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Apoio do Méxiea dará a
Castro - novo e Fantástico

Entusiasmo
HAVANA, 9 (A.P.) - O

anoío dado por um líder
d'ó oongresso mexícano a

Fidd castro lhe dará man
ânimo para continuar a

crunpanha contra os Esta-

Mais Leitos
Hospitalares

Celso deu ao setor da
saúde pública uma atenção

• tôda especial. E' seu obje
tivo dotar Santa Catarina
de riecursos que possibili
tem atender satisfatõrta
mente aos reclamos ria po
pulação pobre. A amplia
cão do número de leitos
para o doente pobre, é uma

(lIas m€Jj!idas a que �lso
se propõe empreender.

'Ponte Bela (ruI
Os servícos 1�le constru

cão da ponte sôbre o rio
Bela Cruz, no trecho !ta-'
.jai.�Tijl1cas, da BR-5�:_SC,
com trínta metros de ex

tensão. foram iniciatlos.·
Referida construção esbá' J,

,,#ar�Q-rltd:)MIHllI� .._",. IDllfl})l'e
sa de Pavtmentacão e En
g<enharia Ltda.

.

-

dos Unidos, mais conven,
cido ainda por falar em
nome da América Latina.
Acredita-se que esta forma
de sentir de 'Castro irá re
fletir-se em apresentações
em público, que ['e! propõe
realizar, esta noite e no

domingo. 'Um diplomata'
Iatínovarnerícano declarou
que a afirmativa do pre
sidente da Comissão per
manente do Congresso me

xicano, Emílio Sanches
Piedras, do apoio do Méxi
co ao povo cubano contra
os Estados Unidos reitera
rá a convíccáo . que tem
ê�'�e de talar por tôda a

América hispânica, coisa
que desejá de há muito.
Em recentes discursos e

declarações, Castro tem
procurado falar em nome

de todos os Iatínc-ameríca,
nos, não somente doo cuba.
nos e alguns dizem que se

.

espera que tal tendência D N E Rsurja mais pronunciada,: • • • í v

depàJ,s -C!.a. �êtlai'aºã'{) de'1.a 1\ -md-. •

S�rm::hez, recebida com

at'
·iflP . -

� ,���
.

-

, clamações, ont.em,' por sem
,,� � \i, !�n",'l�

cOlega? . \ ,

O dr. Elpldio Co�ta- de'"

D_lS��<. Sanche'l que lh"
.

SQuza. J1)t;genhr.eir�-cpe_�,�., � """.

pa�J,l'que os �tadQ+-Un�, -� ,i.*;o. e.-R·.& ��, ·Cítt· (h�",- - i

-G!'OS 'fech1lm.as portas dê' ,.tacar" o .Eng.-. lfil<!lebra-l'ldo
su� amizade e compreen-: M. '.:::'e ,So_ll.za para! �m_ cara
são em f-ace das aspiraçõel« tel', p'ermanente af-astar

-

-

.todos os pontos de estran
gulamento que venham a

surgtr no trecho- Tijucas
Biguaçú.
.Referido profissional, entre
outras providências, retirou
ldie outro local uma turma
de topógrafos para ofere
cer mais rápído andamento
na construeão- do ' aludido
trecho, de-vez que. o ponto
de maior dificuldade é G

que se refere as indeniza
çoes.
�

Advogados:
Conferência
Nacional

Escrifoles Famosos Estarão Reunidos
�o RIO Este Mês

/

RIO. 8 (v. A.J - Cêrca
- de cem famosos escritores
de diversos países estarão

. reunidos no Rio entre 23 e
30 do corrente, para o
XXXI'Oongreeso Interna
cional dos Pen Clubes, que
terá lugar no auditório da
A.B.!.

A sessão inaugural será
presidida pelo romancista
i:aHano Alberto Moravia e,
em Brasília, onde serão
apresentados ao sr. Juece ,

Iíno ..Kubitschek, os escri-

tores verão aspectos do
folclore, brasileiro, que lhes
serão mostrado» pelo Sr.
-Pascoal Carlos .Magno.

Além de Alberto Mórá_
via e Graham Oreen, os
mais conhecidos estarão' 'no

_ R�o os seguintes escrit�res:
Gmo de Sancti['� Pric'ê!,.Jo
n�s. Jean Gury Pullon�Vic

. totia Oeampo, Elmer Rice,
Istvan Soier Frank Doczy
{Austrália), Gérard Bauer
(França) , Sarah Gertrud

, Mílín e Lewis SOwden Lo
Chia Luen (Formosa)

.

Cul
P!lik e Bi�uk Chung '(Co
reia), José Sionil (Filipi_
nas), N g u y e n Hoat e
�ghiem Xuem Yet IViet
nam) , Norman Cousins
(EU!i), príncipe Burachatl'
(Tallandia)

, Kritja,n AI
berts,son (Islândia), JosephPholJen (Eélgiaca), Kurt

1\lI:arek, Gerhard Hering e
Hana Sahl IAlemanha) .

Eliassaveta Bagriana (Bul,
gária) , t.ean contsocheres
(Grécia), Alec Waugh, Phí,
lip Adrien e Hope Wallace
(Inglaterra), Shin Shalom
(Israel), Rochí, Ignorandi
'India) Yayo Y.lmato, ya,
ke Sono e Shuichi Kato

- (Japão Syed Ali Ahsan
(Paquistão), Jean Paran
dowski (Polônia), Cirny
Sumir (Tchecoslováquia) ,

Adolf Hofmeister IUru
guaí) , e Sara Bollo e An
tônio Aita, .da Argentina.
Outros nomes ainda não
foram conrírmados,
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do povo cubano de viver
.em liberdade e indepen
dência econõmíca, Nós, os

representantes do POvQ me

xícano; repetimos ao povo
cubano nossa mesma ati
tude de -solídaríedade. E

deeejamos dizer que esta
mos certos de que seu di
reito em viver com justiça
social e liberdade econômi
ca terá de prevalecer neste
continente, 'na esperança
de paz _ e amizade recipro
cá. Sanchez afirmou, que
falava pelo Partido de
Inatítuicões Revolucioná
rias, que tem esmagadora
maioria no- Congreseo. _ O
presidente Adolfo Lopez
Mateos, oficialmente o che
fe do PRI, guardou silên
cio com respeito à decla,
ração. A agência cubana

.. de noticias, "Prensa Lati·
na" enviou numerosas
mensagens de apoío a Cas
tro, de muitae partes. da
América Central e do, Sul,
para os jornais de Havana.

Segundo conseguimos a

purar j unto à Ordem dos
Advogados do Brasil, sec

cão de Santa Catarina, no
.

próximo mês de agosto,
nos dias 5 a 11. será reali
zada a II CONFE�ENCIA
NACIONAL DE ADVOGA
DOS, na cildao-e de São
Paulo.

RESTABEtECIDA A ESCALA DOS
VAPORES DA COSTEI'RA
Para o comércio e a

indústria (importa,dor e

exportador), desta Capi
tal, ri notícia é prometedo
ra. pois seg'tmdo estainos
informados, o navio Ita
quera, da Companhia Na
cional da Navegação Cos
teira - Autarquia Federal,
aqui represe:q.tada pelo Sr.

Celso Ramos; executará,
doravante, a linha Floria
nópolis_ x Ca,bedelo, com as

8egllintes escalas, nas via
gens de ida e volta: Flo_
rianópolis - Ita,jaí - São
Francisco do Sul - Para_
naguá - Antonina - Rio
de Janeiro - Vitória -

Salvador - Maceió - Re
cife.- Cabedelo, transpor
tando cargas e passagei
ros, para os portos acima
mencionados,
Volta assim, o pôrto de

{ Florianópo!il! a 'ser fre-

quentado pelos navios da

Companhia Costeira, cuja
necfJssidade já se fazia
sentir há muHo, e que ago
ra encontra solucão satis
fatória, devido 08- esforços
do Agente Sr, CeluJ Ramos,
que junto à Sede da Autar
quia fêz ver' os reclamos
dos importadores e expor-
tadores, não só desta.Ca
pital, como também, de
Itaj aí e São Frànciseo do
Sul.
Resolvido o problema an

gustiante, dêstes três por-
,

to:' catarinenses, volta a
nossa importação e expor
tação a dar valiosa con

tribuição para _ grandeza
do Estado, e ainda terão
mais trabalho, e melhores
condições de vida, os nos
sos laboriosos eütivadol'es,
verdadeil'os esteios Que são
de nossa eConomia,

�
-, n/yBLICADA � TABELA DO AUMENTO DO
:,Dl,CIO�ALlSMO, A REAÇÃO ENTRE OS SER
,Y �DORE& FOI TAMANHA, QUE A IMPRENSA PA
LA.C}ANA DEITOU 1N10TA OFICIAL, AVISANDO
(;WE A PUBLICAÇÃO NÃO CORRESPONDIA À
l�1E�SAGEM GOVBRNAMENTAL A SER' ENVIA-DA,.. A -ASSEMBLÉIA.

'

.. , ATÉY\,t, NADA DEMAlS! QUEM CORRIGE
Sl!;U�.�ERhos NÃO MERECE CENSURAS, MAS, ..
�, S,EH.VIÇ� DE IMPRENSA DO PALÁCIO, EM SUA
:,,���, R�FERE-ISE A JORNAIS DESTA ,CAI.)ITAL
,�u F...

�
rER'lAM PUBLICADO A TABELA... IM

��ESTÁVÉL. ESSES JORNAIS, FOI UM SÓ: O
�UE PUBtloICA, O QUE O PALÁCIO LHE MANDA

l�j�N'l'O '])E.)...' CARÁTER OFICIAL COMO DE CA�

r·
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. �oh intensa ovação de uma multidão que se com
prtnua nas- dependências do aeroporto Hercílio Luz o
Mal. Henrique Teixeira Lott, o Vice-Presidente da Rl'_
p�b.lica João Goulart, o governadoj, Leonel Brizolla -e
varras pessôas ilustres de suas comit ivas, desceram as
16,35 minutos nesta cidade; o Mal. vinha do interior do
E�iado de São Paulo, enquanto que Jango procedia do
HlO e o Governador Brizolla de Porto Alegre. .

O Pro�, Brochado da Rocha, o Sr. Ivo de Aquino, o
dep. Joaquim Ramos, o dep, Lenoir Vargas F-erreira, o

d�p. Osmar CU,nha, o sr. Hugo Ramos, entre outras pes
soas, acompanhavam os candidatos.

Sezuíram Celso Ramos Da tribuna o candidato à

Presjdência; MaL Teixeir�:tott, o ca�didaQ à Vic�
Governador Doutel de Andrade, um parlamenâ

. de Mi

nas Gerais, padre Souza Nóbre, c governador Leo
nel Brizzola, e o Více.Presídent« Joã« Goulaet;

tt1enos Gasohnà, Maior.
Quilometrâgem .

No "Rallye Internacío
nal de Economia", que aea,
ba dé se realizar na Noruc'- .

ga, qu-at'ro carros· "DáuDhi- •

ne" coloca,r;am-sc nos qúa-
tro primeiro�, lug�res!�'d'erl-
tre os -d'emalS concorrentes
de sua classe. O "DaHJ;1hi
,ne", oonduzido :P€ll" Hel"ge
MiH,eksen, c.��ssifieou-se
em primeiro lugar, consu
min(lo 0,490 \itrôs de g'a-

-qUIlômetros,
menos de. I
2Q 'quilôme-

soüna por 10
ou sej-a; pouco
litrOfl em cada
tros.

Ain�a por alguns instantes, o Mal. Lott esperou por'
seu companheiro de ,chapa, João Goulart, formando-se
logo após extenso cortejo, de mais de mela centena de

a�ltomóvei�, que ac-om}>anhava o car'ro aberto em que
VIeram, alem do candidato'à Presidência e à Vice-Pl'e
s�dência da ,República, o gov. Leonel Brizo11a e os pre
SIdentes do PTm e do PSD em Santa Catarina Celso
Ramos e Doutel de Andrade.'

'

Na Praça XV de Novembro, compacta multidão es

perava :pelo cO'rttljo, qUe foi delirantemente aplaudido
durante todo o pen;urso, da Base Aérea até o centro ·da
Cidade.

P�nte Sôbre .0
Rio 'Sao João

. Encontra-se em cons

trução· %t ponte sôbre o

rio São Joáo, situa,da no

trecho Lages-Joaçaba da
BR-36, e cUJ a conclusão
deverá ocorrer em' julhO
próximo. Essa obra de arte
tem o comprillnento de 67
metros e estão sendo cons
truild:a pela EMPEL - Em-'
presa de Pavimentação e

Engenh.aria Ltda.Chegada até ao Lux Hotel, a comitiva levou o Ma
rechal Lott �os seus aposentos, dalí r·etorllando para
levar ao Laporta noteI o Vice-Plresid_ente da" República
e o Governador do Rio Grande' do Sul. .'

Às 19,30 horas, iniciou-se nos salões do Lux Hotel
um jantar, que teve à cabeceira o candidato do PSD- -

PTB, e ladeando-o, os S1'S. Celso Ramos, Brochado da
Rocha, Aderbal Ramos da' Silva, Leonel Brizola HuO'o
Ramos, Osmar ·Cunha, Lenoir Vargas Ferreir� e 'muit;s
outras personalidades de destaque dos dois partidos.

Quando o jantar ia em meio, surgiram no salão
sendo recebidos por longa salva de palmas, os Srs. Joã�
GOtllart e Dputel de' Andrade.

Dalí, todos rumaram 1)ara a Praça Pel·eira e Oli
veira, local do comíCio, em q�U� já se comJ.'lJrimia indizí
vel massa humana, que, ao l)erceber a chegada dos seus

candidatos, r�rorroml)etl em delllonstl'acões do mais vi
vo entusiasmo, aos grilos de Lott'-Jang'o-Celso-Doutel!

Abrindo o cQm.ício, falou o Sr. Onofre Woslen ex

J)l'efeítode Franca, cidade do interior de São Paulo: Lo
go após lhe seguiu o lideI' estudantil José Matusalém
Comelli. Celso foi o orador seguinte, e seu brilhante
improviso era de instante a instante iI}terrolUpido pela
massa, que lhe pronunciava o nome.

O delírio popuJar acentuou-se mais ainda, quando,
ao se;r anunciado o nome do candidato pessedista, o lo
cutor referiu-se ao FU'tUno GOVERNADOR DE SAN
TA CATAmNA! (Lf�IA TEXTO NA úLTIMA ,PÁGINA)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� Para almoçar_ e jantar bem, depois de sua ft
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ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE:

- ,vva. Maria L. Fernandes
sra. Maria S. Fragoso

- sr. Leopoldo Coelho
'- srta. Edy Santana
FAZEM ANOS ÁMANHA:

Na data de hoje, ve trans
correr mais um aniversário
'natalício, O sr. Helio Id!a Bíl
va Hoeschl, filho do Des.
Arno da Silva Hõeschl.

.

- sra. Jclanda Bcíteux Rus-
so

- sr. Jorge Espindola
- jovem Maciel R. de Sou-

za

- sra. Aurelia Melo Botta-
1'0

- sr. Coronel Virgilio C. de
Mclo
sr. Walter Ouríques

- sr. Oscar Trompowsky
- sr. Eduardo P. da Luz
- sr, João Carlos 'dra S. Cor-

deiro
srta. Zurena Torres
sra. Alvina N. Luiz
srta. Wanda Iconomus
srta, Sidonia Melo

,,'_-
sr. Juilo Lange
srta. Elda Mancelos

I

i - sra, Nadir N. Bottelho
sr. Walter D. de Oliveira
sr. Sinval Silva

FORRO
IRMAos BITENCOURT
(Ais BADA'O ' lONf 1101
ANtiGO DEPOSITO OAMIANI

LEI N. 439
Autoriza a adquirir imóvel
O povo de Florianópolis,

por seus representantes de
clara e eu sanciono a se

guínt., Lei:
Art. 1. - Fica o Poder

Executivo autorizado a ad
quirir de Walda Miranld!a
Cordeiro, o imóvel sito na

Vila Limoense à rua Beli
zário Berto d� Silveira, em

Saco dos Limões, nesta Ca
pital, constante de, um terre
no representado pelos lotes
números setenta e três e se�

tenta e Quatro com

Munícípal,
Art. 2.° - A despensa de

corrente com a execucão des
ta Lei, correrá por conta da
verba {lo orçamento em vi
gor, 9-34-3.
Art. 3° - Esta lei entrará

em vigor na data da sua Pu
blicação, revogadas as dispo
sícões em contrário.
Prefeitura Municipal de
Flortanépelts, 4 de julho

de 1960.
OSVALDO MACHADO

\ }

--

comedmenos
\

Sociais
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O CJ�be de Imprensa Junior reuni'�� " ---x---

nos salões do .Lux Hotel, com a presença! Pelo Convair TAC - Oruzeíro do Sul
de s srs : Acy Cabral Teive, Carlos Albert!!: viajou hoje para P. Alegre o jornalista
Silveira Lenzi, Jorge Cherem, Waldemar� Paulo Costa Ramos.
Anacleto, Paulo Costa Ramos, Salim Mi- - - - x - - -

guel, srta Yara Pedrosa e este Colunista.�, De Uruguai, encontra-se em nossa ci-
- - - x - - - dade para um peridâo de férias, o casal

Circulou em nossa cídaíde o »ímpáttco Ruben Irazabal - A senhora Irazabal,
casal sr e sra Capitão Miame Duarte nascida Lauritúa Morão, foi por muito
Ferreira - Na ncíte de 5.a feira o (!as?-� tempo destacada figura da nossa socie
em feco, janteu em companhia do dr. nade - Desejamcs ao casal em questãc
Colombo Machado Salles, no Restauran- os melhores votos de felicidades em nossa

te do Querêncià Palace. Capital.
---x--- ---x---

O Estado da Guanabara prepara-se No restaurante do Lira Tenis Clube,
para o Sweepstake na primeira semana' na noite de G.a feira reuniu o "Lions
de agôsto - Como todos os anos, o aeon, Clube" para a posse da nova Diretoria
tecimento será de gran'de repercussão.

.

com um movimentado jantar. Aplausos,
- - - x - - - elegância e distinção, foi a nota da noite

Em prol dcs necessitados o Clube SQ- em foco, onde o dr. Victor Peluso passou
roptímista realizará em agõsto, um mo- \1 Presidência do eredeneíado Clube, ao

vimentado Bingo. dr. Armando Valério de Assis. Nada dei-
---x---

Em. camara ardente no salãõ nobre do
Palácio ,dio Govêrno, foi exposto à visitação
pública o corpo do saudoso Deputado
Wardedey Junior A Coluna Social
presta sua homenagem a família en

lutaJda.

cou a desejar, o serviço de bar e copa,
que tem a responsabilidade da compe
tente senhorinha Olga V. Lima.

�--x---

O sr. Godoi Susin, continua circulando

pelo bairro chic da cidade (Chácara do

Espanha)
---x-"':'

RIO - E. GUANABARA -

---x---

A Mais Bela Gaúcha que recentemen
N '. G'oria do Outeiro realiza-se hoje, o [e concorreu ao título de Miss Brasil

casamento da srta. Maria Olivia Ma
chado com o dr. Mario Mayer.

---x---

O dr. Alcides Abreu e Sara Doner que
realizarão seu casamento na próxim'a 5.a

feira, estão completamente despreocupa·
dos com o acontecimento. Os noivos, que
5. feira, serão s� e sra dr. Alcides Abreu,

com sua beleza suave e distinção mereci
.Iamente Cl';" cou-se ...ntre as finalistas -

Edda Lopes atendendo ao convite deste

Colunista encontra-se em nossa ,cid'ad(
- Desejamos a bela gaúcha uma felb:
estuda em nossa cilade.

---x---

.E,tcu informado de que o dr. Vanic.

Pinho, da cidade de Laguna, está emPREFEITO MUNICIPAL
Publicada a presente Lei

SI s:
..d'p>....,�.

__.-:-::��=::::�r

c ll�-r�y"'·�,·'
,r;a't'fos (503,70m2), o

vírrte e um metros e noven

'3. centímetros}(21,90) de
jren .�, com vinte e três me

tros de fundos (23,00), fa
zendo fre -nte para a referida
rua Belizi 'irio Berto da. Sil..
veíra funde. ) com propriedade
"e Tadeu D. -aníelevos Junior
e Manoel Zei "erino Steins,
ou Quem de di �teito, extre
',nando de um � ado com o 10-
t.e número sete nta e cinco
de Alda Carde <Íso ou quem
de -direito, e (4e outro lrudo
com a rua pr 'oj etada numero
','.inco, destir'_lado às obras de
::0118trução I de um Mercado

do ano de mil
:' ovecen tos c sessenta.

