e conduz com h3bitual segu-
nça, honradez e espirita público, pro

c rando wlucionar os problemas mais
st1ntes o aflitivos. Náo sei de quem
nto de si tenha dado, ou venha dan

<i ,no exercício (le penoso mandato ele_
ti IVO sacrificando - no que faz muito
r. aI' -, os propri0s interêsses, pelo tem

Pt que o Município consome de seu ho
rá ,rio integral ':'e homem de emprêsa
C( ,m massagens ne coração, quase diá
r 'as transfusões ele s·;ngue e outros heroi
c os proce�scs, 'C Prefeito Osvaldo Macha_
,o revitaliza um organismo, encontrado

.

!las vascas da agonia, a que o levou essa.

tremenda pl':'.ga. que é a burocracia na

_;onal, na procrastinação a certos com-

�romissos orçamentários, até hoje ilibe

·ados.

Há poucos dias. ':'llmcçávamos no Aero

perto desta capital. quando se acerca

ram da mesa o boníssimo Padre Braun e

o Diretot do Ginásio Catarinense. Este,t'
meio a canel�das, sem o tato e a simpa-{�
tia do gauchao (le velha fibra que o a-

�ic::mpanhava, se queixou' ao Prefeito, -;
e como a ocasião era inopo'rtuna -,

.

do)
atr3so do erário municipal, no tocante
ao pagamento das bolsas de estudo auto
rizadas. O edil ouviu tudo, paciente e

atentamente, inclusive a veemente e pos
sessa crítica á 'àemocratizàção da Esco

l,a, que a Lei de Bases e Diretrizes quel
destruír, a serviço do pior dos tubarona�
tos - o do Ensino -, não me referindo

aos' padres jesuitas de Santa Catarina.
meus antigos mestres, cujas taxas sao,
realmente, as mais l'noáveis r.o país, em

face ela conjuntura, e informou, mais ou

menos textualmente, após enaltecE!' 08

ine_:timáveis serviços prestados á nossa

terra pela Companhia de Jesus: - "Pa

':re Diretor. o sr. será atendido, est2j'
certo disso; na primeira oportunidade,

O mEU velho e prezado vem revelando, que poderá até estar muito próxima
em dúvida, facêta. até "ntào desconhe- Mas, como sacerdote, compreenderá, (.

ida em sua personalidi3de, mesmo pelos me dará razão, que, com os recursos nor-

e sua maior intimidade: - o gôsto pela mais da Prefeitura, eu hão poderei dei-
ragédia, porque, 'a meu ver, o Prefeito X<ll' � e pagar 'lOS trabalhadores, operá-
unícipal ele Florianópolis vive, no mo- rics e ao funcionalismo, cujo crédito.

ento, um pouca desses Personagens como natural, é muito escasso, para sa-

ntrais do teatro grego. Há, no meio de ti';[azer a compromissos anteriores com o

ficultlades asscberbantes. um itinerá- Ginásio Catarinense, cujo crédito, p:lI
:ocL.. l e humano. por êle següido com maiores qu� possam ser suas dificuld·2-

_ ergia, e é o desvelo, rientro de escassas des, estará sempre de pé em qualquer
ossiblidades, no atender. ell11 primeiro fornecedor da praça. Primeiro, Reveren-

ugar, aos mais necessitados. Ninguem do, eu atenderei aos pequenos e aos hu-

.everá sofrer tanto quanto êle, que já mildes, tão necessitados e cuja situação
assou por dificuldades de vida, ao con- me tem feito perder noites de sono; de-

·"rir a arrecad?ção, e concluir pela im- pais, ao Ginásio, mas não se assuste, por-
ossibilirlade de saldar débitos dos mais qu" 'Se o st. tem interêsse. em receber, o

umi'l'::es, daqueles cujc crédito é sem- meu em pagar é iri!init,amepte maior.

re bastante restrito, cu quase nenhum Eis, eleitor de FlorianópO'lis, o homem

, exatamente em uma quaclra de gerais que nós elejemos, a 30 de agôsto de 1959,
Lpertur: s, na qual também os qUe for- mostrando ao poder econômico (INCO)

ecem não o p e r a n d o em um Ban- que, mesmo em UItlla árE'a pobre como a

o do Estado, ponto-alto na plataforma nossa, o voto não é objeto de barganha e

ELSO Ramos, compram a mercadoria corrupção.
��������CS�������������·�

algodão, a madeíra..» trí,
go enfim, com todos os se

tores da produção agrícola
da região, do Rio Grande
do Sul a São Paulo -, A ope,
ração permitirá, ainda a>
manutencão de tarifas b'ai_
xas para

-

o transporte dê
gêneros de primeira neces,

sidade, o que é de real eíg;
nificacão. Finalizando a

centuóu que o íntercambío
trará facilidades aos con

sumidores e produtores,
bem como aos comercían.,
tes, valorizando, ainda, o

transporte sôbre trilhos
sem contar o sensível ín,
cremento às economias es.
""'duais .

•
�

blica Fed( lAlemã, com tarina, com. 56;5%; Rio
cinqüenta e' cinco mil me- Grande do Sul, com 23% e
tros cúbicos, aproxímada, Paraná, com 2,5%. No mo-

mente, ou 6,9%. mente, os produtores de pi-
Quanto aos Estados pro- nho de Santa Catarina, ín, de modo a esclarecer seus

dutores, as estatísticas as, teirados dos esfôrços rea., problemas e meios efetivos

"nallis"promlissas: da dtioca e
as justificativas de Irineu

A falta de um motívo; não empolgante, mas pelo me

nos convincente, para justificar o retôrno do candidato

da PROMESSA - apelido dado ao Sr. Bornhausen, quan,
do govêrno, tal o número das promessaa de candidate

que morreram quando o candidato tornou governador -

que, amigos das horas certas - não das incertas - sopra ,

dos pelo "Maior dos vivos catarlnensea" lançam a ordem:
- ACABAR COM OS RAMOS EM SANTA CATAR,INA.

do candidato lrineu, são
hoj e conhecidas e gozadas
como MITOS BORNHAU
SEANOS.
Então, a falta de um mo;

tívo justo, depois da falha
do apavorante "slogan'
- VAI QUE E' MOLE - o

quer substituir pela volta
do - CHEGA DE RAMOS
- mal sabendo que o povo
já está apavorado, aterra-

nômíca, alí na P e d r a
rado. pela. sabida, pc'

Grande, obra de conforto �:!�!ad�os p��M6�ra���
próprfo encravada entre o muitíssimo fizeram e fa�
Hospital Nerêu Ramos e:.) zem por Santa Catarina,
Abrigo de Menores; o am- pela já odíósa OLIGAR-

paro às classes econômica!': QUIA, INCOANA que muito
fez e faz, somente por cer
to grupo econômico.
Daí a Troca entre Pro

messas e Justificativas.
BARNABE'

liD�a os caD�i�atos
�o IN��

A ordem é ACABAR com todos os Ramos, SEM EX

CEÇÃO.
Não sabemos como êles.

os amigos das horas cer,

tas. estão escondendo o

trabalho dos R AMOS:
JAIM:Q, LAERTE, RAMOS
BRANCO � outros tantos
RAMOS - já integrado
dizem, no esquema Bor
nhauseano.

Promessas, à base c.e
propaganda, não mais a

diantam, porque as céle
bres Centrais Elétricas -

para justificar i:! criação
da ELFFA, c. p. d. m. p.:
_ as Colônias de férias
para os trabalhadores
para justificar o aumento
da Taxa ,de Saúde de
cr$ 1,50 para cr$ 2.00; as

Estradas- asfaltadas - nq

r� '.1ustírícarem verbas ín,
justificáveis; O Amparo ao

colôno - par,(l. justificar
a entrega de jipes aos po
líticos; o amparo ao Po
bre Pessval da Casa, o hu
'milhado e humílde Funcío
nárío Público Catarinense
- para justificar o vetl)�a
um abôno 'de Natal, no

valor de cr$ 600,00; o am,

paro a criança desampa
rada. aos doentes, às obras
de ,,,spírito filantrópico, às
obras p�lcance altruístico
- �r,a J uS""-;"_:!i' r a cons
jruçao do Palácio 'n•. � L"ro...,,_

Mais uma revista, dirão certamente. Mas esta veio p:J.l'a ficar. Ficar e

conquistar lugar certo entre o pÚblico leitor. dos Estados do Paraná, Santa

Catarina e. Rio Grande do Sul. Feita com o maior esmero, em oficina[' de Curi

tiba, Bossa Nova está fadada a um sucef.1.3O sem precedentes no terreno da� re __

vistas ilustradas, em nossa terra.

Um seguro exemplo dis- dos, pelos cronista!) Zury
to, é, melhor que qualquer Machado e Na:ym Libos; e

outro, o seu primeiro nú- assim um vasto número de

mero, que será apresenta- material do mais alto i�_
do amanhã à imprenDa, às terêsse como colunas poh-
autoridades e a sociedade ticas, econômicas, teatrais,
florianopolitana nos sa- de di:..·::os, de livros, de no-

Fies do Lux Hotel, ofereci_ ticias, etc.
do pela editôra, e que será No setôr de crOlllcas,
filmado pela[' Produções BN estará servida com o

Carreirão. Matéria excelen- que há de melhor em San-

te e farta ilustração darão ta Catarina, atualmente:
ao leitor de BN o máximo Silveira 'de Sousa compa-
em questão de revistas ja- rece com "Ilha das Vinhas",
mais feito em nosso esta- Paulo da Costa Ramos eom

do. Partindo da capa, que "Ode aos Quatro Grandes",
é agradável e surpreenden- Hamilton Alves com "0.3

te, teremos no seu inte_ Balõeé: E As Estrêlas", além
rior reportagens c o m ') de uma crônica do consa-

"Mortos Dão Vida", de au- grado escritor brasileiro
toria de Salim Miguel, sô- Marquês Rebelo. "Seres-
bre a nO[�.3a Faculdade de ta".

Medicina; '''Um Homem No encaste central, há o

Contra Brasília", de auto- conto de Salim Miguel,
ria de Ivo Gandolfi; "Curi- "Suplente", onde o autor
tiba de Hoje", de Naym Li_ nos fala, com graça e hu-

bos, cronista social de Últi- morismo, a história do ve-

ma Hora no Paraná; "Alta reador portantoverea-
Roda", apresentando "po- dor - que queria ser fil-
tins" sociais dos tres Esta- mado.
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ESSA DE DIZEREM QUE A OPOSIÇÃO E CONTRA

O AUMENTO DO FUNCIONALISMO - ESSA NkO!
O QUE A OPOSIÇÃO TEM DITO E REPETIDO É

QUE ÉSSE_.AUMENTO, TÃO ANUNCIADO AGORA, JL

VEM MUITO TARDE E SàMENTE VEM POR MOTI-.

VOS TRIFAS}CQS: ELEIç.ÃO .À VISTA, RECLASSIFI
CAÇÃO FEDERAL E REVISÃO NOS NíVEIS SALA-,

RIAIS.
NÃO FôRA ISSO E O GOVÉRNO CONTINUARIA A

AUMENTAR O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS, PAGAN_
do SALÁRIOS DE FOME PARA QUATRO QUINTOB
DAQUELE PESSOAL DE CASA, QUE O SENADOR

BORNHAUSEN AMBALOU ANTES DE ELEITO E DE _

POIS MANDOU ÀS URTIGAS.

PARA DAR UM AUMENTO DE HÁ MUITO EXIGI_

DO, O GOVÉRNO SUSPENDEU ATÉ O PAGAMENTC

DO SALÁRIO FAMíLIA. TIROU MUITO, PARA DE

POIS DAR O QUE TIRARA ... A PARTIR DE AGOS
TO. .. PARA RECEBER EM SETEMBRO... QUE EM

OUTUBRO TEMOS ELEIÇÃO ...

DAí A CANTORIA DA RECEPÇÃO AO ESTADISTA:

ME DÁ UM DINHEIRO Aí

ME DÁ UM DINHEIRO Aí ...

A revista dos três Estados

Hoje o lançamento de" b
Com Um CO�I�I no lux Hotel, Que \�Será filmado Por:j

r :I> • •

'
._.

Proêlucões Carreir ão, Será Laneada Hoje� às 11 Horas, a i�J
f ,

.

•

ReY�sta "Bossa Novan

- para justificar a cria

ção da Taxa do P. o. Eq.,
NÃO MAIS ENGANAM

NINGUE'M, pois, as METAS

Achando ridículo e pue
ril o nosso comentário há
dias, um comentarista da
UDN tentou a defesa dos
candidatos do INCO, atra

vés "a pedído" no "Jornal
de Joinville".

O ridículo está mais nos

fatos por nós apontados e a

p 'u erílídade evid'éncia-s'e
antes na fracassada defesa
intentada do que naquilo
que dissemos. Estamos a

"u_._.....__�� -r resultado das

-

E outras coisas há ainda

que o leitor terá, oportuni
dade de observar adquirin
do o f!eu exemplar, a par
tir de domingo, nas ban
cas da cidade.

Políticos Norte-Ame
ricanos S o I i c i tam
Atitude Mais Enérgi�
ca Com o Regime de

Fidel Castro.
WASHINGTON. 10 (AP)
Os estrategistas da polí

tica exterior norte-3.Ill1eri
cana. aparentemente, es

tão decidirias a wdotar uma

atitude mais enérgica com

relação aQ regIme cubano
de Fidel CastrO'. Convence
l'l9.m-se de que os Estados
Unidos Já ultrapassaram
um ponto normal em seu

esforço para acertar as

disputas com o govêrno de
Castro pelos canais regula_
res. As manobras diplo':'
máticas e as palavras, a

máveis ou 'duras parecem
não fazer nenhum efeito
sôbre o líder cubano. Qual
será futura atitude dos
Estados Unidos depende,
ainda. do tempo ': das cir
�unstâncias imperantes.
Um plano sob séria consi
deração é o 'de reduzir à
subsídio que os Estados
Unidcs p::gam pelo acúcar
cubano e utilizar o dinheiro
para satisfazer as reclama_
ções elos cidadãos norte
americanos cujos bens fo
ram expropriados pelo re

gime de Castro.
Também estão sendo es

tudadas outras medidi::ts,
como a revogação dos a-

côrdO's comerciais pelos
quais os Estados Unidos
conced,em vantagens pre
ferenciais a Cuba. Teme-se
no entanto, aue a adocão
dessa provÍ'dência viria oéa
sionar :novas complicações
pára os -interêsses dos Es
tados Unidos na Ilha. Num
plano político de maior

alcance, QS Estados Uni
dos confiam em que a Or

ganização dos Estados A

mericanos, eyentualmen.te,
.entre em açao, para con-

(cont. 'na 8.a pág.)