NATE'RCIA LEMOS
MULLER

Diretor do Departamento I
de Administração

riNSINO",..
A VENDA NAS

BANCAS DE IORNAIS
E REVISTAS

. �- --'--�-------------

OSVALDO .1:1EL/

FLORIANÓPOLIS COM MUITO SOL E POLITICOS
A Cidade está vivendo hoje um diá em qúe' a poÜtica do

mino� tõda a população. Não se pensa em mais outra coi- I
ua, nao se fala em outro assunto, a não ser política. '

Política com a pr,esença do Marechal Lott Jango,
Brizola, Doutel, maioriais dos partidos, que apoia� os no.
,mes apontados pelas convenções realizadas com grande
êxito e muita vibração, membros de diretórios, t�dos afi.
nal, que reuolveram apontar também Celso para candi_
dato á governança do nosso Estado."

Nota-se em todos uma espect�tiva desusada, muita
euforia e entusiasmo invulgar.

Para, melhor impressão, o dia magnífico, uem nuvens,
um céu límpido e azul, muito sol ,e muita alegria.

Hoje à noite um comício monstro com os candidatos
presentes.

'

Tudo indica que teremos também uma noite magní
fica com o céu em f.estas.

O movimento na Capital, praças, ruau, hotéis, bares"
desde ontem, foi além de todos os cálculos

Aprontam-se os partidos para a grande luta que terá
seu fim com a eleição marcada para 3 de outubro dêste
ano.

O, povo espera o comício de hOje como o fato mai';
mmsacional do ano.

,

O povo quer ouvir e aplaudir.
Qúer tomar á pulsação dos políticos de vários parti

dos que se uniram a caminho da vitória.
Quer também vê-los, fixá.los bem no alto da tribu.

na, para sentir com êles as senuações do grande momento.
Animá_los igualmente para que' prossigam na sua ca

minhada estafante e prometedora.
O Brasil preci�a assegurar-['e de que os dias melho

res, apontados pelos nossos políticos cOligados se cum

pram. E porque não hão de ue cumprir?
Nosso E�tado participa dos mesmos desejos.
E vê.los_á satisf�itos com Celso.
A_·.,im, esperemos com ânimo seguro e muita fp..

�a próxima semana darei 'a relacâo
das Debutantes já inscritas para o baile
ef icial que será realizado em agôsto nos

salões de Clube Doze, Para este acontccj-
me., to comparecerão os colunistas: José
Rodolpho Câmara, revista Manchete

Jóià, Flávio Carneiro, revista O Globo
P. ,A., Naym Llbos, de Curitiba, Luiz .. --.,

--

Augusto, Ultima Hora, P. Alegre. UM GRUPO de catarínenses foi viste Para a 'costumeira audição de boas músicas, de do-

____ x _ _ _ na bolt e Scha's, na Guanabara, em gran; I mingo de tarde, às 15,30 horas no Salão Nobre do Oolé-

No restaurante do Q?el'ência Palace o de "society". '
gio Catarinense, o Grêmio Musical "Carlos Gomes" crere,

s",uaclor Irineu Bornhausen, secretários ..
__

.. __ ,; ce o seguinte programa:

ele Estado drs, Elias A!daime, Laerte Ra., AGRADEÇO A SRTA SONIA Maria
P Parte: Mendelsaahn - "Gruta de Fingal'" Be'rlioz

! "Carnaval Romano"', Ponchielli - "Danca das' Horas'"mos e o Deputado Federal Wilmar Dias, Vechi o co,nvite que me enviou para as- ,

palestra'vam animadamente, durante o sistir ao baile de chita, sábado próximc Beethpven - "Egmont" (abertura)
.

almoço. na cidade de Brusque.
2a Parte: Recital de C�&)era - Mal:ia Meneghini Cal�

---x--- .,
'__ .. __

'!as: Bellini - "Os Puritanos" e "A Sonâmbula". (Scala

Ã Coluna Social cumprimenta o jovem' O DESFI.LE BANGU na cidade dt
de Milão)

sr. Helio Hoeschel pela data natalícia que Joaçaba será realizado no Clube 10 de I 3° Parte: Paganini - Concerto para violino e orque.

hoje transcorre. Maio. A data ainda não, foi marcada.: I
'tra na 4, com o consagrado violinista Arthur Grumiaux .

is> ."'b "" "'''..:'::'�.:.:_*': "••••"..

b'lMorreu

rr.mcas atividades Cq!}1�ilê�,,< L

____---"'Jo.- ';'�'d () brilhantismo IdJa festa desfile
realizar ,naquela cidade dia---x---t

---'x---

Está marcado para IJ dia 6 de agôsto, t
elegante coquetel do Clube de Imprensa
Junior, que será nos salões do Querência
Palace Hotel

s ,'S·SS ..

Mare hal Lott!
João Goulart!
Celso Ramos!

TAE
[AUZEIAD

�

Ja5UL

povo de Santa Catarina
os oradores da ALIANÇA

A. aliança que formamos
Com partidos .de valor
Garante que CELSO RAMOS
Será o Governador!

P'HA ISSO ESVAZIARAM O TERRENO!
Qu ando puseram fogo no edifício da Assembléia

Legis la tiva, ninguém poderia presumir que tivesse o
to criminoso, mais alguma finalidade.

'

Agora, compreendemos. Encheram o terreno
'ialdio, de faixas dos candidatos da "eterna vigilân
ia", por acinte à grande quantidade de propaganda
.los nossos candidatos, colocados na oportunidade do
comício monstro pró LOTT-CELSO realizado ôntem.

Vassoura exprtme SUJelra ...
Simbolísa a espada a glória
Do dia 3 de Outubro,
Que nos vai dar a vitória.

O CANDIDATO
No instante em que esta nota é dada a público, ,"

CELSO RAMOS, já teve na convenção do PTB ca_·1
'al'inense, homologada a sua candidatura a GOVP1'
vdor do Estado.

'c NEREU foi homem celso,
CELSO um NEREU há de ser,
Para imprimir mais progresso
A tenea que o viu nascer!

EM
QUALqUER
VIAGEM
AÉREA!,

PARA
QUALQUER
LUGAR \

�
CRUZEIRO

�PRAZ�
o

-v v/o

'UEM FOI·?
o "jogo infantil" das faixas terá partido do

_:ago-pago?
Ou será do dep-utado Ghizzi, o famoso autor da

"váí que é mole" que se tornou -slogan bornhausea;
no ...

Também ... póde ser do temperamental deputa.
]0 Viegas ...

Ou. " quem sabe do "raivoso" do Laert ?
O Estado todo trabalha,

r-

<'

' N uma 'batalha perene,

1
Para eleger CELSO RAMOS

, ,ssssssss,ss,,"s%%tierrotar ;:rDN., . ,

'� :I.cd .'
xs:s: SS<%"'$"'$��U.�U s:il::4

CONCÊRTO DISCOFONICO

façam Reu pedidO na El11preS� Gl:áfi�a Grajjaú Ltda.

Rua Tiradentes, 53 - Flonanopolw, _

Licinio Córdova
Deixou pezarosos a todos os qUe tivcram a feliéidade

de gozar de sua amizade, Amizade sincera.
Licínio era tão leal quanto franco. De uma franqueza

rude.

Era o que realmente era: não o que poderia parecer.
Homem de tanta franqueza quanto a coragem lhe per

mitia. E chegava a ser valente ... Mas se aSD.;melhava ao

leão do poeta da ex-rua Augusta do Destêrro: tinha um

coração de pon1ba!
'Era bom ilimitada e desestudadamente. A sua apa

'rente sisudeza nada mais traduzia sinão uma e['pécie de

acanhamento não condizente com .a sua comprovada ca_

pacidade e inteligência.
Como funcionário era dos mais zelosos. Era colega em

tôdas as acepções do têrmo,
Político de fibra. Correligionário de Aristiliano Ramou.

Dissidente que gozava de prestígio.
A morte o colheu na Presidência da Câmara de Ve.

readores de sua terra.

Tõda a Lajes chorou o seu inesperado desaparecimen�
to, Ainda não teria sido cheg'ada a sua hora ...

Iriam dividir a Dua zona de trabalho, a fim de abrir

lugar para um interino ainda sem lotação. Sobrando."
A divisão iria' prejudicar a sua aposentadoria, proje�

tada para 1961, após a falada revogação do odioso teto

estabelecido pela Lei n. 1.733/57.
Úcínio recebeu a notícia e ficou apreensivo, pois, des

ta ta vez não teria o recurso do mandado de segurança.

Sobreveio-lhe enfarte do miocárdio e, dias depoi[', a

'1.0 de julho de 1960, a morte impiedosa colheu rmai'S-''Urriá
vítima! "

Licínio Córdova: teus ideais serão seguiQos!
BARNABÉ DESPADINHA ALAPELA

-..----------":---- --

CLICHÊS E CARIMBOS DE BD_RACHA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS, DOMINGO, 10 DE JULHO DE 1960
'_....------ '
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PRECOS INACREDlTAVELMENTE

BAIXOS
CONDiÇÕES SUPER-FACttTA8ASc-�

,
.

TRAJANO,29

000

RANDE
ENDA DE

APETES

\ ,i
\ 1..
.

"

\
• 'I

4
_

-�-

...E AINDA MAIS
-

,

WCÊ TERÁ A SUA DISPOSIÇÃO UM�
PARA SUGERIR O MODÊLO.A CÔR QUE MELHOR
COMBINE COM O AMBIENTE DE SEU LAR.

----------

V E N D E�S E

Tratar com o Sr. Línhares pelo telefone 3800, das
8 às 11,30 horas e das 14 às 17 horas.

'

URGENTE VENDE-SE
Um terreno, situado no bairro da Agronômica, pró

ximo a Vila Naval.TRÊS LOTES DE TERREl':O NA ANTIGA CHACARA
LAURO LINHARES - PLENO CENTRO DA CIDADE.
TRATAR ATÉ O DIA 15 DO CORRE:t-TTE COivi A SRA.
RUBEN IRAZABEL, QUERÉNCIA PALACE HOTEL.

Rádio GUARUJÁ
PROGRAMAÇãO PARA O

DIA 10 DE JULHO DE 1960
(Domingo)

Às 8,05-
A música de ontem e de hoje

Às 9,05-
Telefone pedindo música
Às 11,05 -

Aí vem o sucesso
Às 12,05 -

A semana em revista
Às 12,30 -

Carnet Social
Às 13,05 -

Gente Importante' \repriseJ
Às 14,05 -

Encontro, com o sucesso
Às 15,05 -

Firestone nos Esportes
Às 18,00 -

Hora Luterana
Às 18,45 -

A voz Evangélica
.

Às 19,30---

Momento Esportivo _
Brahma

Às 20,05 -
Programa Paulo Martins
Às 21,30 -

Novas de Salvaçao
Às 22,05 -

Instantâneos dia América
Às 22,35 -

Música de Baite ..

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

DO SUPER CONVIIR DI
',,- REll ...
.�

IIRcaRA

R I. sua
PRÓXIMA
YIIGEM AO o

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

• A pressurização da cabine evita a d6r nos
ouvidos e a fadiga causada pela altitude.

• As poltronas macias e de desenho anatõ
mico proporcionam grande conf6rto... e hi
bastante espaço 'entre poltronas e para clr.
culação.

, O vôo a grandes altitudes, caracterlstlco do
Super-Convair possibilita viagens serenas,
�Ima das zonas d. turbulinclL

DIARIAMENTE * ÀS 13:45 "
o

s
Com escala em São Paulo X

III
U
'u
::>
OI

• Exceto aos Domingo.

116 k�7Jhtm.1
fm florianóuolia; - Rua ftli.De Schmidt. 3.4 \,

Você sabia que ,0 primeiro ,�"foot-ball" foi jogado há �

mais de cem anos? A díepu;
ta foi pelos indios Tarulha-
nas, nas montanhas do Mé
xico. A bola era de madeira
maciça, pesada. Era atirada
ou levada ao "gol", repre,
sentado por dois blocos de
pedras, guardados por guer
reiros possantes. Cada par.
tida era uma refrega.

Por WALTER LAN'GE lisado quiz devolver ao ve-

N° 161 lho a;. carteira. Por azar re-
Otto Angelo de Secaucus meteu-lhe a sua própria

(New J,ersey, U.S.A.). tem a carteira, que continha tam-:
mania de colecionar' gar- "bém 'a sua carteira de íden,
rafas de cerveja. Sempre- que tidade. Esta foi entregue �v
eabe da existência de uma policia" não sendo assim di
nova marca., encomenda 6 ficil prender o ladrão com

garrafas, bebe cinco e guar- passivo, que foi condenado-a,
da uma. Êle possue noíe 863 3 anos de prisão.
garrafas de cerveja de mar.

cas diferentes.

"L'enfant Terríble: "Um
furacão nos Estados, Unidos
destruiu um lar. Os pai
mandaram temporàríament
te 'O lHlúnho para caaa di
uma tia,�a�n._
telegrama: "Motivo .Turacão,
mandamos Pedri�o." Pas
sado algum tempo, .recebem
o guri de volta e um tele
grama elucidativo: "Devolvo
Pedrinho, mandem furacão.'

Em Paris foi concedido

Pensamentos: Não se de.
ve julgar um homem ape
nas pelos seus atos e sim
pela opinião que êle tem sô,
bre seus -próprios atoe,
Os homens .são como os li

vros; é necéssário tomá-los
,pelo seu valor e não pelo otto Reuter estava traba,

um divorcio porque o mari
do conseguiu provar que a

esposa, em 4 anos, mudou 13
vezes a cor dos geUS cabe.
los.

seu aepecto, lhando num circo servindo
de modêlo para u� exímio

Quando não haverá mais atirador, que lhe gravava
no mundo dores, necessída , balas ao redor da -cabeça.des e maldades? Quando Certa vez o atirador não
exístír uma só força: a da estava muito seguro e "acer
consciência. (Novalis) tou" o chapéu q o paletó de
Grandes cerebroa dizem Reuter, sem, contu�f'edmuito em poucas palavras, lo. Pediu-lhe deoolJlnl � de

pequenos em muitas nada pois e prometeu indenizá_lo,dizem. (La Rochefoucauld) comprando novo chapéu e

Curiosida�e Matemática: casaco. Reuter indagou: "E123 x 542 sao: 66.666; 259 x a calça?". "Mas eu não atín-
3:0003: 777.777; 956

x, 9298

f
gi as suas calça� respon,sao: 8.888.888 e 1.233 x, . . .. deu o' atlrader. "Bem, o se-81.103: 99.999.999. .

. nhor ... " disse Reuter enca.
bulado.

Em Northfield, no Estado
de Ohio, em uma sessão de
juri, não apareceu um dos
jurados, de nome Richard
son, não sendo encontrado.
Adiada a sessão descobriu
se depois que Richardson era

a vitima, o assassinado, cujo
processo estava sendo jul.,
gado. Como desculpa ale
gou-se que o nome Richard.
son era muito comum em

Northfield.

Na Rádio de Toronto uma
.

mulher estava limpando os

móveis da estação fazia to
das as manhãs. Por um des,
cuido o microfone não tinha
sido desligado na véspera. A
arrumadeira, enquanto lim
pava, cantava a vontade. No
dia seguínte a direção da
Rádio recebeu cartas e te
lefonemas em quanttdade,
elogiando o "programa" e a
naturalidade da "cantora"..
- Mas ela não quiz, por di
nheiro nenhum, trabalhar
na Rádio como cantora.

Serviço Nacional de -�Dt'_"ditagem
• j�,�Comerciai - 11;1-,*,,- - -_ r:

� \

�DMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE
SANTA CATARINA

CURSO DE 'VITRIN�SMOÀ Administração Regional do SENAC comunica aos

senhores comerciante e comerciár-ios que se encontra
aberta a inscrição para o CURSO DR VITRINISMO até
Q dia 13 de julho do corrente ano.

Condições de. matrícula - Ser comerciário.
Local de insérição - Rua Tiradentes, 15 -

1.0 andar - Edifício Osny Ortiga.
Florianópolis, 6 de julho de 1960.

HILTON DOS PRAZERES
Diretor Regional

Um certo Ronaldo E. Wi
thaker em Chicago, roubou
a carteira de um ancião.
Arrependido, depois, e pena,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�,lIdrrt"�" 1 .. It·rr#lfltt, E:-;·I.\ I I.,
.,

. �DI� HURI GOMES I
- ......

"': Angusuu -- Cou.plexos - Ataques - Manias --

PAR.\fSO L' -:
Problemático Afetiva e sexual f

., I I( E I O I( • Tratamento pelo Eletruchoque com anest esls.. _

IUl'DICO MENDONÇA I DR GU "RACY A : Insulinaterapin - Carttíozolorapín - Sonnterap-a ti

�. ," A '.
I : .

Psicoterapia,

"I"""Ç '.. I H�D1CO Direção elos Psíqulá tras -

�
- )o*llça. <I. SenJ:lO_ .

SANTO,S ••••ral - ClíllIC' a ..... au1L91Í ,.

DR. PEHCY JOAO DE BORBA

ANIVF.r Pré-Natal - Parto" -r-- Opt· DR. JOSE TAVARES IRACEi,lA
- ..) H E 11.\ f O fi E � Curso de EspeCl&I1�.çào no p".p&_ rações - Doenca; de .)e· : DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

nhoras - Clinica G'!l'al C' •
LJ,,\ ,01'1,· .\1.<,,, - Fu:n 'I' :'utJt'rlo Ih, .-\IIWfWI __

A!ldréj
t",1 .d�. Servldore. do I'�o, Itl1!lIdt'DCl&; Irurgião Dentista • CO:JSULTA�; Das 15 às 18 horas"

.\ II'· l'nt:;",,, -. 1'1:'<1,.., Paul(l ,\111' tl"C. _ lu!')' �lacha-
I;::.e.v.ço do prol, Manano Cl. 4Jl� : Endéreço : Avenida Mauro Ramos. 286

(.L, - Paulo da Costa R ' C
v

.. '
. .

draae), Cunsul�.. : pela ruanbã DO ·'.peclallsta eu de t d • (P Et I
. f

"' amos - arlos A. Silveira Lenzí l!o,;pjlRl 11" " ..rl<1&<1 •. 'A tarai da.. Itua GaL BitteUl'Ul;r\ Q ll!I·'
, n. � ur ... UH.

• raça e v1na Luz) j �

Telefone: 26fH
LOmlc ..a. Horário I' fi à. Li Is _ ..

l,un!!úf&orio: -\tende com l'Ior" marc.all
AT.�ND":NDO IHARIAMENTE NA

���. ����:o ��:lIt�lrv�lb�� ! '�.��
sua dl.t,ut� cllenW" �ue MATERNIDADE fARMfLA OUTRA

U .. rario; ,'.
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J.... [H J
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, O I. \ II" H A IJ UH t. � 'MIO, '3 I{Uli NllUU Machado, 17.
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esqume d. 'I'iradtnte. - 111at.

Dr. AI. Ides Abre u - Pruf Carl d' C . f; ,.

<li6&. I{e'lldêncla - Rua Karl-

, . .

. os a osta t(ell li -"'b81 I;am .. O·[ç .. no ...1 _ TIl.
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.'
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��==============9
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I II
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Per iao s
POSSUIMOS II(NI(O ESPEOAlllA.
DO EM CONSERTO DE PERSIANAS

Laudares, Ltda.
. 15 - tele

Moritz

� II OI, NOVbt8KO - 'asQVIN ..
FELIPE 8CIIMIDT
UIS'fIUTO 00 &8L .•ITQ - C.ANTO

'__-},-lt-O-JE-';·-l'·O-S-...-O-lt-Ç-A�MENTOS E CONSTRUÇÕES
. ,

A 6 R I CO TR,o
DE

B R U'N O I
REGISTRO: N° 167 - C.R.E.A. - lo.a REGIãO _ S.C.·
Rua 14 de JulhJ (Bairro Bela Vista) "'- COQUEIROS

HLI"

C A F'E Z I N H O, NÃO! ,I Dr. Hélio 'eixot'!
G A F E_Jrl ,T O !' ADVOGADO

.'� �J' i
'-�"â.---__'

I
.

�O\
Dr. Helio Freitas

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GE.RAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 � Estrel

'0. d!}.� J.� àlJ 19 horas (ao la�
do d�A 'f.'�cia do Canto),
Res.'� 'i S�a, 47p .

- - EstrYr kom a clmç-e
"7. _J

Esrritóriu - .• Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 20 Andar _

Sala 4.

Residência Alameda

Adolfo Konder;no 27.
Caixa Postal 406,
Telefone -'-o 2422.