Seminário Sócio-Econômi.
co do Estado se aprestam
a .cooperar com os dabates,

uesquísas solicitadas pelo
ueputado Atilío Fontana
para voltar ao assunto com
.uaís elementos.
Sfll) a Interessante, por

exemplo, conhecer quantos
funcionários exercem .car

�·os de prefeito municipal e

de vereadores e outros li
gados diretamente á admi
nístração pública.
Formam êles uma verda

deira rêde de sentinelas a

guardar em todas as bré
chas os interesses dia oli,
gárquía familiar, que ba,
saía suas atividades po'í
ticas no poderío econo
'mico- financeiro, fome de
coação e instrumento de
corrupçso.
O que pretendemos

expusemos claramente
-�so primeiro ,.

.; evírlenclar

e

Lt c

virt urres
l':tl.�. como a capacho
:,s �"p1.id;;c� normais pa.tll
,,�; '·8.rgOS, são substituídas
('U sobrepau:,adas pelo di
nheiro.
O qUe o comentarista da

UDN diz a respeito do
Banco INCO, "o maior es

tabelecimento de crédito
llo Estado", não lhe COll

tei',1amos. Não nos referi
mos ao Banco ou a sug; a

tUáção ,cJ.iretamente� Se
condenamos o fato do Go
verno do Estado manter
nêsse estabelecimento, em

depósito, enormes somas'

de dinheiro público é cla
ro que a condenação se di ..

rige ao gover� Que assim
procede, imobilizando so

mas consideráveis que de
viam estar sendo utiliza
cI",s n� execução de obras
e sen:ços óe que tanto
r r;:·.E::,�ita l) Estado e no

p'3,gamentr; (:08 compromis_
sos finanCC:l os como o que
tem com o Município de
Joinville.

E se mais escandaloso se
torna o fato é porque se

:,;,tbe que a preferência da
da' ao Banco em c,ausa tem
por motivo o fato de se

achar á testa ,do 'govêrno
um correligionário po1í t
d(' dono do Banco e qUe á
V�.Dt�(K dêste submete os

Sf!US atos flldministrativos.
Por fim, a respeito do

fato ·de não possuir o nos

so diretor habilidade jor
nalísticas, não vemos nisso
�enbfuma diminuição. O
sr. Walter Me:yer nunca

alegou ser jornalista nem

pretende exibir-se com tal
título. Apesar, entretanto,
tle sua falta de tirocínio
Ino namo, possui bastante
discernimento e suficient.e
critério p a r a sus�entar
uma orientação' honesta
mel, te votada aos in te
,'ésses de Joinville, o que,
de outro lado, não fazem
!lluitos que se envaFlecem
1':08 seus cursos unIversi.
tários ...

(De A NOTI'CIA)

Adiado o

Julgamento,

MOSCOU, 1. (A. �.)
Fontes fiderlignas disse
ram que o julgamento do
pilôto do avião-espia "U-2"
rios Esta'dos Unidos. Fran
cis Gary Powers, preso no

dia 1. de maio último sob
a acusação de espionagem, I

foi adiado definitivamen
te. O processo em causa

rleveria se .iniciado nos

primeiros dias de . julhO
vindouro, conforme· fôra
previamente anunciado pe�
lo Kremlin.
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nos salões do Lira Tenis Clube, Deílle Bangú Quinze srtas. concorrerão ao título de Miss
Elegante Bangú L.T.(. Quem será a Elegante do Clube da (olina!

\ssssS· "". =:'''%%SS%:;%%%%tOL%%$S%S%'�-%sssssssss'-
11 Para almoçar_ e jantar bem, depois de sua a
H �a, QUERENCIA PALACE HOTEL USSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSssssssssssss

ZURY MACHADO a,presentará hoje

ANIVERSA'RIOS
FAZEM ANOS HOJE:

- sr. Asteroide Arantes
- sr. Jurandir Linhares
=-srta. Ophelia Cunha

srta. Zenilla Maria Lima
srta. Ieda Isabel Matis
srta. Nair Melo

sa d. Iracema Bartolomeu,
elementos muito destacados
na sociedade local.

ANA LUCIA
Ontem fez aniversário a

galante e inteligente menina,
{\na Lucia, filhinha dileta
do nosso companheiro
Redação sr. Lázaro Barto
lomeu e de sua ,exmia. espo-

- MADEIRAS PARA "

CONSTRUCÃO
.

IRMÃOS BITENCOURT
(A.IS BADAWÓ .s:ONF 190?
ANTIGO DIPÓSITO OA.M'A.NI

Na residência de seus,

Ana Lucia recepcionou seu

elevado número de amigui
nhas e admiradores.ALUGA-SE Renovamos, mais

Sala pan- comércio, e casa

residencial. Tratar no local,
na rua Conselheiro Ma

fra, 154.

vez, nossos votos de
dades a Ana Lucia e

pais.

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

"GETULIO VARGAS, MEU PAI"
o Livro de Alzira Vargas do Amaral Peixoto sôbre o

seu pai, lançado agora pela "Edit6ra Globo", vem desper
tando o ruais vivo interesse, nâo [lÓ nos meios políticos
do país.

o retrato do grande es

tadista brasileiro, pintado
par sua filha, trazendo à Ibaila os .grandes momentos
de sua vida, COJl' Y'n C' - - .. -.

nun n rsageus
das, é

olgante,
.zcompa

senrolar dos

conlecirnentos Sociais

Margot Paim Luz "Miss
Elegante Bangú Chi.be Doze
de Agôsto", hoje, coloeará
a faixa na ",.' - � '�<,

B�,nl!:lí p"lm,eira Mil>"
__•.:-" _ Lira Tênis Clube.

REVISTA BOSSA NOVA EM ELEGANTE COQUETEL
-11-111-11-

Nt\s Saãêes do Lu� Hotel Os diretores da .nova re-

vista catartnense, receberão hoje, a Sociedade para um

coquetel de lançamento do primeiro llIúme,ro da' Re
vista Bossa Nova.

-11-111-11-
HOJE nos salões do Lira Tênis Clube quinze srtas.

disputarão o ambícíonado título de Miss Elegante
Bangú - Abrirá O desfile, a srta. Risoleta 'Silva
Medeiros.

-11-111-11-
TEREZINHA Dutra, ex Miss Santa Catarina, cir

culou em nossa cidade dando show dei beleza.
-11-111-11-

JANTAVA no QUE�rencia Balace em companhia
do Dr. T. Flamíng e Dr. Colombo Machado, o Sr. e Sra,
Dr. Cesar (Silvia) Batalha Silveira.

-11-111-11-
MAX FATOR

OS produtos da Max Eator do Brasil estão sempre
na elegância que, participam das altas reuniões so
ciais. É a maquilagem pref,edda da mulher elegante,
e mui principalmente das srtas. que participam dos
"Desfiles Bangú", dando-lhes o charme tão ,.preciado
na moda atual.

-11-111-11-
O CASAL Deputado Dr. Elduardo Lins está de pa

rabens pelo nascímec to de sua filhinha Consuelo.

-II-III-I!-
ELISEANA Hovs rrouth :',liss Santa Catarina 1960

esta sendo hnmenagead.i hole na Cidade de Lajes,
--li-�"'-'II

YARA Pedrr sa fe�tciol1 aníversárío no dia 28

1A Coluna &Gcial fcllci.a pelo acontecímento,
-!l--"'-It-
_"»*'�::. . ..l "\ --r�Ã..rr"':'O-"'��---:_"
"q_":'''I.''.i�J IH iantava no QuerenCia ilâ- .

lInce na I'. (i'lt I '(' 5.a feira, o casal Dr. Eu
píd;o (Les ) Costa Souza.

---.11-111-11-
_

Aí,::ADO c1 receber o convite para as

sistir o casamento de Sarah Doner e Dr.
Alcides Abreu, no próximo dia 15, O acon

tecimento sesá na p,apela Divino Espirito
Santo e dará nota '�,e elegância e bom
gosto a noiva do m ãs Sarah Doner.

O CASAL Dr. Sergio (Terezinha) Nó-

--/1-111-11-

cionários.

-11-111-11-

brf,'5a, circularam rapidamente em nossa
Cidade.

n:!:,? I-iercílio Deeck, que deixou a

pasta da Secretuia da Fazenda no Esta
do. foi homenageado pelos amigos c fu.h�

J� � da carreira do gran
de estadista, como para QS

que vieram a conhecê-lo
mais tarde, já no auge d"
sua ascensão política.
No Rio de Janeiro, onde

a obra tem sido alvo ele
mümeras manifestacões ja estãO 10' .

tiver ".

•

,

,

.

o a ",umas pessoas, que I••••oe••e ...

, p�ec�:�n�o��:�:'��c�: a��i��:� [�Ôob�e °ou:r�:s�:an��n���:���� J: S T U D I O J U R í D I ( O i�os e �ecl�oes de Getúlio Vargas, em assuntos da maior: Mauricio dos Reis - adVJgàd!)írnportãncía. Nesses artigos, informa ainda um colunista' Norberto Brand -- advogadoguanabarino, o Presidente Getúlio Vargaa será apontado ,
como o maior estadista brasileiro de todos Os tempos. t Advocacia em geral no Estado de

Iniciativa feliz a de dona Alzira Vargas do Amaral, i Santa Catarina
Pei�oto, c�mo também a da "Editôra Globo", pois já se � Correspondentes:
Jazia sentir, nos meios políticos e literários, um relato 9 INGLATERRA BRASíLIA
valloro, ii respeito de homem, que indubitàvelmente, ficou : ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO
ligado aos mais importantes liames da história pátria ,i ARGENTINA SÃO PAULO.

�
S.L.) Ed. SUL AMÉRICA 50 andar. I---------- : Fones: 2198 e 2681
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Espósa, rílhos, irmãos, genros e netos do inesquecível
ROSEMIRO IDALINO DE ABREU, valem-se dêste meio
para externar os r-eus mais profundos agradecimentos a

te dos que, de qualquer modo concorreram para minorar
lhes ao dor no doloroso transe porque tiveram que passar

Outrossim aproveitam o ensêjo para convidar aos pa_
rentes e pessoas de [�ilaS relações, para a missa de 7." dia
'.�ue em sufrágio de sua boníssima alma mandarão rezar

n l, próxima quarta_feira, dia 6, às 7 horas, n!'. Catedral

Metropolitana.
A todos que comparecerem a este ato de fé cristã an-

tecipam agradecimentos.

OSVALDO MEU
CLUBE SOROPTIMISTA DE FLORIANÓPOLIS. Tem

nova diretoria esta sociedade de fins altruisticos e de as
sistência social a cujo trabalho deve-se uma boa coma

_ de serviços prestados à Capital. Sua diretoria ficou assim
tons tituida:

Presidente - Maricha 'Dam�.
Vice-Kirana Lacerda.
la Tesoureira - Ilze Kreiling Velvikas
2a Tesoureira - Norma Muu.3i.
Secretárias - Maria Augusta Peixoto e Hilda Boos.
Diretoras (sem pasta) Ina Moellmann, Wladislava

Mussi, Benta Barbato e Florinda Ganz
ÁS novas seareiras do bem., esta coluna de[.'eja uma

adlr.inistração feliz e de êxito completo.
EDUCANDÁRIO "LAR DE JESUS" A Associação de

Proteção á .Maternidade e Infância, como já tem sido no_

ticiado, está construindo no distrito de Cachoeira, nesta

Capital, o Educandário "'Lar de Jesus", d'efltinadc a abri_
gar crianças orfãs e abandonadas. Uma narte numa área
d.e 27 mx8, onde já se encontram todas

-

as
'

necessárias
instalaçõec� modernas, servidas de água, luz e serviço
de exgoto, está destinada, provisoriamente, para o gabi
nete dentário, aulas de costura, dactilografia, etc. Atual

mente, para mais de 300 crianças estão recebendo, mn

salmente, latas de leite em pó, como enxovais às parturien
tes pobres, além de distribuição ás crianças registradas,
de roupas e assistência ás aulaél de moral evangélica.
Apesar das inúmeras dificuldades, como da incor�pre
ensão de muitos, a obra prossegue em ritmo conEltante.

Auxiliar urna obra des[la natureza é dever cristão. No
......

momento, faz_se intensa cª,mpanha dos Cr$ 10,00 para

aquisição de material.
Esta coluna leva sua inteira solidariedade aos que es

tão á frente de tão importantissima iniciativa, rogando a

IDeus para que abençoe os que se diupõem á pratica do,
bem e da Caridade, através do Evangélho de Cristo. I

M_I S S A
C 'O N

� .. '<,,,,.w,'o;,-'..__ � A
le :Ját.,�.
SSSS .,�!PP ps' 4fIPi

i Semanà em Cinelandia'
t.

1
Woidy, Strode, muito co" de foi dirigído por John

I
teiro, acaba de par Ir

.

para \
nhe,cido nos meios atlétícoe Ford, e contracenou neste Nova Iorque, onde a rüma

norte, americanos, acaba de drama do oeste norte amerí- I gem deste intenso drama
\

receber uma homenagem da cano, com Jeffrey Hunter o que narra a vida do fina,jl)

SU:l: antiga escila, Jefferson Constance Towers. Franklin D. Rocsevelt, irá

fligh, pelo seu papel em ter' lugar, depois de tres se

"SERGEANT RUTLEDGE", Dare Schary, o produtor m,anas de rodag'€1ffi ncs es

da Warner Bros., que o ele de "SUNRIGE AT CAMPO_ tudios de Hollywood. OutTa,

vou ao cobiçado lugar de }3ELLO", que a Warner Brr.s,

astro cinematográf�co. Stro- distribuirá pelo mundo in-

stc�::}
. C"1!<U$$%S�,.Ss:r.53�

.

CELSO, fzlho de Vielal,
CELSO, irmão de Nerêu,
Fará o ensino voltar
Ao (seu antigo apogeu!

D E
V

1.°
T

DIA
E

CONCEPÇÕES DO ENSINO UDENISADO
Ah! . .. que saudades... antigamente a escola era

risonha e franca. " e se o professor não tinha as clás
sicas barbas branc'as .. , era Barreiros, Antonieta, Trin
dade, Elpídio, Areão, Mâneio, uma plêíade sem fim de
grancl.es mestres.

Agora? Diretor de Grupo sem curso primário e Di
retora do Ensino sem curso também ...

Supervisiona o ensino em Xaxim Ávio Ribas ma
tador ele suinos, fiscal de frigorífico. Título? PJ'esident�
do Diretório da UDN.

As professoras são nomeadas ou demitidas atra
vés de Osvaldo Soares, Delegado Regional de' ena.
pecó, e' segundo o parecer (,o fiscal de suinos.

Assim é o nsino digerido, em causa própria, da 1JO
liiização udenista. A diferença entre digerir e dirigir é
qrande. " Por isso esperamos... Três de Outubro
vem aí!

JOGq SUJO? ..

O deputado Doutel de Andrade declarou ao Diárlcf
Carioca que os "Comitês JJ" não têm .autorização do
sr. Jango Goulart. São ele", disse, inspiração de ele
mentos diretamente ligados ao SI'. Jânio Quadros, que
procuram confundir ...

Ué ... onde é que anda a tão apregoada popularida
de do franzino e nevrótico candidato varre-varre?

Jango, indignado com a apropriação indébita de
clarou, díacursando em São Paulo antorizava a acaJ
barem a pau os não autorizados "Comitês JJ".

Como se vê, na falta de popularidade própria, eles

II
fazem jogo sujo, aconchegando-se na popularidade
alheia no caso o indiscutível de Jango sôbre as massas

trabalhadoras.
,

ELES VÉM Aí
O título acima constitui um dos slogam do pago

pago. O sentido exata e positivo do mesmo, é avisar a

todos os "'mama_na_burra" que eles vêm e com eles a

corrupção e o suborno com os cheques do Inca. A coisa
está apertaC4a e os "vendáveis" podem 'Pedir bom prêço.
O pagamento que seria em' prestações, mas deu en

:J �y naq'tIê:� .raso./I:9J)r.. ÇJ:)çg,-."Ç_QIcj,. �n:_Joil!vi�le, ago"
ta será adiantado.

VASSOURA É COISA DE BRUXA ...

O vígárío de Simonésia, Minas Gerais, esconjurou
o varre-varre p'ra o seu bolso, declarando em alto e

bom som que os partidários de, Jânio estão pecando
mortalmente ao adotarem àquela candidatura, isso por

que "Satanás eatá incorporado no candidato da vas

soura que é instrumento de bruxaria".

ATÉ O BOMBEIRO?
Fontes fidedignas- afirmam que o carro-escada do

Corpo de Bombeiros também vai poLiticar em ntume

nau, numa propagandasinha ao combalido situacionis-
mo.

As despesas? Não têm importancia! O aumento

ficou releçtuio para as v'ésperas da eleição e essa dife
rença póde ser empregada em favor da cabala do pe

riclitante partido do govêrno.

Não Ele trata de voltar,
Irineu fique por lá!

Precisamos é mudar
Com CELSO que vencerá!

-, --_.-------- -----------------------------------

�,I.

;::;equências serão tomi?das

em Campobello, no Cana.

dá. com Ralph Hellamy (l

Gl'eer Ga,rson, nos

,1l'incipais.
papéiS

Ou quand,o isto �io ocorre, tão acentuadamente, é

a "CONFUSÃO DE INTERÊSSES" que se evidenc'ia, pre-
dominando o adágio de que "ninguém entende nin

guém". Isto, é um grande mal para o processo demo.

crático, pois os verdadeiros objetivos, os que deviam

predominar, são postos de lado.
.�(>

.���
I �" lenzi
I vão além, intrometem�se pela� candidaturas, "ultra-

I partiídt,ál'ias'!, fazendo parte de suas bases, juntando o

fiO d G b I n interesseirismo emediatista, às realidades, e fazendo
a uana ara e oulros exemp os tudo para se aproveitarem das possíveis "bôcas" que

um dos çandidatos eleitos poderá fornecer .

Dimitri Tiomkin, o famOS0

::ompositor ele muitos "hits"

e ,de "Rio Bravo", da Warner

Bros., foi homenageado com

'1 "Legião fie Honra", pelO
governo Frances, pela SU:1

constante colaboração com

os compositores franeeses,
fazendo-os conhecidos pele, e

A indecisão, e agora, já embaralhamento no que se

n,fel'e à eleição dlO primeiro governador do mais novo

Estcuxa da federação, está abrindo campo para o ad

versário e enfraquecendo as posições que deverão indi

car o possível antagonista do Sr. Carl'os Lacerda.
Êstes casos de alianças partidárias, como são, o do

Rio de Janeiro e outms, estão a demonstrar, que os ape

tites pessoais dos políticos, querem superai' o dos par

tidos, desde os interêsses fundamentais das agremia
ções, até os envoltórios que sustentam os seus progra
matismos.

Mas, êstes "famigerads apetites", não ficam só aí,

mundo.
O idealismo nêste país, é palavra etimologicamen

te morta. Serve para a demagogia, para os discursos

dos incapazes que se inf'bltram na política, em busca de

compulsões de nova sensação, e porque não dizer, de

novas co'locações, para engrossarem a frondosa árvore

60 empreguis'mo familiar, tão à moda.

Já diziam os latinos, que o homem é o lôgo do p1'ó
prio homem. Se ao menos êste's se apresentassem como

süo, ainda estaria certo; mas há tantos com pele de

cordeiro .. , e, nem é bom falar!

l-

CONFECClONl-!f OU'LQUE� npo
DE CHAVE

lua: hlneM' ToIenllno, n,' II
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CONDIÇOES SUPER-FACILITADAS
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TRAJANO.29

Sôro Para Rejuvenescimento iecões de tecidos organícos. em injetar no próprio local

Do Rosto � 'um tratamento muito sím- i
em que as rugas se localizam,

DR. Pires ples e cujo numero de ade''l-l um ou dois centimetros do

Entre as novidades surgi- tos sobretudo em Paris, I dl- . soro tissular.

das para o remocarnsnto do menta «íe dia para dia. As I Na mais do que uma pica
rosto é justo que se mencio- revistas francesas, aliás, eS-1

da. Este soro é preparado em

ne a que se destina resolver
I
tão cheias de artigos a esse laboratórios especializados e

o problema por meio de in- I respeito. A técnica consiste I vendido somente a medícos

para as necessárias aplica
ções., A fim de evitar os na

turais abusos o produto não
é vendido ao público.
Sob o efeito das injeções a

pele se revitaliza e suas fi
bras elásticas readquirem a

rcsistencía perdida. Os resul
tados são obtidos logo após
J. prím-Ira aplicação. Nor
malmente convem fazer duas

inj eções per semana para Ique o tratamento fique lego
ccnsolídarlo. E esse ritmo'
deve ser observado 'durante
um mês (oito tratamentos).
As scssõ- s Juturas serão- rea
lizadns com um intervalo

grande, t?!vez mesmo seis
mêses, Nenhuma marca, nem
mesmo leve irritação é nota
da após as injeções. A· ma
quílago ,ou a aplicação de
produtos de beleza podem ser

'eitos imediatamente após o

tratamento pois, conforme já
explicamos, a tolerancia da
,Jele ao sero injetado é sem

pre perfeita, dl·sde que se

�rata ri,e um produto orlgíná.,
rio do próprio ser humano
(tecido orgânico).
Ao lado das rugas do rosto

devemos considerar os tipos
.le flacidez cutanea e que são
os individuas que possuem II

pele caída, pro-veniente de
um fenomeno fisiolófico pois,
como níngusm ignora, o au

mento do tecido cutaneo é
fato normal.
As pessoas que estão nesse

caso beneficiam1se enorme.
mcnt- com um tratamento
por meio do soro.

Resta ainda um grupo de
rugas e que são as formadas
nas pálpebras e, também, os

"poches sous les yeux" ou se

jam pequenos bolsos que se

(Cont. na 7.a pág.)
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DE PERSONAUDt\DE AO SEU LA'R DECORANDO-O
,COM MÓVEISu TAPEIES FORRAÇÕES E p�SSADEIRAS

DE LOJAS (I MO
- ,Iexposiçãc e lfendas Rua .Jeronimo Coelho, 5

_/

000
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...E AIN.,A MAIS

WCÊ TERÁ A SUA DISPOSIÇAO UM DECORADOR
PARA SUGERIR o MODÊLO, A CÔR QUE MELHOR
COMBINE COM o AMBIENTE DE SEU LAR .

Prof. Manuel Ferraz de Abreu
Catedrático de Didática Geral e

Especial da Faculdade Catarinen
se de Filosofia.

I
Sob n. 2.222-C o monstruioso projeto

falsamente denominado das "Diretrizes
e Bases da Bducação Nacional, ora no

Senado, após merecer aprOvação unâ
nime, na Câmara dos Deputados, con

tinúa suscitando acalorados debates
tanto nos meios próprramente educacio
nais, como também, em outras insti
tuições indiretamente ligadas aos pro
blemas da educação. O maior ou menor

ínterêsss pelas questões debatidas é di,
retamente proporcional ao desenvolvi
mento sócio-cultural de cada uma das
regiões do país. Assim, naquelas regiões
onde a industrializacão alcancou consi
derável amplitude, ãlí, as massas tra
balhadoras urbanlzadas, pela sua maio-r

integração social ': consequentemente
pela sua .rnaíor politização, pressionam
verticalmente a estrutura social, ma,
nítestando as suas '2.preensões e expec
tativas e em face das ameaçadoras des
graças contidas no bojo do projeto
monstrengo. ,

Os Congressos e as reuniões de estu
dos sucedem-se frequentemente obíeti,
vando ampliar a corrente de opinião
pública contrária à aprovação daquele
",diploma legal".
Quanilo sob o govêrno Dutra, o então

Ministro da Educação, Clemente Maria
ní, em atendimento a dispositivo COl1S

tltucíonal, convocou eminentes educa
dores patrícios, tais como Fernando de
Azevedo Al-meida Junior, Teixeira de
Freitas � outros, para que fôssem coli
gidos os elementes " informado um

ante-projeto de lei das "Diretrizes e

Bases da Educação Nacional", a preo
cupação primeira daqueles .ínsígnes
mestres foi a de partir de um levanta
mento do quadro da nossa realidade so

cial, econômica, política e educacional,
baseado em dados auri.!os em pesqui
sas naqueles diversos setores, Adotava
se um proceso científico. único compa
tível com a honesta ínte.ição de encon
trar caminhos seguros para solucionar
o angustioso problema da educação em

nosso país.
O quadro da realidade brasileira, sô

bre o qual operaram. apresentava, en

tão, certes carae'terísticas e tendências,
posteriormente confirmadas e mais ni
tidamente definidas em seus contornos.
Dentre as característícas sociais e po

líticas, destacavam-se a aceleração no
rítmo da transformação social, de um

lado, e, de outro, a reafirmação da
crença nos ideiais da democracía, já

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

Conselhos de Beleza IIm��TIIZ�� f �1�U �l �1��I�I�- NI�mNltll
não mais liberal, porém sicial. aTnto
em uma como em outra, operavam ra
tôres nascidos ou fortalecidos na guer
ra de 39 a 45.
Quanto às características educacio

nais, já se evidenciava o inadequado de
uma educação tradícíonalísta, acadê
mica e liberal. com as exigências da
nossa vida social. Esperava-se da edu
cacão o atendimento às necessidades
práticas do viver; que,' pela �mpliação
de seus quadros e adoção de outros
métodos e técnicas. pudess- corrsspon,
der às demandas da "invasão vertical
dr s massas".
Estávamos nos umbrais da era tecno
lógica a exigir profundas modificações
na estrutura e a revisão dos conceitos
sôbre os quais, até então, se havia er

guido o edifício do sistema educacional.
Durante quatorze mêses trabalhou a

ccmíssão de educadores, realizando um

trabalho tanto mais árduo quanto mais
se tomava consciência da ciclópica
complexidade dos problemas em teia e

das gra ndes responsabilidades qUe im
plicavam as soluções a serem adotadas.
A 29 de outubro de 1948 remetia o sr.

Presidente da Repúblíca, através de
mensagem presidencial, à Câmara dos
Doputados, o projeto de lei, fruto de
pesquisas amplas e elaborado por edu
cadores de profundo saber não menos

profunda honorabilidade.
Lastreavam o documento algumas po

sições ideclógicas fundamentais, que
assim podemos resumir: 1) tornar a

escola, na medida de seu próprio evo
luir, c::paz de compreender e utilizar
os recursos da ciência, visando promo
ver melhores rrutos do trabalho; 2.) fa
zer com que a escola, pelos seus pro
cesos, formas e objetivos Educacionais
eorrespondcsse às necessidades da vida
do povo; 3) realizar uma escola pro,
fundamente democrátíca, príncípal
mente quanto. a ser adotado um siste
ma educacional aberto ao pobre e ao

rico, ao homem da cidade e ao campo,
ao católico, ao protestante, ao espírita,
ateu e etc.; 4) realizar uma educação
capaz de atender aos novos métodos de
prcdução e, por isso unesmo, desenvol
ver o ensine técnico de que tanto care

cia. como aínãa carece a nação, sem en

tretanto, cair nos excessos perturbado
res rlo tecnícísmo: 5 conciliar as neces
sidades da especialização que díversíríca
e aos homens arastn co ma cultura re
ral, que abranda as distâncias provoca
das por aquela; 6) promover a descen
tralização a fim de se tornar possível
satísüazar convenientemente às dívesí
dades regionais múltiplas de nosso

imenso território.
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«, Clube 12 de Agosto-9 de julho - sábado »

I
OJIREE E SHOW COM A OROUESTRA ESPANHOLA "LOS GAVILANES DE ESPA.NA" - apresentando a dançarina espanho!� "(HARITO

MADIRID" - Reservas de Mesas na Secretaria do Clube. :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJE:Avaí xPaula Ramos;AMANHÂ:Atléti(o x Figueirense
� SÃO AS PELEJAS QUE DARÃO PROSSEGul�!ENTO AO CAM,PEONAIO DA CIDADE �

INão se rea�zou quinta feira, à noite, o c�oque número três do �ertame da cida,de, is! �orque os protag,onista�, Av�í e Pau!a Ramos, dei� comum acordo, acharam melhor trensferl-lc para a tarde de hcie. fazendo essim. uma grande economia, hajam ViStO o preço um tanto

�absurd�fi�;;.'J��!,.=ã teremos �igueirense x Atlético, jôgo númer? q�atro do ce�a�e, �ue, com o 0_ e�c?ntro dé hoje. �i re�'ni� um líder e um "lanterna", Sãoâuás-p�� en��r_gadur� que o nosso público presencara hoie e amanha, ávido de lances)
� emocionantes Que as-mesmãs/p'or êêIT��,mfk�

-<� ;:��w��-�.•��������"_.�·M_��--���'��õRnGAffãfcf�iiiu'T400:�
Faleceu Darcy Vignoli

VEN(EU A SELECÃO BRASILEIRA NA FESTA COM'EMORATlVA DO 2.° ANIVERSÁIRIO DA VITÓRIA FI'N BERG impressionado com a
NA COPA DO MUNDO _. GARRINCHA, DIDA E HILTON SANTOS, FIGURAS MÁXIMAS - RENOA DE "VOLTA AO MOR'RO"

( .$ 4 862 800 00 gadores são bieonhos e sem

I
e os quadros for.maram co.m: 1 ' d d

.

dR O sr. Fin Berg, diretor na
I' tos como ver a erro az

_

oOs defeitos da equipe chi- BRASIL - oílmar: Djal ,

,• � r
Monark 110 Brasil estevl!, pedal. Ao abraçar o campeaoOs defeitos la equipe chi- ma Santos, Belini, Orlando

Imento no Centro do campo, muito fracos. O time está

I
. prestigiando a segunda volta, da segunda volta ao Morro,lena só não foram mais no- e Nilton Santos; ÉCIO (Zé;"

Chi ínho procura procurando atuar no síste,
ao Morro reall'zada domingo

.