----"--_....""-----_ ..�._-

I,··.r\ SJo;WTON D'AVILA

CIRURGlA r,ERAL

T �(i�>f1('''f 11' "flI":lboraa - ?roc'o-

'ol(1a EletrlclallClI XécUca
• r,.'SlIlroflO Rua Victor ••••

sane. n o 28 -- Telefone 110'1
I '0"""" fiaI I � !:Ior... 1111. dlanh,
'···.HI;,"�l� Fone. g.(za. Rua �l..
menau. n. 'li,

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
Comunica aos seus cl1entes o novo' horário de �r:

__...���.-tas, �
. �

DE MANHA -:;;.,J-!ffr-� 12 horas
DE �J.w.�d;S 0\ � �ls 6 horas

-f IblfllJ no,._(.>�· �\lt\es) Machado, 7 fone 3731l.
e }2;

lij.�� c."it\la

JV� de Advocacia

I
•
;

J p a r a

ld o seu E s c r i t ó'r i o ou
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: Distincão
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: Informações e Orçamento

I ! Osvaldo Meira
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Retleli!ncl. -

!
reupa SChb1t<ll

110 127 I
f'1,ntt.IA,'IWHI I. reI. .; ....
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mt .\7\TOr-;tO �1UNIZ 'DE DRA. EVA B. -j(t.fWEIDSOH �i{HlER

r CUN'I(A D'ÉSENHORAS E CRIANCAS
t-,,�P"'·11111St. ""I ,ro!e""ih, if- 'l'nu.' .. ,.... ·10

r-litllmeotn dI' hemorroida" !,�tllllL. nc_

mrurria aJal
CONSULTóRIO: - Pua CeI. Pedro Demoro.

Estreito

-co.

.·\H \GÃO

CIIW ::G L� TI�"'U \1ATOLOGlA

ORTOPEDIA ' . I
Consultórto Joãc, r'lnto l'4 - I

.. i r)(l811trR 11�. 1 f. R' 1'" Of1ral- dl'_ �
I .

!
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;
S:t).>'w18 1�f)('>�iJ"IJl:t i:H\ r;nflf !;1.i

1553 -_

---_ .._-._-

'.,S

OH \\ -\I 'HHI ZO.\IEH·

I; \Hn.\

DENTADURAS INFERIORES
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FIXAÇAO GARANTIDA

1._lptl1m'1nt_ peit� r.,�lllOIl.(t. ,",,1.."11,_

oal \Ato \it'dh�lua o- t]lJ1V"'Itrllt1aU.
0(' H!" •• ll DR. �100RRt) 'S(HWEfDSON

r.lRURG1,'\I) l)ENTI�TA
DIPLOMAI'IO PELA UNf'lER,SIDADE f) ) J' .

R,.-\ !O� X Pl.'J\I!!'
' .'\.RA, ,..,

F\·llJlt!rno por con�utJo (I....,.,_

llld&de_l!:a.c<lla ,�ervI90 <10 !,rOI

I,:"'[á HO I{odrlglle. LIma. � li·
Inrerno do ":ervlço cSe

'!OSpn>o.1 I A.P,t:.T (,' <lo

,Jaoeho M';dtc!l. do

Ca p

.?.:�;\JX,
.-" CAl':.<\I.

.".a' ,. ..,;2 p r!;lf; I� 11.'; 211 hora."

MARC'!\l)AS -' rla� 14' às IR hora�

TRAJANO, 2ft - - 1.0 andar

1 0- T f S

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

J U L H- O

DI,A 9 - Sábado - Soirée com Orquestra "Los

Gavilanes de Ei:!paná".

DIA 10 - Domingo - HI-FI

DIA 16 /' Sessão Cinematog'ráfica

DIA 17 - .Qo)l1ingo - Encont.ro dos Brotinhos

DIA 31 � Domingo - Encontro dos Bl'otinbl1'l.

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

'EX3tnl's 110 E"tümag-o - Ve;:icula Billnr -_ Rin!'
fltrax - Ossos - Irrtest inn, etc.

m"tf'rosalping'ogl'afia Radh,grafia Obstétriea
( Grnvldêz ) � Rarliologia Pediátrica.

DISPÕE DE APARELHAGEM MODERNA MÀRCA
SIEMENS RECENTEMENTE sADQUIRIDO

ENDER�Ç9:..�RU'3. Irmã Benwarda s/n. ônibus à por
ta (Almte. Lamêgo) .

(UNICA' SANTA CATARINA
Doenças Nervosas e Mentais

Clinka Geral

Radlolcgtstas �

RAUl' . P1:RE!RA CA1Dtü
ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
Escrttórlo: Rua Joio Pinto n li lObO
l tletone u, 2.•87 - CaIXa PJ..\aJ n U
bOlMRIO: Du 13 U t 7 bor..

xxx

Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis

Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda .Ramos

Dr. Ev.ilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis. comel'rials. eriml

nais e fis�ais _;_ Administr2..Cão de bens 1-
Locarão e ven-

'1. J
�

li de i,l1l.Ôve�'l' .::_ Naturalizí'lcão - Invent,ª-riM -"- Gobt::l,n··

,--,as -::_ 'Contab>i,lidáde; escrita!';. balanços, análises e perícias

Dia 7 Quinta_f. ira - Bingo Dançrtnte
cl::s 20 ÚS 22

Di:1 !J S::: b:1clo - Bingo Dançante das

20 às 23 horas

Dia 10 Domingo -- Bl'otolandia - das

19 às 23 horas

CLUBE

DE
RECRE A TI VO

,JANEI RO6
ESTREITO

I I
I .

!

PROGRAMA PARA O MÊS DE "UL[lO

li
I'
I,
'.1

li
",I

:1
i! ,'.iii

.: I
:i i
"

I'lj
'i J

:1 I
"

ii das

Dia 14 Quinta-feira - Bingo Dançant·
das 20 às 22 horas

Dia 16 Sabado - Soirée escolha Miss

Continente dai:! 23 às 4 horas
Dia 21 Quinta_Feira - Bingo

çante das 20 às 22 horas

Dan_

Dia 23 Sabado Bingo Dançante
20 às 23 horas

Dia 24 Domingo - Brotolandia

19 às 23 horas

das

Dia 28 Quinta-feira. - Bingo Dan-

çante das 20 às 22 horas ,t
Dia 31 Domingo - Drot)l:mdia das

19 às 23 horas
.
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---�---------- ---- -�--_._, ..... ".._. ...

-

.........III"" •

Negromonte, Jânio· & CIA.
Com a devida penmíssâo cio dlretor; desse Díárlo, e

com a paciência dos inúmeros Ieítores, atrevo-me a es,

crever .alguma coisa a respeito da celeuma leya:ntada no

Estado da Guanabara pelo' Sacerdote MONTENEGRO.

""', 110 'Diário.Carioca", q�e 'o M�rechàl' Lott repcíía' as
acusações do sacer�ote acima. Nao tive a op. rtunldade
de conhecer o mamf�s�o lançaoo pelo re,fefi-� servo c,

!J�UE, mas pelo que fel dado a observar, ti Padre Negro
monte, se não diz, pelo menos insinua, Que a Candidauu
ra Lott tem vínculos secretos com os mernhros do extin
to Partído ComU'::ista Brasileiro, e que o honra-te Mure

chal mantém relações eleitorais co mo sr, Luiz Carlo.

Prestes ex-lideI' comunista no Brasil.

Diante. das reflexões que tirei julguei-m díreí
'h

,.- , e no ureit

Je, expor ,mm a cpmiao a
.

respeito do caso em pauta
POlS achei que tal pronunCiamento ligava-se a ·car. dida
tura de sr. J'ânio Qrladro,. com o 'ntuito de conrundír ,

M O V E I C I M O:::::����:i;�:�'::i��'i�:aqUp:. '" os ,"ce�d:t'" nã.

' .'
.

"o S
.

Drus, elevem encamínhar suas 'atlvl�adC;Smo mlm�tros dt

de F Io ri'"no'po' li"s· S I"
.

=
�em, prc�u'lanà'O �vitar os atritos entre osn�o��:::�J f��:

.

'

.'
.

••
1

ne, agrupa- ,s caca Ve zmaís c:::nduzinflo-os para o per- I· ireíto enten(hment? das diferentes classes sociais; julgo (ooJ·unlos complelo�s, OU pAriS I-roladas "

mcornpanvs! sua IdentL>.icação com a '" rt· . vy .J I
sab t'

, ...01 ica, .POIS como

.1.qu rm0t' eS'l�t e uma atividade apaixo.r.:ante,' que leva os' Pa"'a esc·,1�lo'rl-os e resl·d·'encl·as .

,-

e ne a nu I am, muitas vezes, a 'deturPar a verdade I _

aos �xageros r :muitas vezes asé a mentira, perfeita� :
�aesn��r��:�:e�������l,���re os políticos e eorr�ligionários - A mais completa linha de móveis do Brasil I
mon�ee�o�s fI��C�:����o aaciana, direi que o Padre

NegrO-I
(I M O - moveis modernos por preços antigos II

S
- .' verdade, ou está deturpando a - •enao veJa.11oS: em se .

"

-

-,
.,'

, 'h "

u pro�r�ma eleitórn] o ilustre Ma- , ..

'

. ;iJin\��i�'fg�<11i""'" •
rec �l Lott grítcu aos quatro ca;n�os da cidadê de Recife "i!i'�,,,,,,,,.,;lI!�,", .:co�slderado o maior centro comunista do Brasí!

-

. � - � ", _••1 •

mais pediu_cu pedirá votos vermelhos e que co:U'o���st:o ----�P�-l· �t --; Q" --'--D��;;--:-";: -::--
-. _.- .. - -.-------,

--ç;---_....__
qUe era nao podia admitir ,nu IS a e uem l�.

e�preg�flOS pelos agentes' ver�ef���es:os se�1!�:�ali�tas J A N IOF E I P !fe' SIM O' �OVE'R"l!O
-

E·nao reconheceria 'o partido comum ta .

- .f. SSe
. (; J \3 n .

_

' IS a e nao reabríría arelaçoes diplomáticas com a Rússia O ......
.-

.
"

. �..esm9 pronun-
clamen�o fOI feito 'na capital e cidades do interior paulis
ta e rícgrandese dJ SUl; e agora mesmo temes lido e
ouvido que o mesmo ocorre por tôdas as cidades minei-
ras visitadas pelo candidato nacionalista. Acrescentou que o sr. Jânio Quadros assumiu a cadeí- de cruzeiros, com um de-

Enqu��to íssc, seu grande competidor, o sr. Jânio
ra de vereador, em São Paulo porque o Tribunal Regional' ficit de Cr$ 700 milhões"

Qu.ad.ros l,a manifestou vontade de reatar relações com a
Eleitoral cassou os mandatos de 18 vereadores- comunistas Pas,,'ando a falar de ou-

t d d'd t d
tros aspectos do govêl'no doRussla e de reconhecnr o extl'nto Partl'do Comum'sta

e que, an es e se can 1 a ar a verea 01', o sr, Quadro, ers J'
.

� sr. amo Quadros, o depu ..

Brasileiro, um simp'les professor no bairro do E"raz, "vivendo a filar tado Rocha, Mendes afir-
Sem o mínino desejo de atacar qualQ,!ei metnibro··�;. cachaça e cigarros dOI:! amigos e colegas". mou que o candidato ude_

Santa Igreja Católica, lanço aos entendidos as seguintes Depois de analisar deta- clicf-'i�, aumentou a dívida nista e;:pancou e _perseguiu

Pero:untàs:
lhes (alg1!nf.' desc�nheci- f11l(uBnte do Estado, que os trabalhàdares e o povo;

" ..... dos) da Ylda de Janio, o ascendeu a mail:! de 40 bi. aumentou as taxaH e tari-
. On(1.e está a vel'dad€? denutado Rocha Mendes lhõe� de cruzeiros, exata_ fas proporcionalmente. Dis-
S' o 's r' .

�."""

tIl narrou fatos da adminis- mente o dôbro do que o sr. se mais que êle recebeu o
J 1 .

t! r: amo,"ja se nam ,
ou a guma vez contrá- tração do ,ex_governador e Quadros encontrou quando Estado- com um orcamen_no a doutnna vermelha? . Q wll candidato oposicio� assumiu .() govêrno. t d C fi>

•

, i Qual a intenção do sr. Quadres em visit� Russla
'

Presidência da Re� ''0 ex-governador Jâfiio x�u_� cZ;:m27e���5e\i�h����
• Cuba? pú"""'"'�ca-,--:"-., <'J que êle �u.��ros deixou a

soroca_, graças aos aumentos de im-
I A t�flos deixo o direito de responder livremente. "corromp-éu aIrTgbn.=_ n�l� encontrou com postos e taxaI:!, como o de

• • , Orildo P. Oiiyeira ._,

1� '70 milhõe" vendas e Consig'nações".

:\ A- tu G A'�oSJ( o It�5u�a�;;;;:;:;�:::::-f"t:i'H�
� I

Al",a-" nnu Mim: CO" ,o.,id,ncia'. ,.. ,"a A'vO<' no Teafro' A'lvato de Carvalho
C..J ']::n;;:'EL no Querência Palace Hotel, oferecido pelo �

" APl'Oveit� n.do a �ua passagem para PJrto Alegre a" de Carvalho, 64. Tratar com o sr. Schappo, no B I' ..\1\'0' ,.,lU dp Comedias d' It I C'
,

(.u.WL�t(l, pata as elegantes Bangtí do Lira Tênis • ')� .. -.
_ �.a o urclO, ator-autor e empref:ár10,

Clube e convidados.

'1_'
.ta. r:1 rlla- Felipe Schmidt. "

c up,ua a. ��"sa prmclpal casa de esp\)táeu�os na próxima
......�,--- ------

"

:egunda_fe.u:u: onde
.

apresntará .a· gozadí..ssim� comédi2.
UCYPa�mb�iaM�J Hon,dooi�OOU�Z�, �==�=··;-��'�.��-i-i�������������a���aD���D���� �3a�mhlu��'U.OMEUT�0!,.,hEMfu�

Elegante Disco Dance, No uma visita pelos bares da,,'
um e!egant_e show em que tomarão parte artü.,:�s do RádiJ

Pser1�Xtai1dnaO ftlnOomcill1ugbOes.erá apre. Cidade. Cuidado com �s: S/A'. 'Sl,'·NDU·S*1'IIA·S REU·'N,·,··IDAS F. 'MAT.11AZIO �� Rfal�ae�asaco PlauloGelohmodsej�m: Marino Galhardo, <irmão
, "fofocadas". . .

III'
,.l

. .

1'1
:'

.

:'1· - ar o.s a ar o) uma das belas Voses da Tupy
SÃO P A fi L O

do RlO de Janeli'o com discos gravados na Cooacabana
como a Canção dos Noivos e outrof:, Maria do Piiar a me_

l�õr cantora de 1960 no Paraná e Eda Di Marco a "Estre
lmha Bossa Nova", r.lém de Célia Cúrcio Juarez Diniz e
do P::ópl'io ítalo. Êsse espetáculo único, se{'á uma homenu_

,
gem ao povo de Florianópolis. Os ingressou numerados,

'I
c�marotes, � Balcõ:s poderão. ser ene'ontrados na Bíil)?"
h!la do Te�tlO no dia do espetaculo. Duas Horas Sadia:; eh
bom humor é o que nou promete Ítalo Cú

I
;

I

•
_.
•
•
•
•
•
...
..

,
'1
'1
•
•
•
"
,

•
•
•
•

-

.
]'.;0 CLICHi' - O Sr, Adubai Coelho, funcionário da Ordem'
ciGJ AdvQgados d-o Brasil, no momento em que cortava c.
bc.o do seu casamento iunio com a noiva srt«, Maria dl>lII

Lourdes da Silva. hoje, sra. Coelho, III'

A.VIVERSARIA hoje, o Sr. FUI convidado para COla,'
Hélio da Silva Hoeschl, pes- borar com a Revista "BOSS('
soa destecada na sociedade Nova". •
local, Felicidades .. ,

O CURSO de Infantaria do

C,P,O.R. - 5 - de Curitiba,
chegará amanhã em Join.

vm!' e depois irá ã Blurnenau ,

José Carlos Muller, Waldi1'

Grisard Filho e Adilson Ama

ro .4.lves, filhos desta Capi
tal, la?em parte deste Cursl'.

QUAL SERÁ A

DA SEMÀNA?
VITRINl'

•
o.ANIVERSARIA hoje

galante menino Vinicius'
Gonzaga Filho, filhó do.simpático casal Vinicius

Gonzaga, que ontem leste":'
jou o da Sônia Mora. os.meus sinceros parabens.

• :
•
•

ANIVERSARIA hoje, a

elegante e simpática Ana
Nerlia Valente. Os meus

parabens, ..

A. "Cegonha" preparando
visita, para breve ao sim.
pático casal Dorval José
dos Reis.

HOJE, estarei no Lira T.
Clube, ds 10 horas, a fim de
mwtar as candidatas ao

d!'sfile de Garotas "Bossa
Nova".

AMANHÃ, o Professor
Henrique da Silva Fontes,
será homenageado na Câ
mara Municipal, onde rece

berá uma Placa de Prata
"Hcnra ao Mérito�\ Estarei

,

presente nesta solenidade.

AMANHÃ, no Teatro ÁI-.
varo de Carvalho, veremos

Italo Cúrcio e sua compa
nhia de comédias, às 20,30
horas.

HOJE, no "6 de JaneirO",'
Brotolândia na Sociedade.,
das 19,30 ds 23 horas.

•
A SOCIEDADE Pró-De-,

8en�olvi1l1:ento do Est,re,ito,.
Iara reahzw' no proxww.dia 26, no Clube "6 de Ja'.

neiro", as eleições para o.
Conselho Deliberativo.

•
HOJE, em 1886, começa (,'

funcionar o serviço de tel('
.•fone na Cidade de Our,j

Prêto em Minas Gerais. •
OS CIENTISTAS paulis.,j

tas querem construir ume.
bomba atômica. Esta custa'lII
rá igual ao orçamento d�"
República d(' 1958, Real'
mente é uma "bomba",.,

•
NO próximo rnês de·agôs.'

to, em Curitiba, haverá u<- •desfile de modas com cã-es
de raça, em rítmo de "bOSS'"

•
a'

nova".

XI de Fevereiro

NOTA OFICIAL
n C-ntlO Acadêmico "XI DE FEVEREIRO", órgão ofi.

,( i .1 nos �eJ.dêmicos de Direito de Santa Catarina, com sel1-

�ib'li 'ldi p�,'·r pelo desap:lrecimento do inesquecível me;;:
,. '. r j.'·"t"e hr;:nf.'111 púb'ico, Prof, A. Wanderley JúniOl

]·r'il.;!H; derretar três dias de luto, numa derradeira 110me,
X,'. 'pr:1 d'3 seus alunos.

Flo:'i.mópolis, 7 de julho de 1960
José Matusalém

Presidente.
�-_. -_. _ .. _.- _._---,

V E

Comelli

D E-S E'
Vendt ·se uma ca�a dotada de todo o confôrto, com

� c'or�" itól'i()� p demais dependências, sita à rua Uru�

Tratar pelo Fone 21'-28, daR 8 às 12,00 e das 15,30

guai, esquina,

ev� �.-;•••� � a ,� ....,

i
• . : ", ",ilit"''Wo:''""" ..... " •
.. " .'." .

IDE PERSONAL1DADE AO ,SEU LAR DECORANDO-O i
·COM MÓVEIS, TAP.EIES FORRAÇÕES E PASSADEIRAS i

tDE LOJAS C I MO i
8

- exposição e vendas Rua Jeronlmo Coelho, S !
•

I

BELO HORIZONTE .:_ 8 (V.A.) - "Jânio Quadros fêz a pior adminía.
tração que o Estado de São Paulo já teve" - declarou à imprensa mineira o

deputado estadual paulista, Rocha Mendes, que veio aqui parf icípar do III Con.
�'ressoSindical.·

.

... ass,sSSSISSSsSS'ISS' :sssSSS" a 0 �

ANIVERSARIOU ontem
QUEM ,SERÁ A GAROTA graciosa menina Sônia Ma •

"RADAR"? .ra Gonzaga. Felicidades. II1II
I������--��---�--,III'
--_._----- .. __ .. _---- ..

Amuenlo do Capital Social de Cr$ 3.200.0(!O.OOO,OO para CrS 4.S00.000.000,OO,
mediante emissão de Ações Prefereuciais.

Expirado o pnzo reser\"udo ao,; atut.is acionista., para o exercído do

seu direito de pl'efel'ên h, o que OCoí'l'el! no dia 4 do corrente, podEm, todos OR

inleresl'auús, desde já, parti ipar da subsl"l'içiio das novas uçõe,�, �-'Ol' i:1t,'I'

m�dio da, en tidades Oll pes80as expressamente crcdeneiúdas: ou pOl' carl a

ender�c9.da fi S/A. INDúSTRIAS F. lVIATAR"�ZZO, aLI diretamente no se�l

escritó�'io centra I, Pr:' (;a do Patriarca, si nO, Prédio Conde Mat�!'azzo, São

Pa·ulo.
S'flO os seguintes os Bancos perante os quais poderão ser feitas as

subs.r:ricões das acões preferenciais:
Banco do E'stado de São Paulo S/A.
Banco do Comücio e IndústrIa de São Paulo SIA.
Banco Mercantil de Sãe Paulo S/A.
13�11CO Comercial do Estad� de São Paulo SIA.
rhe First National City Bank of New York

nanco Intercontinental do BrasH 8/A.
C:::ô" Ban ária F. Matarazzo SIA.

.