Fin Berg felicitou o sucassorECIO e meSI ,-

tados selecionado quinha) e Chinesinho; oar;.

sõzínhos o que ma 4_2-4, soltando a bola porque o

nesta capital sob o patrocí- 1
de ssmuel Santos, desejandovam Jogar ,

.

brasileiro jogou bastante rincha (Décio Estêves), va, I.

dícava muito a produ de primei.ra, mas seus jo ,

I
' nío exclusivo da afamad li sucesso na internacionai 9 depreju -

mal, principalmente no se- vá (Valdo), Dida (Delem) e
,ção do time a ponto de o

ürma sue'ca de veículos. Após ,"Julho.,

d gundo tempo quando foram Zp,::_alo. .

goleiro Astorga não ter teí, NOfoS recor es feitas váríae alterações. CHILE _ Astorga; Eíza; a realização da prova, are-Ito nenhuma defesa de vulto
.

AI'd Navarro portagem teve a oportunida-,d·
I .uirre, mel a,

,de ele conversar com àquela �----------.,até o 20° minuto,
mun lalS TIMES 'Valdez) e Cortez: Rodn-

"

' ,

GOSTOSOSem apoio dos homens da
uez e Leonel San�hez nor,

. autoridade q�e disse ter

fl-I· C OM O Emeia cancha, os jogadoree Bakersfield, 29 (UPI) - 0
O juiz foi o sr Gama rdal_ fmann)' Moreno Fouilloux oado ímpresstonado co�.a O C" F E' Z I T Oda defesa na-o [ogavam bem, norte.americano John Tho ,

' .' ,

realízaçào da prova, prrnci- ticher, que teve bela atuacâ. :'ovar (Ramirez) e Musso. . .confundindo-se muito. O pri- mas voltou a superar ontem
palmente com al�l1lib l:'lCll.B�-_';',j..,. ......iiiÔii""-----

meiro grande lance r= ""'- .o recorde - mundial do salto

Afonso HOL .� '.';1, '.'
•

d tas, ap;mtando;lÍub.ens San-'
contro ocorreu ao

ero e"l'...te J� I '" . �«"-
-. n� �jtJ�tl$ asma o com ° ..:-- ------�---:-:-:-=-:::-:

tos uavdr
- 9 minu, em altura com 2,1!l4m ULo. ,-�.��il:tí",��' �Jrn-!.=""

..
_ �,�- ,�",., -_.rl�' • """.�'" '1IIJ�O- D'E DI'REITO' DA COMARCA'

,0 Leonel Sanchez rante o Campeonato �a A. A.
A

"' ..J �� .. .s. (' I
� JUll I

-na falta de Or-, U, disputado �esta Cld�de, O eXI O tte �' �' f., 611S Jan OS
DE LAGUN A EDITALiJÍ"" ux de Or- recorde anterior de Thomas,

Entre oS inúmeros despor. -erto a emoção da sensacío, A� I

\',-J,{'�nreira, obrí- pendendo de hOmdOlOgaçãO, tístas presentes 'ao pôsto nú , ';,1 chegada de Rubens San ..

�?l1mar'"1t-'ipraticar ex- era ao:: 2,17Bm sen o que o
mero um da Segunda Volta ::s e Carlos Schultz, sentiu.celente defesa. zrande saltador poesuí 2,197m
ao Morro, instalado pela Rá- ! "e feliz e falou a reportagemem recinto fechado, fora das

.-

1dío Guarujá, situado na lar- mais t".rcle por ocasiao so ene
GARRINCHA condícões exigidas pela Fe-

.

'

,

, gada e chegada, tuncíonando ria entrega Idos prêmios: Sin-Contundo, o quadro brasí., deração InternaCIOnal para
como pôsto de comando. em tome feliz por vêr triunfar

leíro ainda conseguiu ser su- homologacão de recorde :
. A

t
. ,

R-
.

I frente ao Magazíne Hoepcke. es e Jovem que e ,_c:n::;perior ao seu adversário, mundial.
.' ncontrava-se o sr. Alfonso Santos, verdadeira reyelaçãod"d' T la 29 (UP!) - DOIS re-e. 'graças a atuações in IVl ualS u, Sohn que entuslasID-rudo com do ciclismo catarinense. Ésta

de alguml jogadores, como cordes mundiais fo:�m sdu-, ail alternativas da corr�da satisfação torna. se ainda.

h D'd e Nilton per'ados e um outro Iguala o '.
b R

Garnnc a, 1 a
. _

, RS S torcia para que Rubens Sa.n_ : maIOr ao sa ermos que u·
S t C prl'mel'l'o foi a me na competlCao entre U. . . . I 'an os. '.. -

IA'
_

l' da nesta Cl' ,tos conseguisse vencer a bens Santos é catarinense "lhor figura do quadro até e Po oma rea lza -

I

I
' .

d d ' 1
A

Krzy kowiac prova o mesmo acontecendo nos, como catarmenses quesair no segundo tempo con- a e. o po ones s
,

1 S h lt
' , .

t tde dos 3 OOOln com Car os c u z, Ja qUe somos, 80 emus que des acartundido (devido a gravidade. bateu o recor "'. IA' ,
-

'd' t 1 h "
com Bm31"1 (:1mbos hderavam a prova· este feIto dv notavel peda-da contusao devera ser IS... "s eep ec ase �

.

\'
.

.

,

.

d)
,',

Ih' d eis décimos Juntamente com o paranaen· hsta, fazendo votos antecl-pensado do selecIOna o, me OI an o em s
.

d'
.

.

l'
.

.,

D" d d marca ante se JaIme Nunes a SIlveIra, pados qu(; seJa fe IZ na mter-sendo sUbStltUldo P?r . ecIO e segun o a
"

-

Depois de viver e sentir de nacional 9 de julho.Estêves, que nada fez. rior de seu compatnota I

No periodo inicial, quandv Chromik; a russa Irina Press

atuou com os campeÔes du pateu o recorde do pentatlo
mundo 'iavá e Dida, o at::.- com um tot.al de 4.959 pontos,
qUe e�têve bem melhor, fi_ superando a marc� de 4.B72

nalizando mais e penetrando de GaHna Bistrova, também
com facilidade, do que no da U.R.S.S.; e Rima Koche

segundo tempo, quando en- leva, também rUS[la, igualou
traram Valdo e Delém, ,per- o recorde dos BOm com bar

dendo a linha atacante tôda reiras com 10s6. As "perfor-
a sua capacidade de pene_ mances" de Irina Press fo

tração. ram; pêso. 15,18m; altura,
1,50m; 200 metros, 24s5; 80

CHILENO I? metros com barreira, 10s9; e

Os chilenos continuam. distância, 6,17m.

RIO - 1 (V. A.) - Num

Chega-nos de Porto Alegre remo que lhe deve a sua lar ,

a notícia do falecimento do ga difusão por todo o Riu

general Darcy Vignoli, aos' Grande. do Sul, rasenlo-o
58 anos de idade. O extinto, I grande e forte perante o

reconhecidamente, uma das I Brasil inteiro. Foi durante

figuras maia destacadas que! largo - tempo presidente da
teve o esporte da terra dos Federação Aquática di Rio

pampas nestes últimos trín., Grande do Sul. Seu passa
tas anos, desaparece quando mente ocorrido na semana

ainda muito se poderia es- passada, consternou bastan,

perar da sua energia e gran, te os meios esportivos, não
de capacidade de trabalho, só do Rio orande de, Sul,
principalmente no setor. do como de todo. o Brasil,

o
jôgo em que não se impor
tou com o marcador" prete
rindo ajustar suas linhas
para a Taça Atlântica, a se

leção brasileira venceu on

tem, no �Maracanã, facil
mente a chilena por 4 x O,

gols de Valdo (2), Vavá e

Dida,

A renda do jôgo, que será
dividida entre as vitimas doe

terremotos do Chile e das

inundações de Orós, atingiu
a o-s 4.862,800,00. Não hou

ve entradas gratuitas e os

preços foram sensivelmente

majorados, custando a ar-

�.a.Cr ""''''no-=-.

lUO,uu

O pre�idente da Federação
Catarinense de Futebol de

Salão, sr. Hamilton Berreta,
vem de receber da Liga· La.

gunense de Futebol de Salão,
um ofício no qual ÔS mento

re::: daquela entidade, expõem
dados afirmando ser impos
sivel no momento se filiarem

à Federação Catarinense de

Futebol de Salão, alegando
entre outras coisas, ser im

po�sivel a filiação, devido já
estar em andamento o cam

peonato local.

M ISS A D E 1.° DIA

O doutor Waldir Perde-
neiras Taulois, juiz de Di ..

reito da comarca de Laguna,
Estado de Santa Catarina,

na forma da lei, etc.

go de P.rocesso Crvil, com')

protesta; anular, pelos meios

regulares de direito, qual.
quer alienação ou oneração
venha a ser, felta por Hin

denburg Moreira ou pela fir
ma Empresa Auto Viação

(\

O campeonato de futebol
de salão, deverá ser realizado
no estádio da Federação
Atlética Catarinnse, localiza.
d8 na Avenida Hercilio Luz. A

direção da F.C.F.S. espera
recuperar o estádio Santa

Catarina, dos escombros em

que se encontra.

Faz saber a todos quan

tos o presente edital virem, Gloria salvo se 0 adquirente
ou dêle conhecimento ti·

ou o beneficiado depositar o

ve"em, que por parte da
preço da dívida. ex-vi do

Cómpanhia Siderúrgica Na-
art. 108 do Código Civil. Re

cional, por intermédio de
querer a citação de Hinden

seu procurador judicial, dr,
burg Moreira e da firma

Francisco Carlos Regis, foi
Empresa Auto Viação Glo

dirigida a êste juizo, a pe· �ia, na pessôa do seu pro
ticão que adiante segÚe prietário, o mesmo Hinden
tr�nscrita: EJemo, sr. dr,

burg Moreira e publicado os

Juiz de Direito da comraca editais, nos termos ,do art,
de Laguna. Diz a CompanhiJ. 17B n.s II e III do Código de
Siderúrgica Nacional, socie- Pr�cesso Civil, para tercei
dade de economia mista,

1'os interessados, incértos e
Vva., pais e irmãos do inesquecivel ACI ROMÃO com séde no Rio de Janeiro, ignorados. Pede-se tambémVIEIRA, convidam aos parentes e pessoas amigas, para à Avenida 13 de Maio, n. 13

que seja publicado, uma vezaL'3istirem a missa de 7° dia que mandarão rezar na igre-""com dependência regional nos jornais "O ESTADO" de
ja de São Francisco, dia 2 de Julho (sabado) à� 7,3? �oras, na cidade de Tubarã?, b\ir- Florianópolis e "A IMPREN-1-. todos que comparecerem a este ato de fe cnsta an- 1'0 de Capivari de BaIXO, por SA" de Tubarão. preenchi-tecipam agradecimentos.

seu procurador, que esta das as demais formalidades,
subscreve,' vem expôr e em

sejam os autos entregues à
seguida requerer o seguin- peticionaria, Para os efei
te: 1) Expôr - A peticio- tos fiscais, da-se a este pro.
naria é credora de Hinden- testo o valor de cr$ 10,000,00
burg Moreira e da :mprêsa P. 'Deferimento, Tubarão,
"Empresa Auto Viaçao Glq. para a Laguna. 30-5-60. Ass.
ria", de propriedade do mes-I Fra:ncisco Carlos Regis)
mo. pela importancia de

1';Despacho: "A. Notifique-se
cr$ 2 951.000,00 (�ois milhões

por mandado os requeridos
novecentos � cmquenta e

t' rr
. edital, com o prazo de

" A G R A D E ( I M E N T O rr um cruzeiros) representadas trinta dias, nos termos doO campeonato de futebol torneio início do campeona-
por 76 (setenta e seis) no- art. 178, n: II e III do códi..de sala'o sel'a' iniciado na tar. to de futebol de salão já

, .

1 t dtas promissonus e e ras f
go de ProceSSO Civil, os in.,de de hOJ'e com a realização foi elabon::tda e está assim A PIA UNIÃO DE SANTO ANTONIO, encarregada e

M 1 tcambio, ensa men e sr teressados incértos. Lagunado tradicional torneio início, organizada, responsável pelas festividades realizadas na Igreja, do
vence um título. E' dívida de �0-5-60 (Ass. Waldir Pérde-Participarão cinco equipe:;" 1° jôgo às 14,30 horas: Fi- referido Santo, vem por nosso intermédio agradecer às
prazo dilatado, pois, o de- neiras Taulois, Em virtudetôd�� bem treinadas. Bu- gueirense x Caravana do Ar, autoridades civis e militares, bem como às inúmera9 pes- "edor levará ainda seb ano, do que foi, expedido o pre-caiuva, Figueirense, Carava- 2° jôgo às 15,00 horas: sôas que auxiliaram e cooperaram para o melhor exito das
.1 pagar, si o fizer no prazo. sente edital que será afixado

S"I
na Atlético e Clube Doze de Atlético e Clube Doze de citadas barraquinhas, ressaltando porém os auxílios que

DoS setenta e sete títulos
no lugar do costume e publi-Domingos I va ,Ag6sto, serão os disputan- Agôsto. lhes prestaram o Exmo. Sr. HERIBERTO HÜLSE, digno criginarios, só pagou o pri .. cado na forma da lei e seu

\
t �o" a's 15,30 horas: Governador do Estado, O Sr, Coronel RUBENS BARRA, 't- 'd
es. .j Jogo meiro. Ja es ao venCI os

prazo, que correrá da pri-acredl·'a d d 1° J'OAgo X Bo C'omandante do 14° Batalha-o de Caçadores e Sr. Coronel
t tanora Antes do torneio qUe está ve_nce 01' o -

- cinco outros, Des es, os res Ylleira publicação, conside-!ri
.' marcado para a tarde daque- camva EUCLIDES SIMÕS DE ALMEIDA, Comandante Geral da

primeiros foram uma ação rar-se-á transcorrido assimO treina,dor Dommgos Sll-
1 d'

. ,

'0 fl'xado pa 40 J'OAgo a's 16 horas: Ven- Polícia Militar, que cederam suas BANDAS de música, ao
t·

.,

d t .
.

d
.

I e la, com �mCl -

execu lva aJulza a nes a co-
que decorreram os. trinta dIasva de LaJ_es, patrono o CI-, 14 horas raverá um

I
cedor do 2° jôgo x Vencedor Sr, Carlos Bessa, Diretor da ELFFA; Senhoras Heriberto

marca. II - Para acautelar afixados. Dado e passadoclismo naquela J eida.de ser-I r:es��le de tôdo� os clubes, d.o 3° H(ilse, Acelon Souza e Viuva JORGE LACERDA, pela con-
seuS interesses, contrá um3. nesta cidade de Laguna, aosrana, tamb�m esteve presente I M' partidas terão a dura- tribuição das numerosa� prendas e bem assim a todas as
possível alienação qUe possa trinta e um dias do mês dea competição p:dalistica de

i A TABELA DOS JOGOS
:
ção de 20 minutos sendo que pessoas que ofereceram também grande número de pr:ndaél

I
afetar os créditos e para Maio de �l novecentos emaior repercussao �o_ Estado, I

A tabela ara os jÓgOfl do a última será de 30 minutos. Estende êste agradecimp-nto a Imprensa �scnta e
provêr e conservar seus di· sessenta. Eu, José Cabral daAntes da competIçao, con- __:p:_ -+ ::--:--:--�-- Falada, désta Capital, pela prestimosa colaboraçao,

. �eitos e evitar que de futu- Fonseca escrivão, o datilo-versando com a reportagem,
I" E FI d P tterson --

d
.

t
'

ra a nropa O, a C' O M I L I T A R
1'0 qualquer a qUlren e ve gl:;.fei. Laguna, 31 de maioo sr. Domingos Silva, teve a M .

S E R V I
,

nha alegar bôa fé: II de 1960. Waldir Pel'deneirasopcrtunidade Ide declarar que
Nova IOI'que, 29 (UP!) - de participar de várias lutas

Requel"er - O protesto, nos E tava sel"'do com uma· es
.

ItT ATENJCA-O CANDIDATOS À ESCOLA DE SARGENTOS s UI -nào podia confiar na POSSl-
O novo call1I)eão mundial dos na França, Inglaterra, a la,

Têrmos do art. 720 do Códi- t i"h tadual de Cr$S t· S
. .

_

DAS ARMAS DV-' EXERCITO I, an l' J a es .,.bilidade de Rubens an os,
'1' t Alemanha e até na ueCla,pesos pesados, o pUgl IS a

. , .

d 2,00, e mais a taxa de edu-contrariando o prognóstico
Floyd Patternon, efetuará, pátria de Ingemar Johans- A partir do dia L° até 27 de julho pro_Xlmo vm oure

...

.!f!.çJ, e saúde. Confére comdo redJator desta página, No
, P tt estarão abertas as in!1crições pa.ra a matncula na Escolo

A .

sen derrotado por a ersonl
GO·ST" DE f1 "FE''Z

10
original afixado no lugarfi nal, ao tomar parte na con_ dentro de um mes, aproxl- ,

t d Armas
'

li li liS t madamente, uma excursão na segunda-feira, D'Amato de Sargen os as .

-

d'"
,

G ' 'c-o Mili-
•

de costume, do que dou fésagração de Rubens an os,
esclareceu que esta viagem Os interes�ad�s dev,er.ao mglr.se a uaJ.m_a

ENTÃO PEVA CAFÉ ZITO La'gUna., 31-5-1960.Domingos abraçou o jovem pela Europa, declarou seu
A

da antes da ge tal' de Florianopohs (predIO da 16.a C/R),
José Cabral dIL Fonsecaciclista, efusivamente decla- treinador Cub D'Amato. fora programa -

ALVARO VEIGA LIMA
rando: Sómente a.gora a:cre. D'Amato disse ainda que o gunda luta Johanssen X

Oel onrt Gu Mil Fpolis, O Escrivão
dito no teu preparo físico. campeão tinha o propósito Patterson.

Nos prirneiroa minutos do

jôgo, o selecionado nrastleí.,
1'0 mostrou-se desconjunta
do, sem nenhum entendi-

Da Uga Lagunense
à F.CJ.S.

Jogos no estádio
da F.A.C.

Ó TIM O NEGóCIO

Hoje o início do Campeonato
de Futebol de Salão

3 propriedades para vender, 2 a rua Francisco Tolen
tinu, 4 e 5 area do terreno 10 x 18 proprio para deposito,

1 em Coqueiros, a rua:- 14 de julho n. 18, area do ter
reno 50 �netros frente para o mar pel'to da antiga escola
de aprendizes marinheiroD, local para veraneio,

Informações a rua Almirante Alvim, 4 'com a pro.
prietária.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- Sabado -dia 2 Desfile Elegante Bangu
APRESE�TAÇÃO' DA MISS LUZES DO PARANÁ - Res�rYas de mesas na Relojoaria Muller - Cr$ 300,00

refe.itura. de Florianópolis Departamento da Fazend�
MOVImento da TesourarIa, em 28 de abril de 1960 Moyimento da Tesouraria, em 5 de maio de 1960

-

. _

Ido d� �aC2� (�� �i�a� C;$�.�9.426,60 P A G A M E N TOS

Saldo d� �aC4.E(e: /�X�)N C;$;.�9.621,2C P A J A M E N TOS Gráfica Continente
RECEITA ORÇAMENTARIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTARIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Lld

rrecadação 189.593,70 Encargos Diversos 5.000,00 Arrecadação 204.893,40 Administração Geral 116.633,30 a.
J.!'undos Disponíveis 12.000,00 Depositante de dinheiro 37.049,80 Exação e Fisc. Financeira 27. '727,50 Tipo:grafia e fábrica de

Balanço 8.672,30 Serviços Industriais /" 60. OQO,OO Oarímbo, Impressos em gera.
Serviços de Utilidade Pública 21.507,80 Rua Aracy Vaz Callado, 186

Encargos Diversos 212.242,50 Estreito _ Florianópolis
Restos a pagar 5.000,00
Depositante de dínheíro 3.000,00
Fundos Disponíveis 12.000,00
Balanço 9.343.453.30

LIRA

CR$ 8.689.020,30 CR$ 8.689.020,30

DISCRIMINAÇãO DOS S._4 L n O S

a TeiJouraria .........................•.

m Bancos -

.

8.672.020,30
551.651.00

9.223.671,30

29 -de abril de 1960.Movimel1to da Tesourada. em

aldo do dia 28 {em CaIXa) cr$ 8.672.020,30
R E C E B I M E.N TOS

RECEITA ORÇAMENTARIA
Arrecadação 602.369,40

PAGAMENTOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Administração Geral 15.293,00
Saúde Pública 5.1460,00
Serviços Industriais 22.245,50
Serviços de Utilidade Pública 94.378,50
Encargo9 Diversos 2.000,00
Credo Esp. Azerto O. P. n. 1010 118.000,00
Fundos Disponíveis 12.000,00
Balanço 9.005.012.,'70

CR$ 9.274.389,70CR$ 9.274.389,70

DISCRIMINP çÃO DOS SALDOS

Na Tenouraria -

.

EIU Bancos .

9.005.012,70
563.651,00

9.568.663,70

Movimento da TesourarIa,

Saldo do dia 29 (em caixa) cr$ 9.005.012,70
RECEBIMENTOS
RECEITA ORCAMENTARIA

Arrecada� '.� 777.766,50

em 30 de abril de 1960

Depositante de dinheiro 2.443,20

PAGAMENTOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Administração Geral 2.205,00
Educação Pública 7.900,00
Saúde Pública 19.000,00

Serviços de Utilidade Pública 106.169,00

EnClltl&Os.--'pIversos 13.027,50

Restos a fi?-ãi�:-�" _ ...._�.

-.�, 4.342,00
�--. "' .........,.,_-

Receita Orçamentária 1.332,00
Fundos Disponíveis 12.000,00
Balanço 9.619.246,40

CR$CR$ 9.785.222,40 9.785.222,40

riISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

Na l'euouraria .

Em Bancos , •...•...........

9.619.246,40
575.651,00

10.194.897,40

2 de maio de 1960

PAGAMENTOS

DESPESA ORÇAMIDNTÁRIA

servíçoe Industríaís 2.000,00
Serviços de Utilidade Pública 5.200,00
Restos a Pagar 27.460,00

1.128,00 Movimento de Fundo>. 12.000,00

Balanço 9.712.048,70

Movimento da Tesouraria, em

Saldo do dia 30 (em caixa) cr$ 9.619.246,40
RECEBIMENTOS

RECEITA ORÇAMENTARIA
Arrecadação 138.334,30

Depositante de dinheiro

CR$ CR$9.758.708,70 9.758.708,70

DISCRIMINAÇãO DOS SALDOS

Na Temmraria _.! •••

Em Bancos . _ ........•.........•.....

9.712.048,70
587.651,00

1Q.299.699,70

3 de maio de 1960
PAGAMENTOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Administração Geral 71.150,00
Exação e Fisc. Financeira 62.575,00
Educação Pública 6.400,00
Serviços Industriais 23.300,00
Serviços de utilidade Pública 41.381,60
Encargos Diversos 23.193,00
Reatos a Pagar· 14.500,00
Fundos Disponíveis 12.000,00
Balanço 9.641.674,00

Movimento da resouraria, em

Saldo do dia 2 (em caixa) cr$ 9.712.048,70
RECEBIMENTOS

RECEITA ORÇAMENTARIA
Arrecadação 159.948,50

eposítante de dinheiro 24176,40

CR$ 9.896.173,609.896.173,60

DISCRIMINAÇãO DOS SALD,.OS
Na Teeouraría .

Em Bancos _. i •••..•••..•.
,

•.••..•

9.641.674,00
599.651,00

10.241.325,00

Movimento da Tesouraria, em

Saldo do dia 3 (em caíxa): cr$ 9.641.674,00
RECEBIMENTOS

RECEITA ORÇAMENTARIA
arrecadação 196.878,60
Depositante de dinheiro 24.222,10

maio de 19604 de

SALDOS

PAGAMENTOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Administração Geral 43.150,00
Exação e Fisc. Financeira 32.167,50
Saúde Pública 4.800,00
Serviços Industriais �4. 700,00
Serviços de Utilidade Pública 150.906,00
Encargos Diversos 25.430,00

Fundos Disponíveis 12.�OO,00
Balanço -9.559.621,20

CR$ 9.862.774,70CR$ 9.862.774,70

.

DISCRIMINAÇÃO
Na Temura!"ia _

...•.......

Enl Bancos ......•............••••...

DOS
9.559.621,20
611.651.00

10.171. 272,20

CR$ 9.801.564,40

DiSCRIMINAÇAO
Na Tef!ouratia

Em Bancos

Movi�ento da '.tesouraria,
Saldo do dia 5 (em caixa) cr$ 9.343.453,30

RECEBIMENTOS

RECEITA ORÇAMENTARIA
Arrecadação 256.519,30
Depositante de dinheiro 32.993,50

CR$ 9.632.966,10

5

CR$ 9.801.564,40

DOS SALDOS

Atencão
•

9.343.453,30
623.651,00

VENDE-SE UM TEItR]ç-

NO COM 2 CASAS DE MA

DEIRA COM LUZ E A'GUA

ENCANADA, 'A TRAV. 1.0
DE JANEIRO, 113 NO ES

TREITO. TRATAR NA MES
MA.

9.967.104,30

em 6 de dei 1960maio

PAGAMENTOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Administração Geral 38.0,50,00
Exação e Fisc. Financeira 29.057,60
Educação Pública 40.400,00

Serviços Industriais 33.100,00
Serviços de Utilidade Pública 9.650,00
Encargos Diversos 306.158,90
Restos a Pagar 11.400,00

Fundos Disponíveis 12.000,00
Balanço 9.153.149,60

(ÀSA AMPLA
(ESPECIAL PARA

REPARTIÇÃO)
ALUGA-SE

.
No centro com salas, luz

direta, grande sub-solo para
depósito ou arquivo, pátio
para veiculo etc.
Tratar telef. 2536 com Sra.

Alaide G. Noceti - Rua 7
de Setembro

_
21.

-CR$ 9.632.966,10

DISCRIMINAçAO DOS SALDOS

Na Tel.!;)uraria .

Enl Bancos ; ••.........• '

......•.•.••

Saldo

Movimento da Tesourarla,
do dia 6 (em caixa) cr$ 9.153.149,60
RECEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTARIA

77.966,20

10.386,60

--, .�.�� ... ,
"-

Arrecaà'à'Ç<;'ij ,,',
Deposítante de dii',,��l'O

CR$ 9.241.502,40

DISCRIMINAÇãO
Na Tepouraria .

Em Bancos ' .

Movimento da Tesouraria. em

Saldo do dia 7 (em caixa) cr$ 8.709.890,60 IRECEBIMENTOS

RF.CEITA ORÇAMENTARIA
Arrecadação

-

166.572,00
Depositante de dinheiro 22.222,10

9.153.149,6íl
635.651,00

9.788.800,60
CAFEZINHO, NÃO!

CAFE ZITO!em 7 de maio ,de 1960

PAGAMENTOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Administração Geral 141.500,00

Exação e Fisc. Financeira 18.000,00

Educação Pública 15.110,00

Serviços Industriais 252.457,80
-c:-,

"'s" -':!..lcO,.,.Jie utilidade P/ blica 51. 000,00
ervz; UI' - .1:;;: ""cN�
Encargos Díverséã -

_.... -::"�-""'±1. :>44,lJV
Fundos Disponíveis 12.000,00
Balanço 8.709.890,60

Rádio Guarujá
PROGRAMAÇAO PARA n

DIA 2 DE JULHO DE 1960

��Á�)_
""'"-liJ:":',,==-l:!!I!III��

As 6,35-
Alvorecer em nossa terra

9.241.502,40
As 7,05-
Revista Matinal

As 7,55 -

A VEl\fAG informa
As 8,35-
Um amigo a seu lado
As 9,05-
Telefone pedindo música
As 10,30 -

Antarctica nos Esportes
As 11.05 -

Musical Copacabana
As 11,35 -

•

Parada musical Chantec\er
As 11,55 -

Re!Jól'ter ALFRED
As 12,25 -

A VEMAG Informa
As 12,30 -

CR$

DÓS

'\

SALDOS

8.709.890,60
647.651,00

9.357.541,60

9 de maio de 1960

PAGAMENTOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Administração Geral 38.900,00
Exação e Fisc. Financeira 24.649;80
Educação Pública 24.100,00
Saúde Pública 32.950.00

Serviços Industriais 20.100,00
Serviços ,ce utilidade Pública 19.050,00
Encargos Diversos 61.357,50
Fundos Disponíveis 12.000,00
Balanço 8.665.577,40

CR$ 8.898.684,70
Enquanto você almoça
As 12,40 -
Por que CELSO RAMOS
As 13,35 -

Carnet Social
As 12,35 -

I
CR$ 8.898.684,70

I
DISCRIMINAÇAO DOS

Na Teeourarla .

Em Bancos .

SALDOS

CR$ .

Convite à música
8.665.577,40

As 14.05 -

6p9.651,00 A música do ouvinte
As 15,05'-

9.325.228,40 Firestone nos Esportes
As 18,10 -
RESENHA J-7
Às 18,25 -

Verdade ou Mentira?
Às 18,30 -

Musical C. Pernambucanas
Às 18,55 -

A VEMAG informa

I
As 19,00 -

___________ :W0mento Esportivo Brahma

Praca 15 de Novembro As 20,05 -

praca 15 de Novembro Têrço em Louvôr a N. S.
Rua João Pinto IRua João Pinto

Às 20,35 -

Rua Felipe Schmidt Telefone para ouvir
Rua Felipe Schmidt As 21,00 -

Rua Trajano Reporter ALFRED
Rua Trajano As 21,05 _

Rua Trajano
Rua Trajano

RADIO TEATRO,
As 21,30 -
tl VEMAG ínrorma
As 22,05 -

Grande Informativo Guarujá
Às 22.35 -

Noite de Gala.