---- 00000 ---

CARACTERíSTICAS E VANTAGENS:
l.0) o aumento do c:<pital da sociedade é de 1.600.000.000 de cruzeiros, me

diante a emissft.o de 320.000 ações pl'eferen,: iais, do vãlor nominal de

Cr$ 5.000,00 cada unia, sendo 30% realizados no ato da subscyição e os

restantes em 7 prestações mensais e iguais, a �artir do térm�no da

subscrição, sem prejuízo da faculdade reconheCIda ao subs�l'ltor de

antecipar a sua entrada;
2.0) "ôbre o valor nominal das ações, quando integraiizadas, ou sôbre o

montante das e�tradas, gozarão Os acionistas das seguintes vant�:gens;
a dividendo fixo e .cumulativo de 12% ao·ano, pago semestralmente, à�res

�ido da bonificacão anual mínima de p%, que garante às ações prefe
;'en:iais uma re�uneração mínima de 17% ao ano.e a qual poderá s�r
posteriormente 'beneficiada por deliberação da Assembléia Geral OrdI

nária, tendo em conta, em parte, eventual encarecimento do custo de

vida; -. - d
.

d d
b I prioridade no reembôlso do capital, no ·easo de.liq1Jld�çao : so.cle a e;

c)
. direito a um voto por grupo de cinr-o ações, nas c1ehberaçoes da As-

se�bléia Geral; _. .

d.1 possibilidade de conversão, por sorteio, até 50% das �ç_oes preferenCPt�s,

"'1 m ano-es ol'dinárias ou comun� nas condu;oes que, a par Ir

�ml;�( �:. i:neil:o de 1967, forem estabele�idas pela Assembléh Geral (-ampanha d.e Educac,io de Adulto��:traordi�úria; e resgate da parte restante se�undo mo�alidade, p�- .

I'bm UOl' preço nunca inferior �? seu vator non:ma�,. a-c'rescldo da bom- CONHECE UM ANALFABETO ADULTO
:fi r,cão. que a r,;esma Assembleia Ger.al determm:ll,. bu ADOLESCENTE? PROCURE, VOCE
cOl1'l.:el'são: de:ode que integralizadas, e à vontade do subscntor, Jas .

e,1

acões preferEnciais nominativas em açó:s ao portador da m.esma clal.sse, �dESMO, ALFABETIZA'-LO. COLA�ORAR
c�m tôdas as vantagens que lhes são merentes, como seJam a l�re' COM A CAMPANHA DE EDUCAÇA0 DE
trapsmi"sibilidade e imrôsto de renda limitado à pJ!TCel:tagem l'=hd:1

ADULTOS E' DAR UM BELO EXEMPLO
na fonte. '

COM

�
f) faculdade de parti::,ipar, na mesma. ,class�, dos aumentos de capital DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE -

social em dinheiro. PREE)TSÃO DEMOCRA'TICA E AMOR AO

_ _�...- BRASIL.
sSS"I'SSSS'Y::SSXSs'Sss"'l!:'R'I"S�· a ...

.
,

-

-----_.-------�---_--

aberto .;Jctrá msitação rre !/.o

t'{i,a I

feira até às 21,30 horas . Ir

�
• •

•

I
•

:
•
•

Sr.
Sr. e Sra. Geraldo Magela Figueiró

lêm o prazer de pal'ti::'.ipar :;tõs parentes e pessoas
amigí\s o ,contrato de casamento de seus filhos
LUCIA MARIA e JOÃO PEDRO

Bl'asília, 2:1 de junho· de 1960
'''.C,P, --- O. 31, cnsa 208 Rua Sta. Tel'ezinha, !H

Rl'u dlia - D.F. Amxá - lVI.C.

(asa
Vende_se esp:lço:'), residência, com 4 quartos,�a.lão,

sala de almõço, banheiro completo, toilette, cozinha, E'

cep. de em�)regada, Tem telefone. Cr$ 1.350.000,00 ---, 50%
financbdos em 3 anos. Tab. PriGe, Rua JQaquim Costa 2'1,
A,?;ronômica, próxima do Abrigo de Menores, Te!.: 2577.
'Y:1� Mfi" n't parte da manhã.

V E N D E - S E �,80 x
Uma otima barraca de madeira medind.o l'ratar na

1,30 próprio par:;. venda de frutas e Jeg·.l�
,

,\.'J'én b de �evis:as no Edificlv Hotel���,----.-::tTJ1�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 10 DE JULHO DE 1960

I Contra a deformocdo
O,ESTILO ARGUITETõNICO DOS FUNDAQORES DE S10 BEN"rO E AS EXIGENCIAS DO SEU CÓDIGO i DE. POS.lUBAS

F, ESCOBAR FILHO vra para situá-los entre as" da platibanda, sob cujo ím, nha de. apresentação estétí- poic o mesmo Banco, a quem a marca dos fundadôres que moradía.

São Bento do Sul, 2 de linha sde imigrantes ou emi•. pérío chegaremos aos' "'cai· ca das vias publicas, ainda não poderí xm fazer mósse
'

souberam revelar seu gôsto É por êste lado que eu

[uliu» de 1960 - Está quase grantes, como é de uso nee, xões" inexpressivos de tan, as mais centrais.
-

os altos custos de uma cons·1 ar tístíco e transmitir aos vejo, como um oportuno mo.

terminada a indagação reí- ta hora); êsses homens, di· tas outras cídadee sem hís, Estae opiniões não s� har., trução trabalhada, podendo seus descendentes uma obra vimento, o debate do pro.
ta pela Scucursal, d' "A No. zía, não foram recrutados tória? monizaram com os conceitos

I fugir" como fugiu, á sírnplí , de arte, no traçado dae ruas, blema das construções e re-

tida" sôbre a questão do como aconteceu em relação a --x-- de um jovem e competente I cidade dos "caiões", tinha como no estilo das constru, construções em S:fu Bento do

estilo das conebruções e só- outras levas destinadas a Os debates do tema, nas engenheiro, o dr. Dieter Ivo I netos de mandar desenhar ções para o comercio e para Sul.

bre o problema das recons, povoar e cultivar terras do colunas d' "A Noticia", mos- Pinnow, que procurou jus. uma planta adaptada á fi- -------------

truções em ,São Bento, novo mundo. Traziam a bôa tram uma quase unanímída- tificar a exígêncía da plati-I ,';onomia de São Bento, se B A R R E I R O STeria sido oportuna, te- marca da <':2Ieção, que hoje de em pró! do restabeleci- banda, cínfertndo-Ihe os fÓ-', esta não se houvesse desfi.
.

ria sido útil essa investiga... diücilmente conseguimos ta, mento do estí!o caracteris- ros de ratôr econômico mais ::;urado, Vende-se por preço de ocasião, 5 lotes ótimamente

� ,>
--- \_-

_- zer C011'1, toda a aparelhagem "'tico da cidade. Não que se atraente e achando que o I Em Ouro Prêto, uma cons- situados. Ver e tratar com o sr, Cleon ildej, Ligocki, à

Acredito que; as respostas do I.N.I.C. pretenda derrubar o que foi estilo caracteristico das cons-' trução da séde do Banco se Estrada Velha, Gl - Barreiros ou à rua 'I'haden tes, fi

serão ravoráveís. O jovem Vinham para a lavoura, feito :':Jb os rlgôres do Códí , truções. prímitívae só por I para já rõsse, teria que' sei' - 1.0 andar - sala L

reporter encarregado de mo. mas queriam plantar cida. go de Posturas, êste, sim, motivos sentimentais pOde_li colonial. Em Brasília, E.!e pa ,

vímentar a "enquête" não des também. E acharam o necessitado de cair e ser r.e. ria prevalecer, nesta época ra lá fôr e se Já ainda esti.,

fez uma consulta pleblseítá- trêcho que hoje se chama formado. Mas que, ao me- de vida cara. ver dominando Niemeyer,
ria que certamente dilata. São Bento do Sul, e que foi nos, as construções que víe; Argumentou. o engenheiro será forçado a ajustar-se aos Iria' a tempo de permanên, tambem chamado Serra AI- rarn e ae reconstruções 'que Dieter com o exemplo . do moldes da sua fundacão.
cia do assunto em cartaz, ta, o ponto ideal para reedi.1 surgirem, voltem ás linhas INCO, cujo edificio, real. Nada de mais se 'tives<.:,' I
mas por outro lado não seria tal' o belo panorama das suas

I
proprias da cidade e que mente de certa imponência, que adaptar-se aos moldes

mais convincente e expres- regiões nativas. Bávaroe, ti· I sejam poupadas as ultimas com os mármores nas colu- da fundação de São Bento,
eíva do que a média de opí, rolêses, suíssos, alemães, I casas representativas, no nas, o disfarce dos antepa , se aqui não se houvesse dei-

niões abalizadas cujos pro. austríacos poseuíam todos I centro urbano, do ecpírlto e ros na índeclínayel plati, xado de defender um tão rí ,

nunciamentos divulgou. êles em materia de edifica- , da arte dos fundadôres. banda, deecearla
"

do centro co e valioso património ar ,

Falta apenas encontrar a ções urbanas, uma idéia d�' De outro modo, chegará a se a cidade não tivesse mo; quítetôníco, como os dae li-

cópia da carta que o sr. Mar- consórcio entre a natureza I cidade ao seu primeiro cen, dificado as suas linhas ca , nhas centrc.eurooéías tra- COM BOA APRESENTAÇÃO, PARA VIAJAR, OU PARA

tin Zipperer, industrial "dou. ambiente e o estilo' que lhe
I tenário sem ter o que 1110S- racterísttcas, zidas pelos pioneiros.

blér" de historiador, ínte, convém, ínclínandovse pelo I traI'. E êsse miarco está pró, Argumento um tanto a- Não precisamos recorrer

ressado nas belas letras e

nOI
que conheciam como norma xímo, Dentro de 13 anos pressado, estilo fogocdevvida, aos motivos sentimentais ou

trato de queetões literárias, de construção, com os bel, completará São Bénto os artístícoa Homenageando o

estudioso infatigavel, diri- rais e 0[' sotãoes, os vidros seus primeiros 100 anos de

�'.b
pragmatismo da hora pre.,

gíu hã cousa d, 11 anol ao "'0 pouco usados então no fundação. É ","unto que i' ÉN'.S''I'NO sente, podemos examinar

prefeito SChwartz, ..a quem', ínteríor) , as telhas lisas, os devem consideras. os, aspí , um outro aspecto, que é o

coube a ingrí),ta missão. de I a,dóJ·po.s .tí_l2,Íc�s,__todo 'am

I'
rantes á governança muní- da singularidade de conser,

sancionar (J Código 1ie "-'Pes
-

, "�.Jto que póde figurar cipal, pois o próximo lustro
. fJIIII""" vr.ção (infelizmente não rea-

turas, ínspírado no modêlo : na melhor concepção de ar- i tornará bem proxima a co. VENDA NAS liza integralmente) do es-

de cidades que não tinham,' quitetura. I memoração, reclamando pre ,

.

A tilo caracteristico da run,

talvêz, o que defender como Havia engenheiros, havia parativos. .

ANCAS DE JORNAIS dação de uma cidade, cuja
marco de sua fundação, operários e:.:pecializados, ha..' Os melhores jJreparativos B maior atração turística ha,

Porque é preciso conelde, via mestres de obras, os' não serão os arcos ímprovl- E REVISTAS via de ser a de mostrar-se,
rar a história de São Ben- grandes artífices qUe têm na' zadoz: e os efeites 'da� deco, com. O�' atributos de centro

to, descrita com riqueza de figura do cégo Affonso Do. 'rações festivas. Eles serão, industrial dos mais operosos,

detalhes no livro de autoria míngos, imortalizada por Ale-
I
antes de tudo, a defesa de I I guardiã fiel de uma fisio-

de um dos seus fundadores. xandre Herculano no epísó, um património cultural (' Em�re@ada II nornía que lhe imprimiram
o saudoso Zipperer Seníor, dio do monumento aos he, : artístico, ameaçado de per- T'J..' •

"

:, r:" '" I seus criadores.

trad ld ist I t "d I" b t'
- i-recisa.se Cd" U,l1A e.n o

I
.

d tA, EUZI o magls ra men e'pe_ rOls e A JU arro a, a mar- der-se com as adesoes in_
d T t C

. Acorrenam e ou.o o s-

lo seu f'lh
.

d t· I
.

d 1 1 d t"
I

'

. . ga a. ra ar na rua onse
t:! d t d

'

I o o lU us na Mar. ca lU e eve a ,ecmca, que
I compreenslVel� a um moder_

'Ih' M f ' 112 1- ac o, e o o o pais e mes- I
tl'll Zl'pp "

t'f" d d' I
. ." . elro a rel, n. ou pe o

'1
d t'

.. .

erer, que aproveita o clen·1 IClsmo os Ip ornas msmo arqUltetomco que nem
t 1 f 360'8 P

,

b
lT!O o es rangeu'o 0[' V1SI- ,

I" t I
-

d t"
'" i h

e e one . aga-se em.
h

r I

o� azeres, na ura mente bre- nao es 'l'01 e as vezes nem c eg'a, ao menos, a ter a,:

I'
tantes par� con ccer uma

ves, das suas atribuições de alcan�a, _ Iloucuras de Brasília, per-, ' ."
.<>À

__��::'v"�'::'.,."1;-'a <:,P
=-

I

dirigente de uma das maio. A Cidade de Sao Bento' dendo-se no terra,_a-terra centenário ostentando um'
res organizações da indus. �asceu, pois, sob os melho.! das paredes lisas, de largo prdgresso, expelindo 11. tria do mobiliário no país, res signos, com um estilo baixo, cujo p':lra o ar o fumo das cha-

I

com sua fábrica .em Rio Ne- proprio das regiões dos seus; ec Ôn;ü.o f;'poen. minés de meia centena de'
grinho, para dedicar-se áfl f�ndadóre[.'. Não

'eQ .1 ;:u\ ,....;;;,'J:enf\ o sr. Luiz, fábricas, abrigando um po-:
tarefas literárias, num belo :J.]untamen p

_ '\kfIF. Guenther, se encarregou de •
vo com hábitos da melhor

I�._--",_�á-...d_i�uf'-Õ.<> W: d't,-'_""'pal--a�dr-�s um' mostr.ar. E, neste particular, Plano VENDErSE· r·irili7.::l:;áo, SCl}l perder o es-
i

,.va sena, núcleo de casas que se er- ouvi o que disse· o sr. Car- ".' I tilo' dOi' seus primeiros anos,
.

,.

I Vende-se llm plano
•
ale

Os homens que vieram da gUIam nos moldes da me- los Ehrl Filho, citado no de- -

b t· d'
-

I

E .,' mao, em om es aao e con- I
mapa Central para San- lho!' arqUItetura" adequada pOllnento do sr. Donaldo

o �- T t "C i
ta Cata' t- 1" f' d" R't

.

d
0erva .ao. ra ar na asa

nna � sen Iram, na ao c lma e a topogra la es- I zmann como o cna 01' de
-

"" l' I1
..

d J' '11 d d' d t
-

d t·
Ancora de Ouro", rU<1 r e '-

p amcle e OlUVI e, a nos_ te pe aço
I
a terra catari- uma a ap açao e es 110 das I

talgia do exílio, buscando nense, mai� interessantes, provando
naE.! serrarias, que se altea- Diante disto, COlllO lOilen- que os beirais defendem as

vam á distância, o trêcho ..iar ante a calamidade das parêdes e os sót.ãos perml- �
mais parecido com o pano- reformas que <':2 operam, des- tem substancial economia
rama do seu berço natal, não fÍ!.mrando a cidade, através dfl elcvac1í.o de mais um na- :

� ..' •

I
eralU como tantos emigran. de uma exigência esdruxu!a vimento, atendendo aos il1_,
tes (e convém fixar a pala. ,�omo a da obrigatoriedade. tereS�'3S dos proprietarios ou:
;;:;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;__;.;;;;;;;;;;;;;__;;;;;;;;;:-:;.;;_.

-_._- no l'adôre s sem quebar a li- I

de uma' cidade

. NegÓCio Urgente
vende .se uma loja de ferragens loucaa etc. com um

";om depósito 2.11-:XO OL também só � ponto.
'

Ver e tratar na mesma a rua CeI. Pedro Demoro, 1545
:0 Estreito (em frente do Cine Glória).

PRfCISA ..SE VENDEDORES
FAZER A PRAÇA DE FLORIANóPOLIS. PAGA.SE BEM.
TRATAR NO HOTEL CRUZEIRO, COM O SR. oscr OU
ANTONIO CARLOS, NO HORÁ�IO DAS 18 ÀS 19 HORAS.

CI�ICHÊS E CARIMBOS DE BORRACHA
façam seu pedido na Empresa Gráfica Grajaú Ltda.
Rua Tiradentes, 53 c: Plorlanópclie.

PRECISA-SE
Rapaz que tenha prática em copa,

Tratar no BAR ALV0RADA.

A G
_�� E, � Is� E N T O

EDl� TZELIKIS, WALDYR TZELIKIS e família,
�iie�O eTaí�
ainda consternados com a perda de seu inesquecivel Esoô_
80, Pai, Sogro e Avo - CONSTANTINO TZELIKIS. �c�r
rido dh 4 ne::'�a Capital, vem de público externar s�u pro
fundo �gradedmento aos ilustres facultativos Drs.: Fausto
Brasil e Fernf],ndo Osvaldo de Oliveira.. que com carinho ('

dedicação atenderam ao extinto durante sua longa en-,

f€r�'idade; Ao Exmo. Sr. GOv�r�adopHftribert..p Hu\s���q�P'
nc rez representar noE.! funerais .:pelo se1:l a�ú.tlante �cle or.
denso Cap. Nel'y Clito Vif'ira; Ao TImo. Sr. Diretor do T.c__
wuro do Estado e demais funcionários; Aos bondosos Pa,_,

.

àres: Agostinho e Edgar dê Oliveira da Catedral pela::
cllavn:.,' de carinho e confo!'to; As Sras. Aracy Ge�ez.ia c

Maria F�'anzoni, e a todas as pessoas que enviaram tele

r,Tumas, flDres ou coroas, bem C01110 aqueles que a\'omp.:t
:lharum o extinto até a sua última morada.

CONFECClONÁ·SE QUAtOUE� TIPO
DE CHAVE

�Ul: fróncilto lol�nlino, n.' 2'

outrossim, convidam os parente,,-' e pessoas conheci_

.

,las para a missa de 7.° dia que farão mandar rezar no

i próximo dia 11 do corrente (segunda feira), às 7 pora::

I na Cate�ral Metropolitana.
'

.;. A todos os que comparecerem a este ato de fé crist5.

, antecipam agradecimentoE.!.

aliada à 16
CENTRO
Ave·nida Rio Branco
Apartamentos em
Condominio
Rua Ferreira Lima
Terreno
Rua Almirante Alvin
Terrenos
Avenida Dercilio Luz
Apartamento
Super Mercado Municipal
Bancas
Ruaa Visconqe Ouro Preto
Casa � 1"érreno
Rua Brig, Silva Paes
Casa e Terreno

VENDE-S�
ESTREITO

a!

CAPOEIRAS
Rua Apiai
Terreno

BARREIROS _

JRua l\fa:y Schramam (TrRv)
Terreno "

,

..teamonto Flo<ianópoli, IITerrenos I
Rua Portella

_ ,I �Casa _ �

1\

Consto'-,ternente aperfeiçoado pelo técznico moderno, o

FOGÃO VENAX vem se impondo à preferência das donos
de cosa, 00 mesmo tempo em que os seu� fobriConfes
contribuem poro o desenvolvimento da I/Id,Jstrio nacl.:mal.
Dotado de características espeCiaiS, frUTO dos m'ais mo·

dernos processos tndustriais, o fogão

AGRONÔMICA
Rua Graciliana Ramos
Casas

.�

Rua Abu, Carlos S, Carneiro
Depósito
'Il,� Ruy Barbosa (S, Vieira)
ca::...., � Terrenos
Ruaa�� Vicente de Paula
cas Frei li�
Rua
casa

-'� -�
• ..e::=_-"", -.

_ --_- )...... _

Rua Aracy Vaz Callado
Casa'

'1J!1lRX·
é ECONÓMICO, PRA
TICO e de BONITA
APARtNCIA

ALÉM DOS IMóVEIS ACIMA, SEMPRE
NOVOS A VENDA E PARA ALUGAR

"

OUTROS

FOGõES

MORRO DO 'GERALDO
Loteamento Portella
Terreno

BOM ABRIGO
Rua Copacabana
Terreno
COQUEIROS
Rua Juca do Loide
Te�!,eno

ALUGA-SE

Super
'.-.,�

Mercado

l'endem o moxlmo

e gostam o mínimo!,CENTRO
Rua Cons�lheiro Mafra
Sobl'l!ido Comercial
Rua Melo Alvim
Casa Residencial

Bancas

INFORMAÇÕES DETALHADAS SEM COMPReMISSO
RUA FELIPE SrHMIDT, 37 - SALA 2 A. Revendedores: MEYER & ell Rua Felipe Schmidt, 33 e Rua Conselheiro Mafra, 2

- Te!. 2576·...:..,.._ Cx, Postal 48 - FLORIANóPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"0 ESTADO" O MAlS ANTIGO DlARIO DE S. CATARINA
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As reportagens ,da rem�e�lu����oa oo��c���!��,.uma outra imagem alnda'\ por .servId.ores e me�init�u; ta�a �sbofeteada por um formada num imen�o ad�lo.vibrem com as recordações los JOrna�lstlast" do
de Paris ajudante do carrasco sob os A última palavra e escnta

d
. - . �

d d e de Revo u tOns .

corso, parisiensed�s escriçoes mnama ae
.

e
Vemos Carlota Corday as- olheres indignados do. povo. por um

que constata: "OMíchelet e de Jean Jaures,
sassl'nar Marat no banhO,! A Sra. de La RocheJaque- adotivo,h

d bem-estar, o luxo, o bom-
ac em a escolha desses tes- responder ao interrogatório .eín, a Sra. de Sapinau evo-

.t h
I tom tudo voltou e nínguememun os muito limitada, do '''Coml·te' de Sureté Gene- cam, cada uma por seu ,a- ,

...I
I d mais se lembra do Terroramentando que a epopeia ral" e morrer orgulhosamen- do, a revolta da ven ela.

hd senão como um son o ...Sempre há um repórter. revolucionária não apareça te no cadafalso, sendo em Finalmente o gen arme,
-

f 1
,

't 1 Estou satisfeito nao me a-Sempre houve nas guerras, ��não sob os seus aspectos _ I' que era um tiro de pis o a, a

'tnas revoluções e na vida co- mais atrozes. �

ra.'N..... D,& iS '9 thermidor do ano II, o ta senão poder encon rar-
tidiana. Os milhões de doeu- ,�Ias essas pág'inas de his- LE"VM IM IR I queixo de Robe.spie�'re, pras; me n'algum combate; é pre
mentos guardados noe "Ar- tona estão pontilhadas do" N

.

TUIE!!l:... ,,..1P I ta depoimento díante do ciso qU'J o guerreiro arran-
chives Nationales de Fran- m.ais amargos dramas índí, D .

RI'1ftlIti>"Q!, "cidadão ministro" sôbre a que os louros ou morra no
d i"ara �omt>",".. , r"pldam,'n'" «ores

a [or leito de glória".ce" - e não se trata aqui VI uaís e são justamente es_ .... cújila, �.ll' e-, ,� .. ", ....cas. ; ...van parte que tomou ness -

de contratos, de testamen, se» drau1as tada. "UI ""'''' , ... rv,. .",""" P: s t!'
da

�

que essa obra chad .... lu,,'�lra, ,1->"'-0 1 ,a""'<" na .

_

Esse p
..
arisiense adotivo quetos, de tratados ou de atas cativante reflete. restrr ..� .... � .I',�J '1a de cr; .....�I� ,a.IS;> Em 1795, a revoluçao está

.
_E' do••'0' <lIS""\>"" <lOS rins" ad ao

U trangeiro assim se expnme numa cal'oücíaíe contendo fatos € IS, pois, entre os nossos Jdga .... ,,,.1"'"" Ç'f·..;TF.X ,,� sua ,a, acabada. m es ,
. - 'Napoleãot rep t Glácia; alll<'" ".0lEo., CY::"�!·�x tem alo

heaa pela diligência de. ta ao seu írmao, ecifras, mas de simples es-
_

01' eres, o governador Mor lI1l.Iadi> munoev 'te pes,.",.. na lIIal, .que c '" ...

te (SII)temunhos, de cartas de me- 1'1S, que ia ser u2nador dos
lie 10 .�0Il. No'-;" ii1arantl8 e - lU>

Genebr.a admira-se em ver, Bonapar .

morandos, de n�tas de Emado, Unido, e que em ,-. _.... ,.

.

B -,.::�d::::i!i�:::�":{::� �:9�i.�:=�::::t:;;1�· II· COngresso. . r��I..ç,�!! dIsua revelia, testemunhas ou ja�'dins do rei, Bailly, pre:

011 I I \atores da história - esses feíto da comuna de Parla de de
.

.a· ..mo og I a �i)n� - ������o tratam.en,tomühões de documentos ofe- aristocratas da i
'

-

em graçao, .

médico das amblíopías.recem aos pesquisadores uma da Sra Elizab th d F
d

. e e rança,
Devera' l'ealizar-se entre 26 e 31 de julho próximo, na Relato·res: Prof. Ciro eexpressão deusas reporta- irmã de Luís XVI ou o "maí.,

) IX o Con P 1 Brapas, cidade de Vitória (Edado da Espírito sant.o , o. - Rezende e Drs.
_

au o. .-
gens esclarecendo o tre de poste" Drouet, que

. . B 'asileiro de Oftalmologia, promovido pelo Conse-
Iga de Magalhaes, JorgesaAdOsSl?llel,�lomSnl'o.VGOedolr'oag'es Per-

reconheceu Luís XVI por gllIeSBso :lel' '0' de Oftalmologia do qual é presidente o Prof. Alberto Fonseca Caldeira eocasião da sua rusa em V 10 rasi I '
-

E tíva ,., C lho
�

�
'" , a;

C 0'- Meyer e organizado pela Comissao xecu 1 Celso Antonio 'de arva •
noud e a Sra. Sabine Flais- rennes, e, provocando a sua Ivo orrea

.

U· membros . "

J Brito dai.-,�ef começaram, colhendo prisão, mudou o curao da dos Congressos Brasileiroe de ortatmotogía, c JOs �., pelo semmario -

.

I -. Pr f Oiro de Rezende, presidente; Dr. Jacques TUpl- otíníca de Olhos da Facu�-no tesouro dos vArcmves I história - Napoleão ao con- sao: 10.
1 íd T ledo di d UnI, .

presidente' Drs Sylvio de A mel a o dade de Me rema a -Nationales" e da Biblioteca

1\ decorá-lo disse-lhe: "Ha- namba -

;I�;- t Mattos _:_ sec�etárioL! gerais; Drs. Renato versidade ldic São Paulo.Naciol"lal, a evocar a Revo- veis del'l'ubado a monar-' e RUdbens P e 100rBraga Magalhães _ tesoureiros; e Dr. Ar- 13 O tratamento médicolução (1) da primavera de quia". Tole o e au
I

-

.

R 195 C de Arruda Novais - encarregado de re açoes .attual das uveltes. e a-1739 ao outono de 17 . �- \ Aqui, a Sra. Dietrich, es- mando
-

t . D Armando de Ar-d sagens Cl -

bl'cas' 01'. r.da uma as pus -

posa do prefeito de Estras_ pu 1 .

t- do Prof I usados n a terapêutica ruda Novais, pelo Centro detadas é �co�1panhada de i bmg'o, escreve ao uzu ir- Por sUiges a� temerá� I Prof. Clóvis Paiva, pelo Estuelos de Ofta1mologiaLIma referencIa atestando a! mão: "O capitão de enge- Ciro de Rezcn e, o
Palaza" .....a Clínica de 0- -

PI)
.

'd d d I' 1.'10 Oficial do Congresso '1 • '-' (Sao au o .i..:.l_U autentlCI,a e,.. a q�a I nharia Rougetde I'Isle é um
lhos !o"a Facu'ldaed de Me., 4 R t aquisições na.d d t· I -

será deldlicado à. atua,liz.a- \
1) ecen esnao se podera UVI ar, "n-. poeta e um compositor mui_

dicina da Universidade de terapêutica cirúrgica da

\
to parecem escritos pelas \1 to amável. .. O trecho foi cão da terapêutica clmlca-

PernambucO. catarata. Relatores: Dr.curiosos dos séculos vindou-! t d
. �irúrgica em oftalmologia,'

t
oca o em nossa casa, para

com o fim de se proporci- 8) Recentes aquisações na Jacques Tupi'l1ambá, Ar urros como parecem comp'oL!-, grande satisfacão da assk'-
anestesia em cirurgia of- .Amarul Filho, crosé Luiztos diretamente para a pos-

'

tência. Mando:te uma copia onar aos ocul�tas par- 1

I t D A t
.

San
,_ _ • ,I,

visão do talmológica. Re a ores: r. Lemos Silva e n 01110 -teridadeo "'Nao sao COIsas a n" n,,:,�;,·n .....
--

'_.,_� ..... () "vir- ticipantes um�o"- !)"I)_ I Felice Papaléo (alnestesia tiago Malta, pelO Centro de111'" ""'cm da histÓl'i"
d

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

'�ral) e Dr. Galdino Alves Estuldlos da Enfermaria e

""-sia local), pela Sec- Olhos - Mulheres - da
l.n:ÜaP'!S As- Santa Casa de Misericórdia

ãO�O;.. �.,
.

§.es .J__

Artigo inédito de Pierre
PARAF
COPYRIGHT DO SER
vrço FRANCÊS DE IN
FORMAÇÃO E IMPREN
SA DA EMBAIXADA DA

FRANÇA

André MS......senta e2.5es testprOpl'ia b' t. . e�,,,,
. lS orla '?palpltante" �., _ ..• , nino que I'-. �'�!:lZ n,:,. . 'l�J" lcltOr�:;, I dará a volta' ao mundo Lá Ique gu�

,-

a RevolucuJ _

.
,

__:. I WoII_gang' Goethe sauda a I
nova era que se levanta �IIGONIA DA ISMit I com

_

c\ batalha de Valmy, I
. M I que ele observa do lado dosA taque. d. asma o IIrolUlulte ar' A druinam lua satido c eatraCluecem c. Invasores. s esgraças dacoraçlo. ""ondoC4J delDtDa. rlpida- família real na prisão domente U crtn.,.r.�ndo ar..plraçlo e .araaUlido uni .on. Templo, a execução de Luístranquilo dHd. o prtmdio dia

'.�ompre ""on".co "'''oje. N_ XVI 2 de Mana Antometa,'rantla.� • lU. lIIu"'·,.rõt.ede são descritos 'por carcereiros,

P E R -8 O R A T O D E S O' D I O
Qu�lidàde superior, dentro das especificações

intern�cionais.

A. W E itM U T H
Caixa POütal, 50 - Fone: 12-63

BRUSQUE SANTA CATARINA
Atendemos pedidos de qualquer quantidade.

CURSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA
POR CO_RRE�PONDÊNCIA

I
O Instituto NaciQ.nal de Taquigràfia, empehadona .ca�pah.a _

de difUSãO. da

t-aquigrafia. brasileira,abrIU mscnçoes ao. seu curso por correspongência,através de 15 lições. ';Escreva hOje mesmo, dado no
me e endereço, para a CAIXA POSTAL NO 2.500 ouN° 8.600 - SÃ ;PAULO.· .

MOLÉSTIA
-

DE SENHORAS
COLICAS _0_ COLICAS

SEDANTOi
As regras dolorosas podem ser evitadas com Q uso doSED_'\NTOL - !'cgulador e tônico de ação sedativa e de

romprovada eficiência no tratamento das dismenorréias,�ua.J 'consequêndas e perturbações da mel1'opaüsa.
�� c, 4���'S%S$S'S"%SSSSSSS·SSSSSSSS%S%SSs,.V.J: li D A O U S Ó C 111

ES{'EPCIONAL OPORTUNIDADE
NDt'IS"HUADÊ BEBIDAS FINAS EM SÃO PAULO:::CJm marc·a_S e qualidade:.: mundialmente conhecidas.20.000 compradores em todo o Brasil e 150 represen-
. n es em todo o país. Capital registrado 12 milhões.?:.}l' 1110tivo Li" doença do proprietário VENDEMOS na
)o.se do cll?1ital registrado, ou admitimos SóCIO ATI_VO (om caDital de 2 - 6 milhões. Não são neceusáriosonhéti!11entos técnicos. Ofertas de pessoas credeniadn:< à: ORIGINAL KUNZ LICORES, SÃO PA.pLO,W. 1:'.\ LIBERDADE, 928/159.

sociação Baiana '" � �,�

cina e Centro de Estudos l
-d_a qínica de Olhos da I��tfl'tlatre 'de Medicina da l

Uiversidafd!e da Bahia. I
9) Tratamento Médico atu-Ise ao presidente da Oomis
são Executiv3{� Prof. Ciro I.
de Rezenldie ou ao secretá
rio ;geral, Dr. Sylvio de
Almeida Toleido ....,.. Clínica
de Olh0S -Hospital das
Clínicas - 6.° a:ndar
(Av. Dr. Enéas de Carva
lho Aguiar). SãO' Paulo
aI das afecções da córnea.
Relator: Prof. Egon Kru
gel', pela Associação Para
naense de Oftalmologia.
�O) O tratamento atual dos
procesos oculares a virus.
Relatores: Prof. Hilton

-Rocha � Dr. Oliveira Lima,
pelo Departamento de Of
talmologia da AssocgiaQão
Médica de Minas Gerais e
Centro de Estudos Idla Clí
nica de Olhos da Faculda
de de Medicina Ida Uni
versid/adc de Minas Gerais.
11) Recentes aqUisições na

terapeutica cirúrgica do
glaucoma. Relator: Prof.
Geraldo Queiroga, pelo
Centro de Estudos da Clí
nica de Olhos kila Faculda-

ao referido Congresso, com
parecerão delegados

.

já
designados pelas SocieJila
eles de Oftalmologia e cen

tros Universitários Especi
a�zados dos vários Esta
dos brasileiros, O' que de
monstra que está pràtica
mente garantido o sucesso
científico do próximo cer

tame.
O temerárÍo oficial é o

seguinte.:
1) Tratmento méiddco atual

.

des processos degenerativos
e metabólicos da retina.
Relator: Dr. Mário A

Azambuja, pela Sociedade
de Oftalmologia e Otori
iDolaringologia elo Rlo G.
do Sul.
2) Recente a�uisições na

cirurgia das vias lacrimais.
Relator: Dr. J. Martins Ro
cha, pela Associação Mé
,Lica do Instituto penido
Burnier (Campinas).
3) Terapêutica Médica
Atual do Glaucomo. Crônico
Simples. Relator: Dr. Paiva
Gonçalves Filho, pelo Cen
tro, de Estudos da Clínica
dê Olhos da Faculdade
Nacional de Medicina da
Universil::lade dO' Brasil.
4) Recentes aquisações na.

cirurgia da córnea. Rela
tores: Drs. Marcello Mar
tins Ferreira e Afonso Fa
torelli, pelo Centro de Es
tudes da Clínica Oftalmo
lógica .da Faculdaed de
Ciências Médicas da Uni
versidade '/cJIQ Rio de Janei-
1'0.

5) Recente aquisações na

terapêutica Clrurgica do
deslocamento da retina.
Relatores: Prof. Paulo
Filho e Dr. Antonio Giar
du!li, pelo Centro de Es
tudos da Clínica Oftalmo
lógica da Escola de Medici
na e Cirurgia 'dio Rio de
Janeiro. \6) Estado atual do trata-
mento das neurites óticas.
Relator: Dr. R. Fontes
Lima, pela Sociedade Bra
sileira de Oftalmologia (Rio
de Janeiro).
7) Os novos an,tibióticos

ECZEMA!Xão pe�mita gue ec2't'!maa, erupçõea.
micoses, manchas vennelbu. frJel·
'U, acne ou "''PlOrtaIIIiI'' 4tatraCU...
;ua pele. Peça III....... MIl t.er
macêutiço lMiJe_. Te,. e..IIlxode,.. · acilba co.. a -'Ia _ ,
lJlinutos .. t.pl� tema _
pele maca, Olara o ............ It
no... , .....:U. • • _ .al"
'ro� ,

L5) Receuo" �

cirúrgia � do glaueoma con

gênito.Relator: Dr. Wilson
Guimarães, pela Socied!lide
de Oftalmologia de São
Paulo e Departamento de
Oftalmologia da Allsocia
ção Paulista de Meldlicina.
Haverá uma exposição

científica contendo material
demonstrativo dos traba
lhos das Cátedras e Serv.i
ços OftalmológicQs do País
e uma Exposição de aparê
lhos óticos, material cirúr
gico e mQnstruários, pro
movida pelas cas'as espe
cializaelas e Laboratórios
farmacêuticos.
Com referência à parte

turística, está sendo orga
nizado um programa de
grande interêsse para os

congressistas e suas fa'...
mílias.
A Comissão Executiva

convida os oculistas de to
do o Brasil para partici
parem ·do conclave, com o

objetivo de . intel'câmbio
científico e de confrater
nização.
Para inscrição e quaisquer

informação sôbre o pró
"lpiO Congresso, ãlrigir-

A apuração será processada por uma comissão de
3 (três) membros nomea
da pelo Presidente da As
sembléia e sób a direçãodo mesmo.

.

A pO[!3e dos novos Dire_
tores eleitos ·e Conselhei
ros verificar-se-á na mes- �
ma ocasião.

7

fraqueza
pele amarelada
magreza
falta de apetite
desânimo

.. sica

:�sinab&
amarelã�

IIIIL051OIIII
)

um produto do

- forle sadia •

sempre bem dispost�'

INSTITUTO MEDICAMENTA FONTOURA S. A.

fobricantes do famoso BIOíÓNICO FONTOURA

Dniail&SI}!,�_..
�uas me�idas

publicamos ontem trechos de mensagens do ,g�- \vêrno á Assembléía Legislativa rel�t�vos ao e�prestI
mo concedido ao Município de ItaJal no governo do

sr. Bornhausen e outro contraildo llo Banco .Inco. Da I
leitura dêsses documentos evidenciam-se dOIS aspec
tos singulares. O primeiro, já focaliza:d� pelo� n�ssos

I d "O ESTADO" refere-se a abundanCla deco egas e ,
. .

detalhes que a mensagem fornece sôbre o
.

prImeIro
't· o a It'lJ'aí e Q contrastante laCOnIsmo dasempres Im

,
<,

• .'

referências á outra operação, isto é, o empre�tll�o. do
Inco ao Estado, com que se tem procurald!o .JUstl�lc�r
a manutenção de gl'andes depósitos. de. dinhe�r� �ubh_

naquele estabelecimento particular de c�e�lto:
". '",,' . caso (empréstimo uara Ita Í.}-.cita a

J.'''' ---

mensagem o valor
de pagamento, data do venci�to, garantia, o ma

de pagamento, objeto do empréstimo � nome do titu·
lar do govêrno sob o qual foi efetuada a opel·ação. No
seg'undo caso (empréstimo do Inco ao Estado) diz a

mensagem apenas, sob rúbrica (te "Empréstimos auto
rizaldos pela lei n. 1938, de 4-12-58": b) Contrato fir�
mado com .Q Banco Indústria e Comércio S. A .

cr$ 100.000.000,00".
Porque essa reservl\i e êsse sigilo num caso, depois

de tanta facundia e tanta minúcia em outro?
O segundo aspecto singular dêsses detalhes da

mensagem governamental, digno da meditação dos
joinvillenses i a diferença de tratan'iento .dispensado
pelos govêl'nos udenistas a JoiJ;lville e a: Itajaí, face
as circunstâncias e necessidades idénticas: Dos. em
préstimos a Itajaí destinados á construçuo de sua rêde
abastecedora de água, assumiu o próprio governo a

responsabilidade, dando como garantia apolices do
Estãdo.
No caso do

.

em}Jréstimo para JoinviUe, destinado
ig'ualmente á réd!e distribuidol'a de água, o ,govêrllo !
np""l '::' <,(., �!es aval, ato rotineÍl'o de: a- inistração,!p�i;ando as�i�-'as... populações

.

s nosso".· -

bairros dos benefícios dêss . p';rtante serviço

PúbliCO'lNem se aleg'ue quc no caso de Itajaí '0 governado!'
era o sr. Bornhausen enquanto agora é o sr. Hulse,
pois t066'S sabem que' é a mão oculta do senador que

I

move os 'covdeis pelos quais se movimenta o go�rno
atual e que a resistência e a obsb'ução aos interê,.<;ses.
mais legítimos de Jo,ioville tem um só objetivos o de
dar chances aos candidatos udenistas ao govêrrw do
Estado e á Prefeitura de Joinville de usarem do em-

-I préstimo como arma de sua campanha eleitoral, pro
movendo as medidas necessárias aQ recebimento do
dinheiro na hora em que lhes convier fantasiar-se
beneméritos e salvadOl'es para tentar iludir o el�ito-
rado joinvillense.