MARIO LOBO
Tesoureiro

M. C. FREITAS
Chefe Servo Contrôle

JUCÉLIO COSTA
Diretor

------

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
P L A N T Õ E S DE F A H M Á G I A

MÉS DE JULHO

2 - Sábado (tarde)
3 - Domingo
9 - Sábado (tarde)
10 - Domingo
16 - Sábado (tarde)
17 - Domingo
23 - Sábado (tarde)
24 - Domingo
30 - Sábado (tarde)
31 - Domingo

Farmácia Vitória
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia sto. Antônio
Farmácia sto. Antônio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna

IRMÃOS BITENCOURT
( A I � � AD A·R O 'O N f ;" ry?
ANTIGO ���Alw�l�

O serviço noturno será efetua do pelas farmácias Sto. Anto nío, Noturna e Vitóril>,.

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

E S T-R E I T O

3 - Domingo
10 - Domingo
17 - Domingo
24 - Domingo
31 - Domingo

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia oatartnensg

FOR�O

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

O serviço noturno será efetua do pelas farmácias do Canto, Indiana e Catarinense.

A presente tabela- não poderá ser alterada sem prévia auto rlzação dêste Departamento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·

�iiiiiiCàiiürProflssfõõãii- """" -"'.....

.,.'""-----,.a-----'a-----�iDR. HENRIQUE PRISCO 'DR HUBI GOMES Das 16,00 às 18,00, ,dfaria-� mente exceto aos sabados�� .

IMEJfDOJfÇA DR. GUARACY A.'
SANTOS I

i
�Especialista em dentaduras a�;\.. 'Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 .'..

tõmícas. Horário: Das 8 às 12 t8 I (Praça Etelvina Luz)
121. <\_tende com hora marcada G&I••••••1i ••••••

/ -

Curso de E8pecial1zação no DOIpl
tal dOI Servidore. do lil.tado.
(SerViço do Prof. Mar1ano d' An,
drade j , Consultai: Pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde daa
15,30 :J.oras em diante no conaul-

C O L A B O R A D O R ,E S tório, à Rua Nune. Machado. 17.
'.

.

. ,esquina da Tlradente. - TelU.Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral 2766. Re�ldêncla _ RU:a Mare.- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira _ chal Gama D'Eça n.o 141 _ Tel.?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj _ Prof. S!L20.
.'

Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa _

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

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

Maury Borges - Lázaro Bartolomeu,

POBLICIDAP-J
Osmar A. Schllndwelm - Aldo Fernandes _ VirgiJio
- Ivo Frutuoso.

R.PR.8.NTA�TI
1�pre8entac;õe. A. S, Lar. Ltda f DR. ANTONIO MUNIZ DE
�IO:- Rua Senatíor Dut.. 4t - i.. A.••., _! ARAGÃO

T.L 315.14

Inptomado pela Faculdade Naol0.
nal de Medicina l1a Unlv....ldad.

do Bra.U

I
t;x-Int;rno por concurse da .a.er.

nldade_maco.la.
(Servloo do prof.

Octávio ROdrlguel Lima). Ix
Interno do Serviço de Cirurgia do

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

J
janeiro. Méd.IC� do Hoapltal de
Caridade e da Maternidade Dr.
.Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS-

I
PÁRTOS - OPERAÇOES -

Casa Laudares Ltda. PARTO SEM DOR pelo métod_c. _

,
pslco-protllatlj),íl_S, I '.Rua peQ!)� j

- rel, ,3820 p .. lC?8�"'·'á:ewifà'ii10logação, f!'"'>t·rD n�

�Mfif.�••••••(·' -' J U';<�-.llT.'cirn,;-",--- f
- l . 'e-,

_.�
V" - -

:_ i b
_ . fli'�ra..;tjcar ex. era Ue

_ ::178.m s:.9r�QJOãO pinto n. 10,
ÉCIO J �fcelPT'� (1�ff'°-' """AnIlAdas 16.00 àS 18,00 hora.. Atendt

1 t_4' 9 ;';1\0
com hora. marcada.. Telefonl Com grande facilidade de pagamento, v:nde-se o �s
3035 -- Realdêncla: Rua Gen.ral

a, longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Lmhares: pro
Hlttencourt n. 101.

ximo a Penitenciária. 'podendo o comprador constrUir sua

•

�asa, imediatamente.

ORA "O UTADO'· LTlJA.

'()��
1j l;,
L tiri

Rua Conselhetre lta"fra 160
relefone 3022 - Cxa. Po;tal 139
Enderêço Tele&ráfico ESTADO

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G E R E-N TE
Uomlngos Fernandes de Aqu ln o

REDAfORES
Osvaldo MetIa ._ Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo M�cha(lo - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

[�. Paul., ROA Vitória 167 - e... I U _

Tel. 34-89.»
�rvlç{l 'feJelTáflco da UNI1J'lW PRES8 I U-f')

AGENTES E COR-aESPO!lDJ:NT.�
"SI 'hdol ati lIIuoJcfpio8 r r;;ANTA CA l'AIUN A

ANUNC.:J8
Ih411lli-t1i! contrato. de acordo eu ... i t ..bela t. vic.,

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00
A direção não se respcusahihz., pelo:

emlceitos emitidos nos artigos assinado-

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA.
DO EM CONSÊRJO DE PERSIANAS

geral

SLlDES

J��ID
m=

[fl�1®

João S. 6.Moritz
-- .....�--_._----------,-----

.

$" COJ

.,tt�
�A SOHERAN A" PRAÇo\ lã DE NOVEMBRO - ESQUINA

IlCA t'ELIPE SCHMIDT

.'Il,IAl '4 IUHERA..\'A" DISTRITO 00 IlsrZlCITO - CANTO

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIAO - S,C.

Rua 1'! de ,Julho (Saco da LlJ.ma) - <JOQUEIROS

I'II:'DICO

Operaçôe. - Doença. de Senho_
raa - Clínica de Adulto.

MI:DICO

Dentista

,(UNICA SANTA CATAR.INA
Doenças Nervosas e Mentais -

Clinica Geral
Angustia - Complexos - Ataques - Manias __ ,

Problemático Afetiva e sexual
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia _.

Insulinaterapia - Cardiozolorapia - SonoterapIa e

Psicoterapia.
Direção dos Psiquiátras _

DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

fIIf
DR. AYRTON DE OU..,

, VEIRA
'

DOENÇAS DO PULEAO -

- TrUBEnCULOSJI -

Dias

Consultório - Rua F.llp.
Schmldt. 88 - Tel. 1801.

Horirlo: daa 14 li 16 hor...

Residência _. FeU". SChmld'.
0.0 127.

Pré-Nata; '-- Partos � Ope
rações - Doenças de Se
nhoras ..:._ Clínica Gerai
RC$idência:

Cirurgião

Rua Gal. Bittencol:,rt n.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Schmídt •. 17.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

A�lsa sua dlst;nta clientela Que
mudou seu consultório para a rua

Fellpe Schmldt. n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

Mauricir 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

prlnelpah, Or,gãos do Po-
• <r, ._ _. --......._",;,:

O SUL

der Judiciário e da Admi

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

. América 50
Andar - Tels. 2198' e

2681

CIRURGIA l'RAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: João Pinto, 14 -

Consulta: das 1lí à' 17 hora., dlá
rlamente. Meno. ao••'bado,. Re
sidência: Bocaluva 136. Fone 2714

, ,

ORA. EBE B. BARROS
CLINICA DE CRIANÇASCOll>iwtóTlc • a.......1a Co..."..

SelU1I4a , ,.a-Ietra
.... 16 ,. 17 bor..

Tet. - 1114

�o
• (

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

·,1105

RAroS X -. r");,'TES - PIVOS
TRATA:\'IE�JT()fi DE CANAL

HORÁRIO - das 11 j, 1:2 e das 1liàs_2tl}lp'
HORAS MARCADAS AlllTGtfo tOJt!..vf"ãs
RUA TRAJA�� .... ,-(�. I ... à.s 18 horas

.r-",J'" ��'"-;;"7� -1 (> -mdar
. ....dA .IJ" ,J. �.

eAU�. . ..--------

UMA REVISTA RE.4LM ENTE

:"J PãTIÍl\:..�.c�_�,.:;�jillm
-

=1" "'�� .:
.t.o r< •••a.,lO..;�fI,... .

•

Escritório de AdvocaCia
andar - Florianópolis

MODERNA

Rua Felipe scnmíot, 14 - 2.0

Dr. Acácio -Garibaldl S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramo;,
Dr. Evilásio Nery Caon. , , .

. ._

Questões' Trabalh'istas- -'- Causa� civeis, comercia!s, crrmi
naís e fiscais _ Administração de bens -: �ocaçao e ven

da de imóveis - Naturalizaçào - Inventa�l?S - co�r�n;
ças _ Contabilidade: escritas, balanços, anallses e pencla

:ampanha Pró Comtnição da Matriz
de Nossa Senhor� da Boa Viagem
em Saco dos lim�es - Florianópolis

1 saco de cimento ".' , .

1 saco de cal " . '" " '" '" . '" '" . '" . '" '" ..

1 carrada de areia , ,
. , , , .

1 cal'l'alla de 'pedra britad.a .

1.000 ti'Jolos ,.""",,"" .. ""'"

1 . 000 telhas ., , ,
.

1 servente (diária) , .

1 pedreiro (diária) , .

Cr$
-IIÍ

365,00
8,00

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

150,00

280,00

Jo;speclallsta em molé.tl... de �.... DR-.HAMI.LION· SANfORD DEnhOl'S8 e vias ur1nárla.. cur.. ra_

dicaI das tn1ecçÔe. agudal e crô'

nIcas. da aparêlho genlto_urlnl,rlO VASCON.(ELLOSem ambC'8 O. liXO.. Doenoal do

,parêlho Dlgeltivo. do .tat,ma
1 de giáno do Instituto Nacional

tL ... 11' Diplomado pela .ESCO a
.lervoso,

' Rorárlo: 107:1 -
R do Cancero

"L, .�.,.' ó horaa - con.ult6rlO: Medicina e CirurgIa do 10

HORAS
r, �. -'

da iJO}<.�ÇAS DE SEN -

:UB·· Tlradentea, 12 - 1,0 anelar
de Janeiro. Ex-Interno

.F�Ji;_ '8246. Ruldên�a: 1"
Clínica Urológic do HospItal PAI�,'10S - UROLOGIA -

acerd� coutinhO. 11 (011'Oara dO
Pedro Ernesto (Serviç� do CIRURGIA

'spanha - Fone II..
.

D' f RuPP) e da MaterJ1lda1de 'HeIJcle. pela manhã, na
• Ia .

- Mat.ernidade Carlos Correia,
"'ernando de Magalhaes.,.

Residêncil: Rua Demétrio

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

DR. LAURO DAURA
CLINICA G••A.L

lRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIAN.cAS

,

ESliecialista em moléstia8 de anua e recto
Tratamento de hemorroidas, fistulaa, ete.

Cllruraia anaJ
CONSULTóRIO: - P.na CeI. Pedro Demoro.

Estreito

Com a sua colaboração, por pe
breve a igreja! Todo

com suma g)'atidão!

A união faz a .força!
quena que seja, estará acabada .em
e qualquer" auxílio, será l'ecf>bldo

DEUS LHE PAGUE!
Remt.: Pe. F, de S. Bianchini - Catedral -'

Florianópolis - S.C.

CIRURGIA GERAL

1553 -

DR. NEWTON' D'AVILA

,ucuç... de S�nhor... - procto

logla _ Eletricidade Médica

I�onsultóflo; Rua Victor Mel... ·

I
relles n.o �8 -- Teletone 8307

,ousultas Das I r, boras em diante.

(esldênr.la: Fone. 8.421· Rua Blu

"IenBU, n 71·
--

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demor<;l J.627 - Estrei

to, das 16 àa 19 horas (ao la�

do da Farmácia do Canto).

Res.: Santos Sarai:va, 470
_ Estreito - Fones 2322 e

6367.

Dr. Hélio Peixol�
ADVOGADO

Escritórhi - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4.

)
Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406,

Telefone .:_ 2422.

VENDE-SE
Duas Bicicletas Monark.

Preço �e ·ocasião. Tratar à

rua Duarte Schutel. 42.

DENTADURAS INFERIORES
Ml1:TODO PRÓPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR.' MOORPll S[HWEIDSON
CIRURGl!'.li UENTISTA

DIPLOMAI"O PELA L"..;rVER,SIDADE DO PARANA

L O I E S

Vendas: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426.

ATENDENDO DIARIÀMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

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

Exalu"es do Estômago - Ve"icula Biliar -- Rins
rorax - Ossos - Intestino, etc.

Hi;;terosalpingografia Radiúgrafia Obstétrica
(G�'avidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPõE DE APARELHAGEM ,MODl!:RNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

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

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

RAUl PEReiRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhislas"'
Escritório: Rua Joio Pinto n. 1. 101)0
[. flefone u, .U87 - Cma pl)&tal n, U
BORARIO: Ou í6 18 17 bor...

xxx

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
Comunica aos seus cl1ente§ o novo horário de consul·

tas.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



13.a Maria Silvia Berendj
14.a Nilda .Izabela KUhnen�,15.a Gracia Regina Assis.'
Vocês poderão acompa,

N
.

�:�!, �el:,: ::��a�:s:u�� ���:a�st:o!�S�!:a c:::áest: SRTA MARIA SILVIA ',eg-O'C'I·O Urgenle "

dora de grande talento e formação de acôrdo com o

brilhará na passarela do sorteio feito nos ensaios. Berendt, desfilará hoje na' Vende-se uma loja de ferragens, louçaa etc., com um

Lira T. C" logo mais à noí-
passarela do Lira T. C. E' bom depósito anexo 01; também só o ponto.

Do dia 26 de Junho a 4 de Julho, àa 19,00 horas, no,

uma candidata credencía- venas sol nes at
.

d elo J
-

M d

te.
-

FELICIDADES! E L E-
Ver e tratar na mesma a rua CeI. Pedro Demoro, 1545

e p rocma as p s urzes. e 01' omos.

NO ,':'�{'_YTIMMOO iii''',
__9.,

.

A_N_._T.�S _�O., LIRA

__:.C. dda� ,_La1'rMa iSTS.' Ecl.egante
Bangú :1O Estreito (em frente do Cine Glória).

SÁBADO - DIA 2 DE JUI!:-lO:

!:!'���_ �___
__ __

_

_

18,30 horas: Cortejo da casa do Imperador à Matriz,

realizado' o "BAILE DAS :�.,....., '. -.............. = ......'C.

"".
_. _, ve, _,

R 'E f I D' E" N ( I A SCl�Cma. acompanhamento
da Banda de Mu-

NAÇÕES", . na Sociedade �,_ "

..J

Thalia em Curitiba, sob o
AMANHA teremos o ��"''''"'A'hi�.g;rtável residência, recém reformada, 19,00 horas: Novena Solene. Barraquinhas na Praça

patrocínio do Diário do Pa-
sensacional'DIS60 DANCF.: na Avenida Rio Br;�c:t�� 60, junto à Assembléia Legís, Nossa Senhora de Fátima, em frente da

raná.
no Lira T. C., onde são rea lativa. A casa tem varandã;"<d�8 salas de visita, sala de Matriz.

lizad��. as manhãs alegres jantar, copa! quatro quarto'l' �;cffi{::�" sala de banho, DOMINa0 - DIA 3 DE JULHO:

da Cidade. A srta MARIA moderna cosínha e tel f i11t 9,00 horas: Partida do préstito da Residência Impe.,

H�LEN
. I

eone., .

1
'

1\" t
.

d
-

t d M'
� A PAVAN, MISS Ele. Exiaa.se contrato AI l: C $ ,,�,,� p,om o

na a aa riz, on e sera can a a a is;

sante Disco Dance s,,' "'.

'"
_

. ugue. r 8.500,00. Tra��1� .:;.:;;)I�. ,sa ru.. qual selará a coroação do Impe-
-

•

"

�. ,;,1. ele Cordova ou com a Dra. Maria de Lourdes Med" pon>'\A. -

- . d J'
apr. sentada as 11 horas, Vieir R MIAI'

•
. '''-;HC)-p�� ra 01'. '-

.

1 a, na ua e o
. vlm,. I?, Chacara do Espanha, ou, � ��'tJJ\f')'spertina e Bêncã(l� SS�§.i.::.........�

ainda, com o �?r. M1e�elros_ vieira, na Rua Tte. �ilveÍl:a, 49. �9,00 horas:' """''''-\i>tica fêz �'5: quererá um. íOW�
(Reitor da Igreja Matriz) cram€ntif.' - ff;o. - -,�- M,"�"-"

-----..,----______________ 22,30 horaa: Queima de fógos.

V E N D E _ S E Haverá churrasco ao meio dia e barraquinhas duran-

te o elia todo e à noite.

clEGUNDA-FEIRA,- DIA 4 DE JULHO

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

HOJE, será realizado o

tão falado DESFILE ELE

GANTE BAN'GU, no Lira

Tênis Clube. onde desfila-

rão quhtze 'elegan1ies mo,

dêlos ';a cidade seleei�na-
,

das pelo Diretor de Rela

ções Públicas �e pelo De

partamento Feminino do

Clube .. Durante três meses
fiz a cobertura deste des
file, incentivando as can

didatas e colaborando gra
tuitamente com. a FABRI

CA BANG.U, graças a gen
tileza deste jornal, que ce

dEU as suas páginas Sem

exigir gO Departamento de
Vendas da Bangú, um

centavo pela propaganda.
A únícn coisa, que exige é
imparcialidade na esco

lha da lVUSS ELEGANTE
BANGU do Lira T. C.
Até nos' ensaios eu tenho

acompanhado as mocas.

Para completar o pre�tí
gio com as Elegantes Ban
gú do Lira' T. C" organiz.e

í

um elegante Coquetel no

. Querência Palace Hotel,
que foi realizado no dia

29 p.p.
Estímo que tôdas as can

didatas se apresentem com

muita graça.
Tôdas são dignas do tí

tulo, dependendo scmen;te

d9. seu estilo elegante no

desfilar.
Desfilarão pela ordem:.
l.a Rísoleta da Silva Me

deiros

2.a Vera Ramos Moritz

3.a Sônia Mara Del Vale

d.s Araújo
<l.a Selma Machado Pa-

checo

5.a Rute Lobo

6." Elayne Amim

7.a Maria Clotilde Araújo
s.a Sônia Maria de Car-
valho

9.a Vera Regina Gon-

zaga
,10.a Iná Simas

ll.a S.ueli dos Santos

12.a Leoni Portela

SRTA INA' Simas, u'a
moça müito elegante que
se apresentará hoje; no

Desfile El�gan;te Bangú do
L. T., é uma das fortes
candidatas ao titulo de
Miss Elegante Bangú do
Lira T. C.

CHEGARA' HOJE, pela
Real procedente de Curítí ,

ba, á srta. IDILUZ T

MUTZKO, "Missa Luzes d�
Cidade" do Paraná" que
vem acompanhada da sua

sra. mã- e rio cronista so
cial NAYM LIBOS, da "UL_
TIMA HORA" ide São
PaulC', Edição Regional do

Paraná, a convite da Dire
toria do Lira T. C. Naym
Libca, fará a cobertura elo
Desfile de hoje.

A SECRETARIA elo Lira
T .C. estará iaberta elas 14

às 18 horas. para atender
vendas c!e mesas e entre
ga de convites.

.".-:.;i.;:'�::
P�ra fins ele elireito co

lliunico ('lHe está extraviaelo o

certificado de propriedall e
SRTA. IDILUZ T. MO- n. 203026, da caminhonete

TZKO, Miss Luzes da, CI' - 'Taunus, ohapa 3-01, côr ver-
dade do Paraná qUe hoje ,:e, motor G73G - 119351,

,d�sfilará na pa..tsarela do an::: de fábrk1ção 1951 .

L-.rai T. C" encerrando o A pessôa que o encontrar
, De�file Bangú de hoje à queira por gentileza enviar a
nOIte 110 Ura T. C. este Jornal ou ao sr. Sílvio

Ferrari.

Informações e Orçamento
Osvaldo Meira

e- .",,' i

-I
A Comissão míxta, constituida por órgãos diretorés da

-,

Associação Catarinense de Medicina e pela Congregação

Av. Mauto Ramos 206 Fone 2758 da F�culdade de Medicina de Santa Catarina, chama a

•••JtIM.l ea•••aa....... atenção dos médícoe para o Edital publicado no Diário

Oficial do Estado em 23 de junho do corrente ano e que

eliz respeito do preenchimento de cadeiras na referida

Faculdade.

Conselhos de...
(Cont, ·da a.a )Íàg.) sia local e Sem interrupção

formam em baixo dos olhos. dos atos normais Ida vida �

trabalho, passeios, etc .

Nota: os nossos leitores

poderão dirigir a correspon
dencia desta secção direta
mente para o Dr. Pires, a

Rua México, 31 - Rio de

J,aneiro.

No primeiro caso as inje
ções, melhoram um pOUC0
mas se mostram ineficazes
em relação à segunda hipo-.
tese. Sendo assim, é preferí
vel recorrer à uma leve ope

fação de estetíea que é feita

em pouco tempo, sob aneste,
--,�,-----

j-SYNff:Xõ1
Ipara O assoalho I
fd o S 8 U E s c r i I ó r i o o u L a r i
•

I Beleza
•

I
:li
ol

Distiflcão
,

Durabilidade

AVISO

..

,�1
OLGA Lima, proprletá.,

ria do Restaurante do

Clube.

CASA NO CENTRO

COQUETEL,' amanhã no

�Lira T. C., às 11 horas, ofe
recido as ELEGANTES

BANGU, pela Diretoria do
Clube. Os produtos ME·

RINO I serão fornecidos

pcr GERMANO STEIN CIA

Cc.D.1 era ótimo estado de conservação, sita na Chá.
�ara do Espanha, com saleta de visita, sala de jantar, dois
martos e demais dependências.

T :atar no Ed. Sul América - Conjunto 501 ou pelos
:elefones 2198 e 2681.

.

HOJE, às 17 horas, have
rá um coquetel no Lux Ho ,

tel. onde será entregue o

prIme'iro número da Revis
ta "BOSSA NOVA". Esta

rei presente nesta cerrmô-
)Jia. Agr s deço o convite, for
mulado pelo sr. Salim Mi

guel, um dos Diretores dss
;ia revista.

V EN D E-S E
Uma ótima casa resídencíal, sita à Rua Almirante

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

remo, 3 quartos. copa e demais dependêncíau
Tratar no Edifício "Sul América" - 5.0 andar - sala

;01. Fones: 2198 e 2681.

Uma otíma barraca de madeira medindo mts 280 x
1,80 próprio para venda de frutas e legumes - 'I'ratar na

Agência de Revistas no Edifício Hotel Royal.
(

Veridecse ótima caea com 3 quartos, 2 salas, cosi.
nha etc., sita a Avenida Hercílio Luz nO 185, próximo a

Maternidade Carlos Correia. Tratar com Valter nu Esta

leiro Naval ,ou pelo telefone 22-03, com a mesma pessôa.

PARTICIPA(ÃO
,

SR. CÂNDIDO BARBOSA DA FONSECA E EXl\1:A.
SRA. PARTICIPAM AOS PARENTES E PESSOAS
'AMIGAS O CONTRATO DE CASAMENTO DE SUA,

FILHA ARLETE SILVADA FONSECA COM O SR.

AILSON GONÇALVES.
AILSON E ARLETE

noivos

MOTOCICLETA V:ENDE-SE
Vende-se' uma Motocicleta B. S. A.
em forma. Tratar na Prainha, nr. 153
_- - �

(AS·A EM· ÓTIMO LUGAR
Vende_se a casa 1;1.Q 67 (2 pavimentoD) da ru� Bulcão

Tana, esquina com a Avenida Mauro Ramos, nã(J estan

lo sujeita à desapropriação pelo Govêrno do Estado. Infor.

l1ações com o proprietário, à rua Jerônimo Coelho, 1

1.0 andar -- sala 10, "Edifício João Alfredo", elas 16 às la

horaa.

V E D E- S ESRTA MARIA CLOT1(JDE
Araújo, Rainha do Lira.
T. C.' de 1959, uma das

fortes cQncorrenlteis ao tí·

tulo de Miss Elega�te Ban

gú do Lira T. C.

Vende .. se uma casa dotada de todo o confôrto, com
3 dormitórios e demais dependências, sita à rua Uru�

guai, .esquina.
Tratar pelO Fone 21.28, das 8 às 12,00 e das 15,30

às 21,00 horas.

LOTERIA DO ESTA"DO
PAGAMENTO DE PRÊMIOS

VENDIDO PELA AGi!:NCIA DE RIO NEGRINHO
UM MILHÃO - LOTERIA DE SÃO JOÃO

O bilhete n.o 6.223, premiado com Um Milhão de cru

zeiros foi vendido pela Agência de Rio Negrinho, [lendo

contemplado o snr. WILHELM SCHULZ JUNIOR, residen
te em Jaraguá do Sul.

Outros prémios maiores: Delmar Negro Sá, Quinhentos
mil cruzeiros, bilhete vendido pela Agência de Porto União,
extração de 8 de abril p.p.: Aos snrs. Antonio Mauricio de

Siqueira e Arno Roeder, residentes em Blumnau, cinco dé •

cimos a cada um do bilhete 5356 premiado com Quinhen_
tos mil cruzeíroa, extração de 10 de junho p.p., vendido

pela Agência daquela cidade; Ao snr. Romano Massignan,
industrial residente em Joaçaba, bilhete 2772, 'quatro dé

cimos, premio de Quinhentos mil cruzeiros extração de 20

de maio p.p.; Um décimo do bilhete 2772, de 2"0 de maio

p.p., a snra. Catharina Nascimento, de Herval do Oeste,
premio de Quinhentos mil cruzeiros; Vendido pela Agen,
cia Simas o bilhete 5899, de 6 de maio p.p. com QuinhentoiJ
mil cruzeiros, contemplados: José Cabral Arruda,' José

Carlos, Luiz Martins Santos, Marciano Garcias e José Fer

reira de Aragão.

Faculdade de Medicina de
Santa Catarina

Florianópolis, 30 de junho de 1960,-
Ass. Joaquim Madeira Neves

PRESIDENTE DA COMISSÃO
--------- --------------

1960: -- Dias 2, 3 e 4 de julho -1960
GRANDIOSA FESTA DO ESPIRITO SANTO

na Matriz do Estreito

is.âo horas:

19,00 horas:
22,30 horas:

23,00 horas:

Cortejo da Casa Imperial à Matriz.

Novena Solene.

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

a Banda do 14.° B.C ..

Com o resultado fmanceíro das solenidades esperamos
..

poder pintar a Igreja Matriz do Estreit0.

Imperador:
Ju\zes:

José Elias
Anastácio Linhares
JoJlas Gerber
Sírio Patrício Lima
Paulo Koerich
Eloy Struve
João Soares Filho
Carlos Gevaerd
Manuel Claudino
Joaquim Motter
Estanislau Rubck

re. Quinto Da'vtde Baldessar

l ! R· ATÊ N i S (l U B :E
PROGRAMA. no MÊS DE. JULHO

�'·'·l!t'Sl"··,�i��'WtW.,..-
Dia 2 - Deufile Elegante Bangú, com a apresentaçãf

da Srta. Idiluz T: Motzko, Miss Luzes ela Cidade da Ulti_
'11a Hora do Paranã.

Dia 3 - Disco Dance - às 11 horas, será oferecid(
·.lm coquetel para as elegantes Bangu, no RestaurantE: do

Clube.
Dia 10 - Disco Dance - com orquestra. e atrações.
Dia 17 - Dir.·co Dance, com atrações.
Dia 24 - Disco Dance, com atrações.
AVISO - A secretaria elo Clube, estará aberta no sá"

tado, dia 2,' dàs 14 às 18 horas, para atender vendas df.

mesas e ingresso.'!.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NA ASSEMBLeiA LEGISLATIVA

Caracterizada· a obstrucão Ciovernista
,

ao e m p-f é s t i m o a J o i n v i II e
Jota Gonçalves (omprova da Tribuna o Torpedea�l11en:to - Empresul Já Recebeu (em ,Milhões
e à Prefeitura são Negados Trinta Milhões - (aso Virgem odo Substituto Aldo Andrade, Que Dor

me nas Gavetas de Uma (omissão Há Quase U m Mês - Dib (h e r e m:
Aumento das Pensões do Montepio Estadual

o deputado Jota Gonçalves, na sessão de 30 do corrente, deamascarou a
farsa da bancada situacionista, que pretendeu, através de um substitutivo
bomba de autoria do udenista Aldo Andrade, englobar o projeto de aval ao
empréstimo da Caixa Econômica a Joinviile, ao que concede também a Blu
menau.

Preliminarmente ponderou da tribuna aquele parlamentar que ausente
vários díae, em viagem, procurou, no retôrno, saber do andamento do projeto
n> 76, pois pela celêuma levantada pela bancada udenista, através do substi
tuto global do sr. Aldo Andrade .. julgava que êste, em quarenta e oito horas, se

muito, providenciasse para que viesse a plenário, para díecussâo. Consultava
então, ao representante da UDN de Blumenau, o que fôra feito do projeto, pois
fazia quase um mês que os governistas "grudaram" ao projeto original o subs,
titutivo, tendo o monstrengo descido à Comissão de Finanças a 3 de junho.

to .que explorava o setor de
energia elétrica, naquele
município.
PAULO BORNHAUSEN:
DARÁ óRDENS A BAN
CADA GOVERNISTA ...
Continuando a desmas

carar a manobra da ban,
cada governista, o sr. Jota
Gonçalves informa a Casa
que o sr. Paulo Bornhau
sen, candidato udenista à
Prefeitura de Joinville
afirmou, naquela cidad�,
que, em setembro virá a

Florianópolis para dar 01'
dena à bancada udenista
aprovar o projeto ... O sr.
Orlando Bertoli, em apar ..

te, observa que não há tôr;
ca que encubra a politica
lha que faz a UDN na As
sembléia para iludir a opi
nião pública joinvillense.
CASO VIRGEM NO BRA-

SIL ...