NOTICIA", de JOinviH-e).....(De "A

1=1

APEP ITIVOS
�

�USIC-AOOS
DAS /9AsP.8I1S,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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R A D I O GUARUJÁ. ondas médias e

feiras
'

21,05 horasa par}er OJ�e' Ar\(10At::fo 2 e.. 4 a 6' a,

. I, I l'�., ,.:j , J -'. �,. .' s. e . s-

curtas,

•

.>' .- "\

SenhJr redator da "Coluna

Católica"
Jornal "O ESTADO" Nesta

"Respondendo a honrosa I
._ -consulta, apresso-rne

'

a as· ,I segurar que, a ídespeíto ele,
P t\ R I tt ( I P A (Ã O BANCO DO BRASIL S. A. ! uma suposta "profecia feita

• : I, r uma seita mística aue e
Paulo Cidade e Mariza Pereira Cidade, participam ao: CARTEIRA DE COME'RCIO r:XTI:R'OR I ;'eIugicu no Monte Br�nco", I

]:�1.l'êl;tf;S e pessóas amigos Q nascimento de sua filha ELT-,
" ,\

[[ ,,; i ou seja' onde fôr, o mundo
�' :"BETH, occrrido dia 6 dê julho na Maternidade Dr,

COMUNICADO N O 131 I não será destruido no dia 14)
!

Carlos Corrêa. T.�' 1 !
_ 9' ou em qualquer data prefixa,

A CARTEIRA.,DE COMÉRCIO EXTERIC,R comunica que {,<JS p.elo contráriO': continuará 3,

têrmos de esquema aceito pelas várias classes interessa-' VIver e, merce de Deus, a

das, em reunião realizada em 21-6--1960, com ,o objetive
i prcsperar.
1 C- ít tencíde aseegurar o adequado abastecimento interno de couros

crn mm os e a enciosos

verdea.salgados e secos-salgados, procedentes do Brasil i ';J� -;3, :: competentemente

cê,.ntral, e de permitir a exportação de legítimos exreden I autorisado, .

I

'es dêsses produtos - deverão os curtumes nrocurar reali- Padre Francisco de
,

..

I SaJ ,u· ..ch:' ."

zar, até 30 de setembro próximo, PS compras da ma tér.: i
/'. "UI» � I

prima de que necessitam para 0,2° semestre do corre�
ano, É previsto no esquema que os pn. 'R;"- ,2dos v...r-

ORDEM DO DIA "r"n"r"001'fS farãa ess::>.s v�\
10 � Apreciar proposta da Diret,Ol:i'a visando realizar 21-6_1960, com a co� ,

__.<,_.� "s quant.ldarlr «
I

.. ��,,'u� 'u,:, """,,'>:',,-

<per acão de crédito deseínada ao ünanct.imentn, de maté- :? quirídas seVi:> """,,",,1(laS dentro' do nrazo máxím.. d: 1. '., '

___'':'_-.:::::::::::::::::::::��seTIt BD) dl,ªS; �pós a assinatura dos reé,pec_uv�s,itf'h,..'L �OrJ:�Ximo mês �e agôsto

tratos. �� -4'; li _'v bair ro de Coqueíros, ha-

De.verá se� -trazida ao conhecimento desta Canlin.l ,,'.'S, à L"ta para a Construção
imediatari1ente pa�a a[" providências previstas l.).f]i 'têl' l[a igreja do Milagroso Santo

..

mos d� esquema, eventual reousa dos' fornecedores a aten.,
,

UH ,) e:us de Guapo, com

der aos nedídos de compra, nas condições estabelcldas. ,'arr'lCjumhas, etc.

Rio de Jànéiro 30 de junho de .1960 Apelamos para as pessoas
,

a) ÍGNACIO TOSTA FILHO - Diretor fe b:m coração ou Casas
Comerciais que queiram au

xiliar esta Campanha ofer
tando prendas, é só mandar
para este jornal que nós fi
:�lremos gratos.

In terpretação do "cast" de rádio-teatro
:Cll'E>:;ãQ de OSCAR BERENDT

SC110;§'astía de' Onelio Souza

"s---Mau.r�
_______""""d_,- � :,__ . .__

da Pioneira

a seguinte

f:��D�$T���A$ J�XHS R'ENAUX SIA;'
!\$sBm,b'é�a Gfral Extraordinária
Ficam convocados os, senhores acionistas a se reuni.

rem em A:',embléia Geral Extraordinária, em .sua sede

=ocial, à rua João Bauer, n.? 54, nesta cidade de 'Brusque,'
no dia 22 de Julho, às 10 horas, para deliberarem sôbre

3:\ -- Assuntos diversos
Brusque, 8 de Julho de 1860.
ROLAND RENAUX _ Diretor Presidente
JOAO CARLOS RENAUX BAUER _ Diretor
INGO ARLINDO �RENAUX - Diretor
KARL LINDER _ Diretor Adjunto

TRANQUILIDADE AO POVO
Por ordem do príncipe de

nossa diocese D. Joaquim D.

Oliveira; o pad-re Francisco
de Sales Bianchini nos en

dereçou a seguinte carta, só; Por intermédio (10 verea
bre a �ot.a que estampou ,1:]101' Domingos F. de Aquino
nossa pagina de quarta-feira e sua exma. espôsa, haverá
última com o título assim: naquele município uma gran
G MUNDO NÃO SERA' DES- de festa em homenagem a,

TRUIDO NO DIA ·14' Divino Espírito Santo n

Igreja de São João Batlstz

A. SCHMID.T.
* ::: *

servação. Tratar na "Case)
Ancora de Ouro", rua "'e I: _

MÊS DE AGOSTO SERA DI�
FESTA PARA O MUNICíPIO

DO RIO VERMEUIO Em�re�a:da
Precísavse ele Um1 c '1, '"

gada. Tratar na rua Conse
lheíro Mafra, n. 112, ou pd�
telefone 3608. Paga-se bc li

daquele distrítc, nue na opor
Gunidadc haverá a procissão
Estará presente o arceblspr.
D. Fe�kic César da C, Vas
-onceüo.

COMO 'É GCSTt;� 1...._O_C_A_FE.....
'

....Z..._I.....1 ti_\__

HORJ1.R:O DAS MISS.�S A.OS DOMINGOS
nOnARIO DAS MISSAS AOS DOMINGÓS

Catedral _ 6-- 7 - 8,30,- 9,15 - 10 - 19 horas
S. Francisco -- 7 _ 9 - 11 horas,
S. António _' 7 -- 8,30 - 19 horas.
Colégio Catarínenaa - 4,30 _ 5 -- 5,45 _ 6,30 _ 7,30

- 8,30 _ 18 horas.'
S. Sebastião - 6,30 horas.
Rosário _ 8 horas
S. Luiz _ 6 - 8 _ 10 horas
Conceição _ 18,30 horas
Asilo de Mendicidade - 6 - 8,30 horas
Asilo de Orfãs - 6,30 - 8 horas
Noesa Senhora do Parto - 8 horas,
Saco dos Limões - 7,30 horas
José Mendes - 8 horas
Menino Deus - 5,30 - 8 horas
Monte Serrat - 19 horas

\

Prainha - 19 horas.

ESTREITO
Nossa Sra. de Fátima - 7 - 8,30 - 9,30 - 19 horas
Bon' Jesus - 6 horas.

�-=-----_.__ . __ .._---------_ .. _-_._-_._-

GUARNIÇÃO MILITAR DE FLORIANóPOLIS
TEN-CORONEL FORTUNATO FERRAZ GOMINHO-

M ISS A
A GUARNIÇÃO MILITAR DE FLORIANóPOLIS (16."

a) Waldemar Cardador Rodriguee _ Geren�e

CIY1$

, zronáu-C;�1'al, para

*

o .o próximo
,«

'-, de Santo
Antonio.
A todos que comparecerem os agradecimentos da Gu.rr _

nição Militar de Florianópolis.
ALVARO VEIGA L11VIA

Coronel Comandante da Gtlarn. Mil FJjul:s.

Ien,,(ol'onel Fortunato FerraI Gominho
Agradecimento e Convite

A família do Tenente Coronel FORTUNATO FERRAZ
GOMINHO, ainda profundamente consternada com o pre,
maturo desaparecimento do seu saudoso chefe, vem, pelo
presente, agradecer as maníreotações de pezar recebidas
durante o velório e sepultamento do inesquecível extín 'o,
Il. todos 'convidando para a missa do sétimo dia que será
celebrada às (oito) 8 horas de amanhã, dia 11, na Igreja
de Santo Antônio, nesta cidade, e ainda para a miSL'J. qUE
será celebrada na Igreja Matriz de Nossa Senhora de }I'á-·

tima, no Estreito, na têrçacreíra, dia 12, às oito (8) horas,
Desde já agradece a todos o comparecimento a êsses

atou de fé e piedade cristã.

On tem em Pôrto Alegre foi

I
iniciado o VI Congresso Mun

I Tipografia e fábrica de dial da Imprensa Católica,
I Oarimbo. Impressos em gerai

'I
dirigido pelo padre Amile

F...ia Aracy Vaz Callado, 186 GabeI. Na próxima edicão
Estreito - Florianópolis 'nrcmos mais detalhes.

.

CONSfRUCÃO SÓBRE PllOTIS
-

-

';lil,!I� I-I i';'.";"I":"
'MI�
TONI'

apa'f1a1J(f1flíJs C01ffpostos de:-
.,

5ÀLA LlvírtG-- JS DORMITÓRios - COZINHA

8AHHEIRO SDCIAL - 8AHHEIR.O EMPREGADA
COPA - QUARTO EMPREGADA - CORREDOR DE

CIRCULAÇÁO - TERRAÇO DE SfRVIÇll C/TAHQilE
;entre (If 3 cclífíclo6 h& cspafO & 550 metro. z_

CONDOMíNIO LUIZ GiJrtZA&A
/AVENIOA RIO aRAliCO �1 3:;-

IrtCOAPORAOOR:' ÃOMAA vOrtZA6A
,

COrtSTAlITOR:- fHÚ'. DAVI" l. �O"'TES

INFORMAÇÕES:-

{�IJIJi.@. V-�\ � "El!yf SC�"'IOT P \.1. --2A.-E'n 'SU)' l,"ÜIl

R
UMA MÁQUINA DE lRICO

"VELOZ"
no valor de $ 5.500,,,,

Para Todo Fre�l!ês Que -Adqillrir Agora
o SEU !HFR!GERADOR CONSUL.

Veja como�
I· l

I

P e I a s s u p e r

VANTAJOSAS CONDIÇÕES
DE VENDAS

EM

@
COMÉRCio E INDÚSTRIA

G E R M A N·Q S T E ,I N S.A.
Rua < Conselheiro Mafra, 47

Filií-ll de Florianópolis .;p

� ....na.""·II_"_
, __ • 4II'�1Id1_ fazendo_ trIIIa
coa • _lho. màqulna da alUalldada -

" EL�" lIliquJDa do Irl.6 ullra ri......
� mail d. 100 POIl� cIIUo
",1I1H. VELOZ • leve e durAvel �
• IDtelr8111eD18 do metal espedll. .._
� .,. Produto t..,., ....
lacaia .. .._., râplda ..........

'ele '""_ _ 10 ........_

'.a .......__ •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O JlSTADO" O .uAlS ANTIGO D1.4.1UO DI: S. CAl'AJUNA

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

FLORIANÓPOLIS, POMINGO, 10 DE JULHO DE 1960
" -'_'" '.' ......,�.,... ".'....�.�� ..., ..._........---,_._-_._.-

Prefeitula·· dei: flarJaRípalis Depadamenlo da ,Fazenda -o&m DE mt!
MOVimento da Tesouraria, em 21 de maio de 1960 Muvunentu 'da Tesouraríaç em 30 de maio .de 1960.

'

ÊN1'l9 'OOA.,·CAFÉ ;IITO
Saldo do dia 20 (em caixa) cr$ 8.511.302,30 Saldo do dia 28 (em caixa) cr$ 8.595.231,20

RECEBIMENTOS
-

PAGAMENTOS RECEaIMENTOS
Rl!;CEITA ORÇAMENTARIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ,.oRÇAMENTARIA

Arrecadação. 127:.905,70 Educação .Pública 39.300,00 Arrecadação
. �3.63"l,IQ

DeposItante de dinheiro 'i: 6.145,80 Saúde Pública 4.650,00 Deposítànte de dínheíro 12.532,40

. �.' Serciços Industriais 21.600,00 .

ServiçnR de iVtitldade Pública' 10.100,0'0.
.:En�rgQs. . Diversos 15:533,40

.. Restos. a _Pagar. 10.404,00
, ..Balanç.o 8.543.766,40

CR$ 8:645.$5'3;80 CR$ 8.645:353,80

D I S c: R .1 M I N A ç�.{ :.0
Na 'lcc'.:mr:.rLl : .

ElIl, Bancos ..
-

.. � .. ,a. �

••••••••••

··D·08 SA.L:DOS.

Movimento da Tesouraria-,rem123'."Li&:maio de 1'960
Saldo do dia 21 (em caixa) cr$ 8.543.166,10' -,

RECEBIMENTOS P&OAMENTOS
RECEITA ORÇMIENTARIA . DJ:ll�A ORÇAIVIENTÁRIA,

Arrecadação 326.fOII;6l) ,Eduroç�,..p,úblic'a 340.503,lC
Depositante de dinheiro 17.�D;on'��úbUca 9.500,00

Serviços de utilidade Pública 78.510,0'0
Encargos Diversos 13.550,00
Restos a Pazar , 4.906,60
Balanço 3.440:910,30

CR$.� 8.88.'1.886;00 CR$ . 8.887.880,00

DISCRIMINAÇÃO
Na TeDouraria ... , ..•....................

nos

8.440.910,30
779.651,00E1L ��rH.:Of,

9.220.561,30'

Movimento da Tesouraria, em 24 de maio de 1960
Saldo do dia 23 (em caixa), crs 8.440:910,30

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
RECEITA ORÇAMENTARIA DESPESA ORC.t\MENTARIA

Arrecadação .', 250.781;00. Admmístracêo Geral
.

36.220,00
Depositante de dinheiro �; 13-,64.2,'00 ,Educação Pública 4.200,00'

Saúde Púb'ica 3.600,00
Bncargos Diversos 208.160,20
Fundos Disponíveis 36.000,00
Balance 8.417.153,70

CR$' �.705.333,O�
»r-.

� i S C R EM I N A (' DOS S A L DOS

��1 �;����:r;'l : : : :�. r�'�.-: .

.

�
"

....
, ..Ir.:. "-_:-:

." "'Y:.' .

� �� ,

8.417.153,70
815,651,00'

9.232.804,70

Salde do' dia 24
Movimento da 11esoul'aria" em 25 de maio de 1960
(em calxa) cr$ 8.411.153,70

� 304.587,20. Ad.ministração Geral
15.176,80 Exação e lt'isc. Financeira

Educação Pública
Serviços Industriais
'Serviços de Utildadr Pública
E.!:cargoo Díverscs
Sego Pública e Assist. Social
RE:stü.s a Pagar
Balanço

Arrecadação
Depositante de dinheiro

25.500,00
11.700,00.
4.000,00
61.500,00
133.646,00_
198.516,30
22.000,00
4.300,00

8.275.755,40

CR$ 8.736.917,70 CR$ 8.736.917,70

D I S C R I"M r N:A c Ã O DOS s a r DUS
Na Teé·.)Uraria 8.275.755,40

815.651,0'0Em Bancos . . . � • . • . . . " • a':. • . . • �, '.'

9.091.406,40

\ Movimento sda Tesouraria, em 27 de maia de 1960,
, "�a Ido do, dia 25 (e mcaíxa) CF$.. 8.275755,40'

R .fiU:;,.E '8" I M�E.N T OiS
RECEl'l'A ORCAMl�.NrARlA .

Arrecapaç.ão
' -

550.632,6fl
Depos.itante (Ie dínlieíro 6.741,50

-

.. :.:.._"

1) I S C TI I 11 1 N �� ç j,. O
Na Teoouraria � . . . . . . .. . .

Em Bancos . -Ó,
•

,
•.• !.• , ••. ' • ' t-1 ,". �_' • -. •• -;�- •.•••••

DOS SALDOS·
'1

, I

! .:

'.3'8.'714,1

" Movimento da Te['Juraria, em �J de maio de 1000
Saldo do dia 27 (em caL� ·crf 8.538.063,10

RECEBIMENTOS
RECEITA ORCAMEJ-lTARIA

<.\rrecadação
.'

28075720'

Depositan�e de dir.hp.irn -

.

5.�25:60

PAGAMENTOS
. DESPESA ORÇAMENTARIA

Administríj.ção Getal 33.100,00
E�ação e Fisc. Financeira 5.200,0'0
Educacão.,Púb'ic[l 13.800,00
saúde' P�blica 6.000;00
�rviçGs, Industriais .,';': 23.050,00.
Serviços de.Utilidade Pública 127.814,70
Encargos Diversos ' 5.450,00
Fundos Dispemiveis· 15;()OO',OO
Balanço 8.595.231,20

CR$ 8.82"'645,90 CR$: 8 824.645,90

D I S"C R I M I.N A ç Ã O
Na Tf'[�:lUrarill' ., , .

Em Ba.tico.� .' . • . ............ .., .

DOS SALU'OS
8.595.23J,20
875.65�,00

y� .470.882.,20

Vende-se um piano, .ale
mão, em bom estaC:'o de con:
servação. Tratar na "Ca!!a

-----Ancora de Ouro", rua Feli•

-, "-/ �� �"--- ,'-
--

-

O serviço notul'no'será efetua do �alas'tal'midas do Canto, Intliaila e Qatarilnense.
--�

- ".
-

�"-�----_----'_'- ..
- ,'"

'.
-

"-', "

--o

A pref.ente tabela não ,ppderá >:·er' r,lterada sem prévia aut.o rizaçãncdê.ste gepartá'm ",nt.o .

.

' ":" ' .

v
-

PAJAMENTOS
DESPESA ORÇAMEW'p-ÁRIA

Operações de Crédito
·ActministJ.:ação GeraJ
Exação' e Fisé .. Fi,nanceira
Educação Pública

Serviços de Utilidade Pública
. Encargos 'Diversos
Fundos Dísponíveís
Ojseraçôes ,de Crédito
Balanço

: I

,CR$ 9.651.400,70

400.000,00
37�500�00
28.800,00

.

25.800,00
163'.159,30
171.151,00'
15.000,00

400.00'0;00
8:899.984,40

C�$

DOS,'SALD0S

9.6�1.400,7Ó_
) DISCRIMINAÇãO

8.543.766,40
779.651,00

,�a Te,,·.mr:ui!l •

�
••••••••••••••• _ a •••••••••

9.323A17,40 Em B::J,ncos ..

:...... . ..... ; .

'/

3.809.984,40
890.651,00

9.700.635,40
li' • "'-

.
Movimento da Tesourada, em 31 de maio de 1960

Saldo do dia 3.0 (em caixa) cr$ 8.E!O�:984,40,
R E C E-B 'I M E N T o S
RBCEITA

. ORÇAMENTARIA
Arrecadação 1.252.775,30
Depositante de �iruíeirQ 12.534,60

PAGAMEN.TOS/
DESPESA ORÇAME'N'TÁRIA

Administração Geral' 44.238,20
Exação e Fisc. Financeira 19.340,00
Seg Pública e .l\ssist. Social 1.000,00_.
Educação . Púb�icn'

.

34.900,00'
Saúde Pública B.470,{IO
Serviços Industriais
Serviços de Utilidade Pública

Encargos Diversos
Restos a Pagar
Fundos Disponíveis
.Balanco

CR$ 10.075.294,80

DISCRIMINAÇÃO DOS
Na Teeourarla .

Em Bancos ... , . . . . . . . . . ..........•

M. C. FREITAS
Chefe Servo Controle

JUCÉLIO COSTA
Diretor

1 I R A J Ê N I S (L U '8 :E
.

PROGRAMA :DO. MÊS DE JUbHO.
Dia 10 - Disco Dance - com orquestra. e atracões.
Dia 17 - Dícco Dance, com atrações.

.

Di" 24 - Disco Dàhce,. com atrações,

·PR'Of. HUBfRTO "�PROHDEN
"""",

Conferências e Curso de Filosofia

Etnore!�a-di
Preeísa.se de uma emp

gada. Tratar na rua Conse
lheíro Mafra, ri. 112, . .o�1 pel�
telefone 3608. Paga-se c:. bem.

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

_

c.OMO É ,60810S0

O CAFt Zíl'O

Pia.RO ,_;_ VENDE�SE 10 - Domingo
17 � Doming(>
24 - Dom4ngo
31 -- Domingo

, ,.

�

l.012,00
�40.844,1O
133.4�,00
181.940,00
JE-C0G,OO

lJ.495.109,50

CR$ 10.075.294,80

SALPO�
9.495.109,50
905.651,00

I, 10.400.760,50

MARIO LOBO
Tesoureiro

\

LOCAL

COM TR:Êl8 (3,) 'PEÇAS A

RUA CONS.' MÀFRA N°
188 {FUNDOS)
VER E TRAT'AR NO

Gráfica. (ontinente
"

:..

-Ltda�'

{ass- ..:-- Aluga-se
Alug;a-se·uma.casa a rua.

Luiz. Dêlfino, 171. Tratar I

rua Tiradentes nv, 15 l°
andar.'

c

------.--��--_--'

INGLATl!!RRÃ . ; .1
ESTAOOS.11J'mOOS. RIO DE'JA�EIRO •

ARGENTINA SAO 'PAULO :
Ed. SUL, AMÉRICA 5° andar. :

.

Fones: 219a e 268\ t
"..._ ...._.....-._... '...._-..._,........-...!'

A v sI o
! ,.JJ\>'f' �

A Assocíação catarínenee de Medicina chama a aten- .

.

ção de' seus associados para o Edital sôbre as eleícões de:
/elegados junto à A.M.B. e à A.C.M. a se realizarem"no dia

7 do corrente.
A urna para recolhímento dos' votos estará na séde .

b Assocíacão, no períodc de 14 a' 17 horas. .

l....lorianópolis, 6 de Julho de 1960
DR. DAN/LO F. DUARTE

-

MOTOCICLETA - 'VENDE-SE
Vende-se uma MofoCitleta B. S·. A .

·e·m' forma. Tratar na Prainha, nr, 153

�s DE JULHO

(am:panha de Educação - de �!dtO$
Leva-se ao conhecimento -: de todos os interessados CONHECE UM ANALFABETO .ADtw�t&::)) ='5

P A G AI1\{ E N ,T O S ue, apart1:' de 24.até 31 de julho {:o�r?nte, estará �o- ,OU ADOLESCENTE? PRO�Ê. VÓ@ff.'_" -

DESPESA ORÇAMEN'T.L\RIA
. amente nesta Capital o renomado filosofo e escrttor � � ..,.

.

.

.� ,
.

Administração Geral 34.207,90 .

trjcio PROF. HUBERTO ROHDEN, com o objetivo de' .: r.iliS1V.liO, ALF'ABETIZA-t-LO. COLABORAR
Exação e Fisc. Plnanceíra 14.80000 'eal izn r algumas conferências sôbre o tema geral - COM lt C.AMPANHA DE, EDUCAÇÃO DE
Sego Pública e Assist. Sccial 24.495:0(; > ':\LVORADA DO HOMEM �ÓS�ICO" e "NOVO� RU- '��ilLfm'os .E' DAR UM' ,BELO EXEMPLO
Educação Pública' 21.52300 lOS PARA A EDUCAÇAO , além de um curso inten- ... ;. ! � .

S.aúde Públic'a
'

ivo de FilosDfia. As, conferências serão francas e gra-
" D.E ��.'\LIDARIEDADE. SOCIAL DE COM"5.300,5C ,

Serviços de Utilidade Pública 83.484,0, luitas. PREE0rSAO DEMOCRA.'TICA E AMOR AO
Encnrg'c:s Diversos G6 010,00 Pela Comissão: BR ASILReceita Orçamentária (�Lf�MÊNT� BRUENING - 'Fone 2300 '

\.1).. ,� •

246,OC .--!...,..-- .,..._� �_-�__

Fundos Disponíveis 45 O (:ARLO's BUCHELE JR. �. Fone 2541
. 00,00

Dalanço 3.538.063,10 i\NTONIO CARLOS BRITO - "2143
Curso d� Filosofia Cósmica - O curso será minis-

('.,.. 8 Irado à noite e constará de cêrca de 10 aulas, sendo 2
.. .833.129,5 ,.

.__�. por noite, com a duração de 1 hora. 'e ada e com intervalo
de 15 minutos. Para '( informes e inscrições, procurar

3.538.063,lC CLEMENTE BRUÉNING - Rua Arcipreste Paiva, 11,

860.651,00 ou Telefone' 2300 •

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

DEPART1MEIfTO. '. DE SAÚDE' PÚBLICA
P L A N T�Õ E S DE r A R M A C IA'

�9rmá�i; M�dem-;----"
-

Rua João PiÍlto
Fwmáeia M')dpm� � Joao Pinto
Farmácia sto. Antônio �ua; Fe�.......E?chmidl
}i'J.rm:írIn. sto. Antônio Rua FeUpe f)êfii'lfíclt
Ti':l rmác-ia Catarinense Rua Trajano'
Farmácia C.átarinense Rua Trajano
Farmácia Noturna RuJo Trajano
Farmácir.. Noturna Ru::. Tr"ajano�

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

') serviço noturno será efetua· do. peÍ�s farmácias sto. Anto 111ü Noturn'a e Vifórib..
,"/"'''. '.

' , .

O plantão diúrno cOl�preendi do entf'e;�2 e 12,30 hs. será ef �hiaQo pel� filrmáciã Vitóril.
.E S T R E r TO

Farmácia Catar,inense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
FarmáCia catarlnense

'-"'-_'--_.

R.ua Ped:r:o ,Demoro
Rua Pedro Deni'oro
Ru:i,,24 de'MaIo

'

Rt1a l>eqro Demoro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



10 FLORIANóPOLIS, DOMINGO, 10 DE JULHO DE 1960
....--�_._---------- ---_.,....._------

figueirense,J Paula Ramos o caRtâz seDsaciHD�l:�g' �aje à taF�e
, fi, . r. .

DEFENDE' O AtVI-NiEGRO .0 PIÔSTO PRINCIPAL QUE CONSERVA ·INVICTO, LUTANDO CONTRA A PODEROSA ESQUADRA DO CAMP'EÃO DO
. .

-
.' . .

.

ESTADO - TRES líDERES AO FINAL DO TURNO, CASO VENiÇAM OS TRI(OLORES - ESPErRADA UM'A . BOA A�RECADA;ÇÃO
Flgueírenea e Paula Ril- cotejos entre àlvt-pretcs e !reenhidos da temporada, de-,

bilidade frente a um adver- classificação. Tarefa árdua FIGUEIRENSE

mos def.rontam-se na tarde trícolores conseguem arras_I
vendo vencer o que melhor sárío dos mais poderosos para' os pupilos de Nelson Osni, Laudares,

de hoje. Em jogo estará fl tal' grandes aesístêncías ao souber fazer valer sua clasea
,
que conhecemoe e que com Garcia que espera Walmor; Maício

liderança do Campeonato

I
estádio da rua Bocaiuva. O e fibra. Pelo menos é o que justo orgulho e mereeímen , todos com a desenvoltura e Wilson, Ronaldo,

da Cidade. choque de logo mais, último I se espera.
-

to ostenta o título máximo e Óespírito de luta que tão Pereréra.

l Grande prélio, sem dúví, do primeiro turno, promete O Figueirense vai defen_' de 59 e a condicao de ven- bem carateriza o "Decano" ,PAULA RAMOS _ Wal-

! -....___./, .illaigulna.,�� �º$ os 1- ser dos mais sensacionais e der a liderança e a invensi_ cedor invicto d� turno de I do futebol floriãnopolitano.· J dir; Marreco, Nery e Edio

I '(Manoelr; Zilton e' Nelinho;
! Hélio, Sombra, Oscar Valé-

ria e Betlnho.
'

PRELIMINAR
Será disputada .entre as

equipes de aspirantes, pelo
torneio "Thomaz Chaves Ca- -

"

_ Domi;
Danda e

e Maiso;
Sérgio e

( .

back

bral".

Vitória Sensacional do A V A I I LAUDAR-ES, 'seguro
do "Decano"

PREÇOS
Arqníbancadae _ Cr$ 30,00

'O) 20,0(}; Geral _ 20,00 e

10,00,
'

Menores _ Cr$ 5,00.
Entrada franca para senho
ras e senhoritas.

o Vencedor do Paul" Ramos perdia para o Atlético no 1.0 lempo, reagiu valentemente e acabou o Paula Ramoa foi vencido
no seu último compromisso'

levando a melhor po r' 2x1 - Rober10, Nilson e Abelardo, os goleadores, sendo que êstes úllimos '�;tl�rc���:.,,�u�m�Oj:e:er��:e� i

__,.",.,41�·e ":tl:!U�a�Jlxponenciais do embate - Vitorioso também na prejiminar o dube, "aZlurra". �:;:�taa�o :r�����:�t:�' i����
---....,..- . .:..� e,

icer, lütg--cla�rêtaguarda contrária lardo; Moacir, Cláudio, Níl- la, Alípio Roberto, Alair e neio "Thomaz Chaves Ca ,

elevá.to,a ao pôsto príncí-
ram, quínta-retnl, em -par. e, frente a frente com. Tatú, son, Vadinho e Betinho. Marinho,

'

bral", foi vencida' tambem pal ao lado dos dois prata-I'tida realizada à luz dos re, acabou por vencê-lo com PRELIMINAR E RENDA pelo Avaí que marcou seis �onü:�tas de hoje. Consegui-
.

rletores do estádio da rua um chute, víolentísr-lmo, ATLÉTICO _ Joãozinho;' A partida preliminar, en- tentos contra quatro do. ra � Paula Ramos a reabilí- I,'Bocaiuva, os seus compro- O segundo gol da noitada, Alcides (Vadínho) , Ciro e tre Oi.' quadros de aspíran, Atlético. tação desejada? Ou o Fi_
míasos no primeiro turno do consígnou,o Nilson, aos 10 03mar; Eudes e Góh; Pito- f;::s, em continuação ao Tor- Renda: Cr$ 6.620,00. gueirense derrubará mais!
Campeonato da Cidade. minutos do 20, tempo, .em

um antagonista, dando u� I '.

:':1'::::
'::::

O prime-iro, que estreou sensacional "rush", aprovei, P
·

t d Atl t
· grande passo para a 'con-! ".): \:

���ire!�Z��� �arl� �ei:i� ��n��e�:d���e gO�n���i;I��!;' 1S a ,e
.

e 1Smo qU�st:es:�st:r���::�:ãO���:, I ":';il�[�l'il:
reabílítar.ee no prélio se. vertrícou.ua aos 34 minutos.

II,C'E'L,S'ORA'M,OSII
aseístíndo I ao prometedor

guinte) quando logrou que; Uma falta contra o tricolor choque. VALÉRIO, o grande
brar â longa invencibilidade foi bem batida por Cláudio QUADROS PROVÁVEIS "capitain''tricolor
do Paula Ramos, campeão , : ,.... , �

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

do �sta�o e que dividia com :J@IW:iW·<:::·....-H.oJ'eaSUal'naugura·ça-,o,em Brusque, em melo 1'\ _�, .r,��.
' INTER,"Q·R EM REVISTA9 FIg:uemmse as honras do itf:fflJ. _!.!-u ,M_� �'" .... rr

primeiro pôsto, tendo sido �;:@(:::::::' l ....-----
� CRICIUM� -"

Junta

J
reirinha. VASTO VERDE:

:�n�o\�i �l����::�dO� t��:
';::':':."" des solenidades e provas 5.110 J!vaS I C;iSCO _ feminino _ 14 _ En- ����li��,i���nd�������._�;�g;:��� eG:�id!;.tJ�:;:=

f

nica e disciplinarmente, nos
O Serviço Social da ln u§; _ 12 - trega dos troféus e medalhas resolução, anulando .fl�e PUOh-J:.a.n@, Quato"i!;ze, Sadi,

seus dois encontros, pois
'rí a e o Setor d, ��tação :�rremêsso de dardo - mas- aos vencedores. unanimidade de votos, o nh-ci, '\LazTti�,'aJ ftt'íVIichel Prí.,

perdeu para o tricolar praia- �tC-'Lci)
• ocial, em Brus, culino _ 13 - Arremêsso do 15 - Palavra livre. arnpeonato Iocaí, atendendo metro tempo," "1<l-itóri� do

n
<
ar 3 .�, fôrnoverão, hoje, na ---,

._--�_,-_.- ,c --- --

, a solicitação. dos seus rílía; Olimpico por 1 x 0, COílT "tRri--a1_yJ idade bêrço da fiação- ca., R'EfI:N'HM\ .r:tl\l\RJIUA DO I,NIERIOR 1 E tI'
'

�-p"leto Jl: H 1:R. " L os ,'.JClr e Cube Guatá, to de Acari, .ao 'cobrar uma

por 5 x O, com 'dois jogàdo- tarínense, grandes solenídac l ";'.'"
'

T_porte Clube El�trêla do Sul falta de fóra da área. Final:
res mandados para fóra do

des que assinalarão a ínau- BLUMENAU 1.°) lugar: Cimemp:rt com
': Henrique Lage Futebol Vitória do Olimpico por

, guracão da moderna pista O. campeonato regtonal 2 p. P'., Clube, Todavia, o Urussanga 3 1 tcampo pelo' ârbítro. Era, � , tl tí t
. .erminou na ncíte de quinta 2.0 lugar: Marcílío Dias com x ,COln entos marcados

poíe, duplo o objetivo do
ue a e ismo que era o no, eira oportunidade em que 3 p. p. e o Minerasil, qué 'ocupam. por intermédio de N�nê aos

tricolor do Estreito: reabí,
NILSON - Deu "sluno" o me do íluatre catarínense, foram jogaJ:!os os restantes 3.° lugar: Almirante Barroso os primeiros postos do cer- 11 minutou. Todavia Lazita

1·
excelente player que revela - sr. Celso Ramos presidente 'os minutos da partida íní- com 5 p. p, tame, suspen;o em sua úl, dl

. .

ítar-se dos revezes e fazer estar em grande forma do SESI em no�so Estado e ,�ictda quarta feira, entre 4.o1ugar: Lauro Muller com
f'

immuiu a contagem para
as pases com a "torcída" ís, '" 'Olímpico x Floresta, Na 12 p. p.

_lIna rodada, vêm de pro- 2 x 1 aos 19 minutos mais
�o quanto à parte tldscipli- pert�ncente a .Socledade Es-

primeira etapa verilicou-se 5.0 lugar: Estivadores com .têstar contra a decisão da um minuto após, Pereirinha
originando_se dai forte con- portlva BandeIrante. .,

um empate de 2 x 2, FicaI: 16 p. p. Junta, por julgarem impro_ de, maneira notavel conse_
1Usão frente ao al'CO de O programa, caprichosa- vitó�ia do Olímpico por 4 x BRUSQUE cedentes as, acu�açõ'es ale� guiu estabelecer a conta-
Joãozinho tendo Abel d 'I

mente confeccionado, está, 3
.. EIS os detal�es. deste c�- Embora o campeonato i g-adas. g'em em 3 x 1. WI'I'Son SI'lva

.

' ar o
.

. '. teJo: Local: EstadlO da BaI- não tenha atingido seu tér- i

�:is�:�;r::n�:!:�����, :i�:
' as��8��g���Z:Sd� Recepçãó

I
���Pi�'� t�m�? �l�;�s�;nak �Tt�c�«in�nt�arl� C��l�!��: II PI�o���:���E da Ma:c������ ���.o árbitro, eom bêa atua-

son, forte. carga sôbre G arco
da comitiva CELSO RAMOS Ma�caram pela orl:lle,:;.: Pe- EIS ate o momento as colo- Catarinen!:.'3 'nos dão conta SÃO FRANCISCO' DO SUL

vricolor e de cabeça man
e dos atletas de Blumenau e rermha. acs 1:1, He,1O _a�s cações.

I Renaux
- de que a diretoria do Caxias, - A eqUipe do Fluminense

.1ou 'U pel'ota ao fun'do das· Rio do Sul. Local _ socieda_129,_ffi. Nene43aos �3 e ESCU�l- LO lugar:, Car os
. . nHO aos melO na pn- com 1 p.p. :ontinúa empenhada na, da cidade de Joinville, se<

cedes. de
_

EsportIva Bandeirante. meira fase. Schippmam, 2.0 ,lugar: Paisandú com melhorias de seu estádio. exibindo para o público da
ALTOS E BAIXOS AS 9,00 horas _ a) _ Con_ c::locou o Floresta em van-13 p. p. BRUSQUE _ O público e cidade portuária catarinen-

O ataeante Nilson foi a
centracão dos' atletas _ b) tãgem no marcador, aos 3.0 lugar: Guarani com

muito especialmente as tal'. se, não foi feliz pois' baqucoll
_ Dis�ursos' 1 _ Sr Antônio! 28m. Nêne, v2ltou empatar 7 p" p" ,

igura exp::mencbl da por_
R

. .

I ae/; 33m tendo' Antoninho 4.° lugar: Tiradentes com c:ldas dos clubes Carlos Re_ ante a representação local
ia, com um desempenho amos - em nome dos atle� contra consicmado o tent� 10 p. p. 11uax e Paisandú, ficaram do Ipiranga por 3 x 1, em

3dc,dfÜramente estupendo,
tas. - 2. - Dr. Franci�(!o R. da vitÓria ào'" Olímpico, aos: 5.° lu�ar: Usati com 15 p. p; 'lris[eitas com a atuação do cotejo intermunicipal ami[,_

�vanuo pânIco constante ao Dall'Igna - em nome da: Sub- 45 miIl!l'toS. Wilson Silva 6.° lug'ar: Humaitá com 16
übitro Virgilio Jorge, dtl,' toso, r_ealizado domingo .

,;d!_ltO I1U' "e'1"'.;1·1·0 e demo'ns- Comissão de Esportes do 1.0 foi o ánitro e a renda so,· p. p,
N U F C F q' l e 't BRUSQU" .. , ._"

Centenário de Brusque
mau Cr$ 17.505,00. BLUME A

'

. .. 1 apl ou com segu- E - O Carlos Re_

xauci0 estar na su� melhor '.

" BRUSQUE Vencendo o Floresta no rança a partida que pratica: naux, ao vencer por 2 x 1 Q'

forma. Um autêntico "shaw" c) '_ Entrega do RelatarIa O certame da Liga Brus- último minuto da partida, mente decidiu o certame da seu maior e mais tradicio-
)roporcionou ao público o

da Comissão de Construção ,uense, embora pràticamen- o O\ímpico, clssificou-se Liga Brusquense em favor
f
nal adversário o' Paisandu'

da Pista ao Sr. Celso Ramos � e de"lidido, terá c·ontinui- oara o Super Campeonato,
I

'

.;elebral dianteiro. Secun-' I .' t d d h- lá o.ue chegaram na p:::mbi ':10 tricolO1� brusquense.
. na. tarde de domingo, canse_

d) _ Corte simbólico_ da fita 2,; c na a.r e
_

e aman �, _dou_o Abelardo, com outra :;om a realIzacao de maIS três' clubes:, BLUMENAU _ Dos maL� gmu sagrar-se campeão' re_

'xlbição de classe. Cláudio, pelo .<)1'. CeID(}' RaPlos _ DD. :luas partidas.
-

Valsto Verde, Palmeiras e 'rnsacionais, tornou-se Q I gional, de futebol da tempo-
'e

Diretor Geral do SESI, em Em nova Trento o Humai- Olímpico, Em segundo lugar '

forças para empreender no. 3etinho, Mirinho Tatú , .,

T' d aparece o Tupy com 10 p. p., �ampeonato da Liga Blume_ rada de 1960, classificando_
Santa Catarina. ta recepClonara o Ira en-

va ofensiva. O poderio muito bons. Binha, Enísio,
e) _ Dircurso Dr. Joãó tes de Tijucas er.quantQ que em terceiro o Floresta com '1auense de Futebol, apói:' a se a[�3im para o certame por

avaiano foi crescendo nota. Culica, Moacir e Vadinho em Brusque o Carlos Renaux 13 p. p. e em último o U- vitória obtida na tarde de zonas. A primeira etapa ter-Antônio Schaefer, em nome t nl'a-o com 17 pp" � .

velmente e em pouco o Atlé- l,presentaram algumas fa- comba e ao Guarani. . . ,nmmgo pela representação minou com a vitória parcial
tico tornava-se presa facil ihas, de início, mas no "fi-

da S. E. Bandeirante. ITAJAI' O artilheiro do campeo- cio Grêmio Esportivo Olimpi- do Paisandú através d um
- f) _ Decerramento da pla- O confronto entre Estiva- nato' foi Schippmam do Flo- .

e

nas mãos dos pupilos de Ni_ ·:al estiveram convincentes
!:a comemorativa. dores e Laura Muller, em resta com 14 tentos, segui/dia -'o, contra o Vasto Verde tento consignado por Chátts.

zeta. Veio o tento do .em_ Dos tricolores, o melhor foi em continuac,ãó ao campeo- do Orion do Olímpico com 1Jela contagem de 3 x 1. 'Con� tis.
Às 10 horas _ 1 - Arremês- .