--"..- -

AS GAVETAS, ENQUANTO
A EMPRESUL RECEBE
QUARENTA MILHõES

A esta altura, o sr.
Eduardo Santos Lins co
munica que o sr. Aldo An
drade não estava tuncío,
nando no momento como

deputado, voltando a fazê
lo dia 4 de julho vindouro
quando oferecia respost�
ao orador. O sr. Jota Gon ,

calves agradece o aparte,
e, continuando, informa
estivera na Secretaria da
Casa, vindo a ter conheci
mento de que o projeto lá
se encontrava, engavetado,
aguardando reunião da Co
míesão de Financas. O Ií.,
der da oposição: sr. Esti
valet Pires, pede ao orador
que consulte o presidente
ela referida Comissão, sr.
Paulino Búrigo, sôbre se já
?istribuiu a proposição, e

este, em aparte, afirma
que não houve convocação
deexa Comissão em junho
porque não houve matéria
para distribuir.
Realçando a tremenda

obstrução feita ao projeto
que apresentar>, n sr. Jota
Q.QJ)l! •

s bs

�t�:;;'partida, a ..,..ü�'C"Ul
recebera recentemente qua,

renta milhões de cruzeí,
ros do Banco Nacional de
Desenvolvimento Eccnômí ,

co, consoante lhe Informa,
ram dos diretores da CE
L:E�C, dr. Helio Abreu, que
VIajara com o orador para
o Rio de Janeiro, sendo la,
vrada já eecrítura da hipo
teca da usina Diesel, como
garantia da operação. Di
zia, ainda, que a essa al ,
tura a importância já de
via estar em mãos da ci
tada emprêsa, completan
do cem milhões de cruzei
ros cedidos à mesma pelo
Govêrno estadual.
Mais adiante, afirma que

não se punha em posição
contrária ao empréstimo,
realçando apenas a bru
tal diferença de tratamen
to entre a Prefeitura de
Joinville e o estabelecimen-

MORADOR'ES FAZEM APÊLO
A medida adotada pela

Prefeitura de Florianópo
lis, no tocante ao tráfego

de oníbus coletivos de lon-
go que der-

.,andam
, razendo-os

óralegar sb�ente por de

terminadas ruas, para de-

Serv�co Social RUfiai Conselho Nacional,

Divisão Financeira - A V I S O
A Divisão Financeira do Conselho Nacional do Ser

viç-o Social Rural iniciará, no Estado de Santa Catarina, o

servico de fiscalizacão relativo a contribuição parafiscal
de 3 % a 1%, cu] a �xecução está sendo co.nfiada a uma

eauine do Conselho Nacional, a ela competmdo um estu

d� i�icial das condições econômicaé' das diversas regiões,
a

.

revisão geral do cadastro. e, finalmente os serviços de

fiscalização própriamente ditos.

Outrossim, convida os contribuintes especificadofJ nos

art. 6 e 7 da Lei 2.613 de 23 de outubro de 1955, a regula

rizarem sua situação com o Serviço Social Rural no que

se refere ao pagamento dos respectivos débitos, informan

do ainda que tais recolhimentos poderão [ler efetuados na

Caixa Econômica Federal de Santa Catarina e no B.a�co
do Brasil SIA nêste Estado, órgãos legalmente hablllta

dos para proceder�m tais recolhimentos.

As guias de recolhimento poderão ser e�con�radas n:s,
ede do ConDelho Regional de Santa Catarma, a Av. 11'1-

�eu Bornhausen, Edificio FARESC em Florianópolis, Caixa

P tal 447 e telefone 2760 onde também serão prestadas
os '

.

informações necessárias ao cumprimento da leI.

Florianópolis, 30 de junho de 1960.
SAMUEL CUNHA

Chefe da equipe de fiscalização do

Com.elho Nacional do SSR.

Políticos Norte-Americanos Solicitam Atitude
lo/h'is Enérgica rara Com ...

(cont. da l.a pág.)
trolar Castro. Neste senti
do já agiu, ontem, �o apre_
sentar. ante a ComlSSUO de
Paz um longo memoran
dun� de queixas contra o

govêrno cubiano. Um fator

importante e determinan
te na futura política dos

Estados Unidos será a am

plitude da ação comunista
pará 'i',eforçar sua cabeça
de ponte, que co?segulU
estabelecer nas Oanbas.
Raul Castro, ministro de

Defesa de Cuba, visit�u,
ontem, Ü' dique de Orh�,
:na parte central da Boe

mia, acompanhado por. o�
tros membros da mlSsao

cubana que ora se encon
tra em visib. a Tchecoslo
váquia e do ministro de
construcões deste paIs,
Oldrich

J

Beran, segundo
ir�formou a agência noti
ciosa oficial OTK. Dura·nte
a visita, na qual se encon
trou com delegações da
China Comunista e da Co-

réia do Norte, Raul Castro
exaltou a luta comum que
êstes países e Cuba levam a

efeito "contra o� agre�
sores norte_amerIcanos.
Seo'undo a agência CTK,
Ra"'ul Castro afirmou: "O

povo cubano acompanha,
com admiração, os êxitos
na construção econômica da

China . Comunista e com

muita simpatia a luta do

povo coreano para unir no
vamente o país e desalojar
as tropas norte-america
nas de ocupação"-

O se·nador democracia
Hubert H. Humphrey cen

surou Q primeiro ministro
de Cuba Fidel Castro, qua_
lificando-o como um ho
mem "aue não conhece
razõeS � -carece de todo o

sentido de prudência".
HumphreY foi, até recen

temente, um dos principais
candid,a tos para a nomina
ção presindecial de seu

partido.

safogar o trânsito no c.e:1tro da cidade. foi rgs -

e já o dissemo= mé.t/-,.�n-
sirr.y iJl- �ceblda,

0, com enor-

Avenida Rio Branco,
(comêco junto ao Depar
tamento de Saúde Públi
C:1) passou a ser intensa
mente trafegada.
O que não está lá muito

certo é que -a mesma, ate

a esquina da Padre Roma,
continue no estado atual:
sem calçamento. A poei)-a
é demasiada e torna-se um

martírio para ae donas de

me simpatia.
Por nosso intermédio, se

nhoras moradoras daquela
zona fazem um apêlo ao

sr. Osvaldo Machado, no

sentido de que mande cal
car aquele pedaço, que não
ê muito extenso. Aqui fica
o registro e o nOfJ30 apêlo.

O orador faz, a seguir,
referências à palestra que
manteve, no Rio, com o sr,
João Mangabeira, jurista
dos mais reputados, mos,
trando.Ihe cópias do "'af
faire", e êi_,te na sua nre,

sença e na
.

do semidor
Franclsco Gallotti e do
deputado .Joaquim Ramos,
manifesta que só acreditou
no substituto global do sr.
Aldo Andrade depois que o

leu, afirmando em seguida
que a Casa passaria seu
atescado de incompetência
aprovando tal aberração, e

que o' "caso" era virgem
em tôdo o país. O sr. João
Mangabeira reputou a pro
posição do sr. Aldo Andra
de como achincalhe à de
mocracia e à Constituição.
O sr. Estivalet Pires

aparteia o orador, ponde
rando que, as expressões do
jurista João Mangabeira
vinham confirmar sua de
claração anterior de que
além de não haver compe
tência por interferência de
um poder em outro, era
burrice a atitude da ban
cada governíata querer
aprovar o projeto do sr.
Aldo Andrade. O sr. Orlan
do Bertolí e o orador citam
casos numerosos em que
prefeituras udenistas rece
bem benefícios do govêrn«
federal, e êste afirma qu :

quem obstrui proposição ti '

conteúdo da sua, obstrui •

progreaso do próprio país
Afirma, ainda, que o valo
do empréstimo C?E,�tCr!:i
orçamento d�'''''_-

. ,��
J. iJl;"�<J - das R -"
ornv

. u"ef'eitura d-,
'%!toRAS 'IV , ...."" ... .

':'e bem como 0-; 4,

_-!UíhÕ�s 'da quota do ar�:� ,

20, ainda não pagcs p'.
Estado à manches ter ca ,

tarinense. A propósito, o

sr. Jota Gonçalves temor>

que, a ser cumprida. a

ameaca do lider governl'lt"l
de que empenharia sua au

toridade de líder para que

prefeitura peseedísta ne

nhuma recebesse essa quo
ta, poder_se_ia aquilatar o

quanto J·oinville e outros
municípios seriam preju,
dícados por essa espécie de

diretriz vêsga. Terminan
do, referiu-se ao deeeío do
Governador avalisar o em ..

préstimo, sendo, pois, cul,
pada, a UDN joinvillense e

a bancada dêsse partido na

Assembléia, que vinham
fazendo o máximo empe
nho para agir contra os

mais altos interesses join
vilem'2s.
DIB CHEREM: AUMENTe

O representante pes
sedísta por Florianópolis,
sr. Dib Cherem, endereçou,
através da Mesa, justifi
cando na tribuna, apêlo "

ao sr, Governador do Es,
tado, no sentido de que as

pensões àe viúvas de ex, O educador ou a educa-
funcionários estaduais tôs, dora nunca sabe muito pa,
sem aumentadas para qua, ra transferir aos que _preci_
tI'O mil e quinhentos cru- sam aprender alguma coi;
zeíros, Disse mais, que rõ, sa. O mês que passou deu
ra procurado por diversas oportunidade para testar
víúvae, que lhe informa- êste pensamento, com um
ram estarem recebendo treinamento rápido de PtJE-
apenas oitocentos cruzei. RICULTURA, que runcío ,

ros de pensão, o qUe era nou no auditório do De ,

irrisório, obrígandocas a partamento -de Saúde PÚ-
trabalhar em várias atíví , blica, aqui em Flortanópo.,
dades, uma vez que aquela liso Sendo treinamento de
importância não atendia às Puericultura lógtcamenre
despesas mínimas de uma foi mínír-trado pelo médico'
peseoa. O sr. Ivo Silveira se dr. Miguel Sa1les Oaval,
manifesta concorde com o cariü (um nome na pedia-
ponto de vista de seu com, tria catarinense).
panheiro de bancada e o x x x
sr. Waldemar Salles alude As alunas do Dr. oavaí,
ao achincalhe que repre, cantí, foram as extensío;
s�nta, atualmente. a pen, nistas domésticas rurais do
sao concedida às viúvas de Serviço de Extensão Rural
juizes de direito. Vários - Acaresc, que fizeram
parlamentares governistas uma revisão de conhecimen
apoiam o pensamento

-

do tos práticos aôbre: culda,
sr. Dib Cherem e êste real- dos com o recém-nascido o
ça t:.l atitude, confiando que êles devem comer e 'de
em [me tôdos subscreverão que comumente adoecem
seu apêlo, Além da matéria lecio�
HOMENAGEM PÓSTUMA nada o treinamento otere,
Os srs. Bahia Bítten, ceu oportunidade de vísí, �court, Francisco Evaristo tas ínstrutívs» :;>� J:!a ,tl!o-""

Canziani e Eduardo S�-� ele p,.- _ou 1,_,,,,.,v.J

to� �lWo�-�
-

L - A ,<ericultura da LBA,

D; ,.,.,�- "",t-.esentam re

'luerímento à Casa pedín
do ínacríção dê um voto de
pesar pelo falecimento do
81'. João Amaral, ocorrido
em Itajaí, solicitando que
da homenagem se dê co ..

nhecimento à família enlu.
tada, por telegrama.
PENSA0 INTEGRAL AO
r 'WF. ALTINO FLóRES
O Governador Heriberto

Hülse enviou mensagem ii
Assembléia, em que con, L O T E R I Acede aposentadoria com
vencimentos integrais de
chefe da casal civil do Go
vêrno, realçando os méri
tos dêsL:c servidor, quer co
mo jornalista, como pro-
fessor, como intelectual. e

ainda como secretário do
oovêrno e Chefe da casa
civil. A justificação é uma

homenagem ao prof. Alti
no Flores que, por motivos
de órdem particular, pediu
desligamento do cargo. que
vinha ocupando junto à
Chefia do Executivo ca

'·::trinense.

DE PENSõES A VIÚVAS
DE EX_FUNCIONÁRIOS

EM
QUALqU[R
VIAGt:M
AÉREA\

PARA
QUALOU�R
LUGAR �

�
CRUZEIRO

�PRAZ�

A União de Estudantes Secundários po
derá atender, agora, as centenas de secun

daristas que se utilizam do Restaurante Uni
versitário para fazer as suas refeições. An
tes de seguir para Belo Horizonte, o governa
dor assinou decreto, abrindo o crédito espe
cial de 4 milhões de cruzeiros, que será utili
zado pela Associação que congrega os estu
dantes secundários, para o atendimento de
seus Associados no Restaurante Universitário.

O crédito fui aberto pelo Gabinete da
Administração e Planejamento e terá anda
mento imediato.

Seria muito bom se a notícia dissesse
que os ,4 milhões fossem aqui para Floria
nópolis. Mas. . . é para Pôrto Alegre!

----�

ExtensioniSta� 1reinaram
onde existe cresche para
filhos dos que durante o
dia permanecem no traba
lho.

xxx
O objeto fundamental

d? treinamento, foi propor
Clonar um contato das
extensíoníatas domésticas
rurais com a experiência
de_especialista de al to pa,
drao profissional, atuante
em área que o recém-nas
c!do e a mãe pobre, cons,
títuem problema social de
certo vulto.
Como se sabe a exten ,

sionista doméstica rural do
Serviço de Extensão Rural,
atua no meio rural direta,
mente com a dona de ca,
ea e os problemas qUe tem
para resolver são Os da
família rural.

Florianópolis, Sábado, 2 de Julho de 1960

\

D O ESTADO
Florianópolis,

1.813 - CR$
5.162 - CR$
4.073 - CR$
5.529 - CR$
4.730 - CR$

1.Q de Julho de 1960

500.000,00 - Florianópolis
50.000,00 - Joaçaba
30.000,00 - Florianópolis
20.000,00 - oanomhaa
10.000,00 - Florianópolis

Campanha de Educação de Adultos
CONHECE UM ANALFABETO ADULTO
OU ADOLESCENTE? PROCURE, VOCE
MESMO, ALFABETIZA'-LO. COLABORAR
COM A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE
ADULTOS E' DAR UM BELO EXEMPLO
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE COM�
PREENSÃO DEMOCRA'TICA E AMOR AO
'BRASIL.

Aconteceu, há dias, na Câmara
Municipal de Florianópolis! Um fato
curIOSO. Curioso e inédito. -Inédito em

Santa Catarina, no Brasil e talvez no

mundo.
Numa das últimas sessões, o vereador
(UDN) doutor Otto Entres mandou bus
car cerveja e sanduiches, e já se dispu
nha a merendar em plenário quando o

Presidente, dr. Hélio Peixto, o advertiu
da impudência do seu propósito, incon
ciliável com o respeito devido ao recinto.
Amuado, o parlamentar foi dessedentar
se e ensanduichar-se noutro local. Bossa
nova.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