10 "Alb d PI' ,

pate e muito antes do fi- ::> arqueiro Joãozinho, que nato da cidade, foi suspenso e ano o a melras vem recordar que o ·OHmnico LAURO MULLER _ Esta_
nal do jogo e igualdade no operolt diversas intervenções so inicial - pelo homenagea:. em virtude' I:;ie' ter arr,bos os com 7 p. p. '!st�ve ameaçado de ser 'ali_ va marcado para, a tarde dedo _, 2 _ Salto �m altura - cl:Ubes feito a entrega ,='ie pts. A maior renda foi a re-

marcador era desfeita pelos de vulto, não tendo sido cul_ . . A à Liga, na noite de qUi,nta gist.racla no encontro Pal- jado do campeonato mais domingo o final d.o ,certame
"azzurras" que, assim,. con- ',pado de -nenhum dos tentofi �:nllnmo

'_ 3
i-
Arremesso do

feira. meiias x Olímpico, no re- na hora precisa reagiu e da Liga Laura Muller, que
seguiram levar os 2 x 1 ao que o vel1ceram.'GÓia, mago ISC? -

�as�u 1�0 -f
4 � �r- Todavia, para não passar turno, num total de Cr$... agora ,v�i lutar pelo, titulo, deveria apontú a equipe do

final, desforrando-se do re� nÍfico no principio,' decai-t1' remessa o ar o
-. �mI�mo o domingo cm branco, a 59.660,00.' :ltravés de um super cam- Minel'asil com o'virtual cam�

bastant',e' n ... I d d ,_ 5 - Salto em distanCIa - Lig'a ofereceu a data ao ITAJAI',
vés que lhes impuzeram, -'os o .ma, an o a

I
-'

l' 6 100 t ,AlnlI'rant'e Bar'l'oso, que des'- A maior renda verifica·d9, peonato após vencer em se- peão, classificando-se em

"'nt' ndó d' d
mascu mo _ - me rOiJ"', -

t'
.

atleticanos lia turno de clas- y e ,.,1' qUe se elXOU 0- . . La fórma 'enfrentará em co- até agora foi a do encon ro quenc:l.a ao Floreuta, Tupi, segundo lugar o UrUfJ3anga.
sificação. No final.o[l ven- m.inar pelo cansaço, o me1}o ra�os.- femmmo � 7. - 100

tejo amistoso 30 onze do Almirante Barroso x Mar- Palmeiras e agora o Vasto Todavia êstes jógos não
cidos �mpreenderam leVe 'no sucedendo com Alípio. l11:tros rasos ,- ,mascuI:no. Paisandú. ;::ílio Dias que somou Cr$.. Verde. O cotejo foi travado foram r�alizados, poIs o cam-

. _ AS 12 horas _ Almoço de BLUMENAU 51030,00. O principal arti-.
l'ea"'ão 'mas encontraram AlaIr nao conveuceu. Rober_ Ih L 1 d CI'nlepor' no estádio Kurt Hering, no peonato dever'a'ser anulado. '-"'.' , confraternização, oferecido' O Público blumenaueilse - eIra e ea, o v �

muito firme a defesa ad- :0 bom. Pitola e Marinho 'ter'a' a oport nl'dade ''''I as �om 7 tertcs. O árbitro que Bairro da Velha e os quadros "por diverSl irregu,laridadesaos convidados e visitantes. I '.L'.
U e!--,.

-

iii
versária tenélo Binha ao.s- _..regulares. Eudes muito len-

S d
-

"d d
S_SUl ra tarde de hOJe a mais vêzes atuou foi dJair 'ddoC alinharam com a seguinte que surgira , confórme de_

3'9��tós;-e�t:l{;tiw---rtbici- :0. embora muito bom dis-
au açao aOI:! conVi a os .. mais um co'tejo intermuni- Suza com seis, segui .o e '2onstituição: clarações que colheu a re-

pelo Sr. Gotthard Pastor -I i:ipal amistoso entre ama- Pedro Manoçl Martin's com.
OLIMPICOcleta", ll·vrad.o o Aval' do tribuidor. Alcides, Vadinh'o, 5

' Alemão', portagem J'unto a elempntocl
. Saudacão aos visitantes -, dores, quando estarão frente vezes. , - "-

empate. Final: Avaí
-

2, x Ciro e Oscar com altos e bai_
pelo S�-. vertolino,' Schutz _

'I'
a frente as representações TIMBÓ Bianchine ,Nilson e Acary; ligados ao futebol daquela

Atlético 1, de forma que os xos.
Encarr'eg'ado do S R E do Tira,dentes l.oc.al e .o A, diretoria <10 União, Hélio e Aduei; Nenê, Tião, cidade interiorana barriga

.

G d It d,esta l:JcalLdade, encontr3- O·
'

dois clubes permaneceram "

.

uaram e aJal. ' ,non, Fausto Nilton e Pe� verde.
As 14,30 horas _ 8 _ Salto o;e em grande atividade, no

nos pÔDtOS de vice-líder e ARBITRAGEM e'm altura _ meninino _ 9 _
intuito Idle terminar o muro

"lanterna", respectivamen- Com trabàlho aceitável, ITAJAI'
que cerca a sua praça de

t funcionou na direção do
Arremêsso de pêso - femini_ li'altando duas roklladas esportes ao mesmo tempoe.
no' _ lO' _ Arremêsso de pêso para Q tél'l�:lino d�' �ampeo- que providencia a constru-OS TENTOS prélio o sr. Gilberto N'ahas. I nato <la Liga ItaJalense a
_ masculino _ 11 _ Saltoem·

'

'.' ção dJ alambrado em seu
O PQnto inicial foi assina.:- Faltou_lbe somente autori_

'

p.o'oeaçao dos clubes dlspu- t' d
lado aos 17 minutos, quan� dade para coibir o ablWJ das;

---

tal'ltes é a seguinte:
es a ia.

- - , 11.0 Màrcílio Dias com 3 p. p.do mais o Atlético pressio- reclamações C(;)llstantes - dos
I 12.°) Almirante Barroso e

nava o último reduto avaia_ !'lgadores de a.mboS os la-

t' GOST A DE C AFÉ1 : Ci.memport com 5 p. p. S A B O R O S O ?
no. .a '!loja foi a Roberto que dos.

"

' I 3.°) Estivatlcres com 11 p. P

�:i���ir. fg���m��r�h.����� AVAí-Q�������h!\. Ení. I

ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO j �',o�lt:::: :Ul�::ira:t:s, 1: ,���,�c..��.�E
_

Z I T ()

red" allil'{)veitou bem as fa"1 -&ia e Midnho; Culica e Abe. colocação é a seguinte:

nar.

Um dos objetivos foi àtin
gido pelo "Tigre", porquán_
to soube se portar na can.
cha com educação el:!porti.
va, requisito tão essenci111
r o brilho de uma partida,
seja a modalidade que fôr.
Técnicamente o c�be da�

três cores começou muito
1:' m, dominando setenta por
cc ato das açq.es, marcando q

=-__
trnto ;, r.al e dando a
-.

� ae� muito di-
• ",·Hm ln�..L.,-. levarm a pior.
Mas veio a etapa co�le_
mentar e com ela a reação'
fulminante do Avaí, com

Abelardo e Niloon .em gran
de evidência. E o tricolor
"iu-se como que completa_
mente desnorteado e sem

AVISO
O P::-of. Mr. Edward Green comunica aos distintos,

alunos e a outros interessados que mudou a Sala de
Aulas de Inglês para a Rua Tenente Silveira, 42.

Outrossim aviDa 'que haverá turmas especiais para

ginasianos e normalistas.

Horários: Das 8,30 às 11,30 e das 17,30' às 19,30 hom;.;

i.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..o IlSTADO" O UAlS ANTIGO O.u.&lO Da S. CATABlNA

Oração-do-saeBdute
(NUMA TARDE D� DOMINGO)

(Transcrito do Livro "Poemas paira rezar", de Michel Quoist)

Os militantes são exigentes para com seus sacerdotes. Tem razão. De

vem porém saber que é duro ser padre. Aquele que se entregou com tôda r.

g'enerosidade de sua juventude, permanece homem, e cada dia o homem nele

procura retomar o que havia entregue. É uma luta contínua para ficar total-

mente disponível para o Cristo, para os outros.
O padre não precisa tanto de cumprimentos, homenagens ou prêmios"

coisas que vêm estorvar-lhe a missão. Precisa, isto sim, que os ,crsitãos, cujo
encargo especial êle recebeu, amando cada vez mais seus irmãos, lhe' demons

trem que êle deu a vida em vão. E como êle fica sendo sempre um homem, pode
ser êle precise vez por outra de um gesto dedicado de amizade desinteres.sada ..
num domingo de tarde quando êle está sozinho.

* *

"Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens" (Evangelho ele
Mar":.os, 1.17).

"Não fôstes vós que me es.colhestes, fui eu que vos escolhi e destinei a

ir dar frutos _ frutos que permaneçam". (Evangelho de João, 15.16)
Esque'Cendo o caminho percorrido, vou direto para frente, todo o meu

sêl' retesado, e como para o ponto de chegada para ganhar o prêmio que Deus

nos chama a ganhar lá no Céu em Cristo Jesus. (Carta do apéstolo Paulo aos

cristãos de Filipes, 3-13-14).
:;: *

Esta tarde, Senhor, estou sozinho.
Na Igreja, pou .o a pou .o, os ruídos

Foi-se embora tôda a gente,
E eu voltei para casa,

Passa a passa,
Sozinho.

se calaram,

Cruzei com gente que voltava de um passeio.
Passei pelo cinema: vomitava uma pequena multidão.

,'-

Vaguei ao lono'" rIo..; telTaços de cafpn <'�de, cansados, os passeado)·efl,
tu

'
.�

a alegria 'de vÍ\ 'r

A Infância do Antanho ti vejo!.,. muie.

\
_ Entra um poquínho pra' munto bem n I ,�, 1

.

f'
,

acu serva c a, .ó cu una daquele semvre- co 10 mas véio ,rloa

Prof. Franklin Cascaes

\
Aonde vás? eÍlm!... nós cunversá as novidades, ainda cumadre Nica. Com I gonha, o qui aquilo Idiz da Bibina.

_ Como vás!? Cumadre _ VOA n-a casa do môõ f1'0 cumadre Nl·ca'.'. t t' ? b
"

'
-

_ • quan os zanos as. oca pra fora não merece Antão o sô vigaro achô

Nica, . . Dido, prá móde matá a so-
I
_ Más a demora é curta, Tô cum noventa e nove crédo, não si inscreve. nós cás trança de cabelo

_ Vô bem! cumad're Maro- t'Jade, cá munto tempo não 'cumadr,e Maróca! compreto, fiz no mês de - Onde é qui já si viu ta- pondeu, assim pró mõ finado

ca l . . . vejo êle, nem a fa:milhinha - Deus teja, minha fia. Abrile! manha senvregonhiça dessa, pai:

_ A munto tempo qui não dêle... ,- Amém. Tôti achando - Eu eumadre Nica, com- neste mundo? minha fia. Só Legaro eu tô achando

pretê novento e oito 03 mês Cumadre Nica, nós duas uma, maravía de buniteza

pe Júío. véía já cá rneítade da ve- êsses cabelo, anssim, tão
Temo cô pé na berada da vença acabada neste mundo cumprido das vossas fias.

barranca, minha fia! 3 acradítando os petas da- Malembro, rnínína, como

Quali nada, cumadre Ma- quela casta ruim qui não si fosse agorinha como qui
roca! Aquilo é um canaia, sem nós duas temo aqui a cun-

Tem munto moço -prá ím- valori, sinhora!... Versas coisa que 'Já não. vor-
oarcá entí de nós... Tu não vês qui êle dêxa a ta más.
Um!,., essa gente dagora discarada da muié na casa Malembro munto

·1 não reséste más quinem nó' . do véío e garra poraí a dá in" Qui "e contõ prób:;
,qui sõmo gente do tempo nas perna? ?-nado pai, dum lsanto ldia
bom. MQ:::e, inte qui nós .d�as já bríba, qui andô no' príncípo
Tu já visse, qui íntó os tem? e caduca, do JUlZO. do mundo numa terra IIDun-

inocente já nasce côôs zóio Ola, cumadre Nica, a to longe e qui dizia pró po-
aberto? mun:cs. zano pasado quando

II
vo dapuele lugá qui os ca-

_ Antão, rapariga! ... si Já o ,mo �mado pai - qui Deus belo cumprido é o véu das
vi. Este mundo, minha cu- bote ele no reno da glóra muíére.
madre, não vai aguentá q�i eu não tô chamando, êle I um home
�T<unto tempo não. ca - era vivo, êle chamõ dade.
_ E'! ... eu, tombem, acho um vígara da cidade prá As
cumadre Nica. móde bençoá o casamento
_ Pró falá em mundo qui ::'a minha mana Bernada,

I vai sacabá, eu malembrê
. agorinha memo, das eonver-

I
sa eô mô final110 bisavô fa
zia cós zotro véío qui ia vi
sitá êle no tempo qui eu

! era mi nina.
I
_ Primo Chico - dizia mõ
finado bizavô Folgenço
êsses cafanhoto qui hoje
-tão cumendo as nossas

pranta, na roça, aminhã vão
sê bispado pelo zome, prá
móde fazerê igua1i de ferro,
prá .avoá cum êles dentro,
lá inriba do àre.
,- Pió, munto pIO, ainda,
primo Folgenço!
E! . " primo Folgenço vai

servi más é prôs homem si
matari uns os otro e inté
acabá cum tudo.

'

Esses'E
(\
vs nn,Ú::'
E aqui estou, Sel1hor.
Sozinho.
O silêncio me dói
A SÕ!idflO me oprime.

Tenho 35 anos, Senhor
Um <'orpo feito ,como os outros corpos,
Braços moços para o tra:balho,
Um cOI'àção reservado para o amor,
Mas verdade que de tudo precisavas,
Tudo te dei, mas é duro, Senhor,
É duro dar o próprio corpo: êle queria dar-se a outros.
É duro amar tôda gente e não possuir ninguém.
É duro apertar u'a mão, sem poder retê. la.
É ,duro fazer que brote unla afeição, mas para dá-la a Ti.
É duro nada ser para si mesmo, a fim de ser tudo para êles.
É duro ser como os outros, entre os outros, e ser um outro!
É duro dar sem cessar, sem procurar receber.
É duro ir ao encontro dos outros, sem que jamais alguém

venha ao nosso encontro.
É duro sofrer os pecados dos outros, sem 'poder re::usar acolhê-los

e carregá-los.
'

É duro receber os segredos, sem poder compartilhá-los.
É duro arrastar os ouÍl'os sem cessar e nunca poder, um Í1lstante

siquer, deixar-se arrastar pelos outros.
'

Ê duro sustentai' os fl:acos ,sem poder apoial'-se sôbl'e um {m·te.
É duro estar sozinho
Sozinho diante de todos.
Sozinho diante do Mundo.
Sozinho diante do sofrimento,

do Pecado,
'

da Morte.
... * *

Não estás só, meu Filho,
Estou contigo,
Eu sou Tu.
Eu precisa na verdade, de uma humanidade e mais para

continuar Minha Encarnação e minha 'Redencão.
Desde tôda a eternidade, eu te escolhi, z

•

Eu preciso de ti.
'

Prer�so de tuas �ã.os para continuar a abençoar,
Prenso de teus lablOs para rontinuar a falar
Preuiso de teu dorpo para continuar a sofre;
Preciso de teu coração,para continuar a amaI:
Preciso de ti, para ,continuar a salvar

'

Fi.:a comigo, meu Filho.
'

*

Senhor, eis-me aqui:
Eis meu corpo,
Eis meu coração,
Eis minha alma.
Faze-me bastante grande para atingir o Mundo
Bastante forte, para 'carregá-lo

'

Bastante puro para abraçá-lo, sem querer guardá-lo
Faze que eu seja um ponto de encontro, sim, mas po�to de

passagem.

Camin?o que não prende para si próprio, porque nêle não
ha nada' de humano a encontrar, nada que nuo conduza a Ti.

Esta tarde, Senhor, enquanto tudo em volta silencaa dentro
do meu coração sinto morder d�ramente a soWt'ão.

Enquanto meu coração uiva longamente sua fome de prazer
Enquanto os �omens devoram-me a alma e eu me sinto irni>ot�nte

para sa,ela-los
Enquanto sôbre m�us ombros pesa o Mundo inteiro, com

todo seu, pêso de miséria e de' pecado
Eu te repito (I meu ISIM,

'

N,ã� às gargalhadas, mas lentamente; lllcidamente, humildemente,
Sôzmho, Senhor, sob teu olhar,
Na paz da tarde ...

Co�abál'ação das Equi}jlps de Nossa Senhora, de Florianópol's '

o sabado do Sacerdote). �x
J pai Ct

cum água mo:lle a d€!SIObln
diênça, êste (qUi nós t�mo
viV1enoo- n�li, vai si acabá
cum fogo.

Numa vez, qui Nosso Si
nhó ia passando poruffi' ca

minho, cá Nossa Sinhora

I má� o. São Pedro, Nosso Si-

I
nho dIsse assim e São Pe-

dr? osvi�� Fica-te mundo -

qUl do mlll ano passarás más
a dois mile ano não chega-
rás.
,- Póós é, primo Folgencio,
más a Nossa Senhora tava
atrás dêle e quondo o Fio
acabô de falá, Ela si abaxô,
ajuntô um punhaldlo de arêia
:illa, varejô prá riba e dis-
se: más tantos zano qui
ném 'a contidade de arêia
qui eu joguê prá riba.
- Ah!. .. pós é primo chico,
,Ievia sê muntos mIe ano qui
� mundJo ainda haverá de
durá adespôs dos dós mile
qui ó Fio Idlela falô, não é?
-E', sim sinhori acredito

. . -

'

qUI seJe, mas qui vai acun-
tecé munta coisa ruin ente
de Chegá os dos mUe, lá is
so eu, também, acradito.
- Já temo vendo, já temo

I vendo, e ...

,- Assim, minha cumadre
Maróócóa, era qui êles, fala-

-

'1,/0 em troca do qui tava
acunticendo, aqui e nas

,

ztra banda do 'mundo, na

queles tempo antigo, mi
nha fia.
,- Más, cumald1re Maróca já
qui temo falando das c�isa
qui já haverá acuntecido no

mundo, quero ti preguntá
uma coisa, si tu já osvisse
falá.
- Tu sabes dos dito cô
Gido ,da Canda anda in
chendo paraquí na nossa

banda,aJdiispôs qui êle vortô
da cidade?
Minha fia, prá acraditá cu

não sê, também prá móde
não acraditá! .. :
- Qui dito é? Cumadre.
- Cás muiéres ,de lá daque�
'as banda tão tosanlà!o os ca

belo, pintando a cara C1llffi
tinta vremeia d(' papeIe de
sêda, e, tombém pintando os

bêços?
'

U quê!?.. uque! ? . . tu
tás tôôla, cumadre Nica, mó
de acraditá naquele apista
nado cabiludo! Aquilo é um

gabola, um farssante min
tiroso, sinhora!."

•• '.1
Juana. os vivente cristão da terra,

qui incinô prá êle qui é

prá móde êle ínsíná prá nós.
Neso Sinhôô, fez tudo,

prá não enrá nada.
Tu não vez as muiére ne

gr,a?
Elas não tem cabelo cum

prido, na cabeça, quiném o

nosso.

E pruque? cumadre Nica

pruquê?
'

Prüquê arrcnegara Nosso
Sinhô e não chegare na ho
ra, certa qui Ele marcô prá
lavá o corpo s._ujo cás nóída
dos pecado, num rio lá prás
bandia aonde ele

palavra qui sai da
ca IdeIe prá róra é prá
arrcspeitada e guardada

naceu,
e andô, chamado de Jurdão,
Muntas e muntas vez o

mô finado pai falava prá
nós quando via passá uma

tia preta cá cabeça pelada
tão vendo, minhas fia, elas

qui só fala a vre-
ficá\l:'o anssím sem cabelo
cumprido na cabeça e cá

b péla do côro toda negra,0-
pruquê desooedecero o nos-

so pai do Céu.
sê

pê-

Uma Agência Que Se Fazia Necessária ág!�a�oc��g��Ota�:�:á: s:�
.

De uns anos para cá, a nossa Capital vem sofrendo o mida, e antão, elas só cunse

�:IU�O da onda progressista, por que atravessa o resto do guíro memo, foi molá as

)1 aSII, embora em escala mais reduzida. pranta das sola dos pés e

Not�-se lS!o: príncípalmente, no movimento imobiliá., as parmas da mão.

i�. M:utos edifícios modernos e de bom gôsto arquítetô- - Ah!... antão, porisso é
nico tem dado a Florianópolis o toque de cidade moderna. qui elas tem só a sola dos

. E.m .todo:.' os recantos loteamentos são feitos e novas pé e as parma da 'mão,
-esídêncías, luxuosas ou mais simules surgem, e b 1 branca?

d
.'

- , 111 e e-
zan o a CIdade.

Tod� êste movimento imobiliário estava a requerer
- E' inzato, cumadre Ma-

1l11a Agencia especializada no ramo, para atender às inú- I'Oca,inzato memo.

;
"ter:,s tran�'J.ções que se efetuam constantemente, Agora tu vê como é qui

Agora tivemos a grata satisfação de tomar conheci- nós vambo acraditá em si

�ent� da criação, eu: Florianópolis, de um Escritório, para miantes brabarilcl!ade, saida
este Ílm: AGI _ Agencia Intermediária de Imóveis. dá boca prá fóra, daqueli

Com � f�na�idade única e exc1usiva de t,rabralhar no I :::ruéli do Gido da Canda?

r�mo �e Imovels" encarrega-se da compra, vepda, admi- Eu ti agaranto o ti juro
ill.'.raçao e alugueis. pêl.as arma 'dos môs rlifunto-

Sob a orientação do Sr. ARNO BECK, filho do Sr. flui nã.ç> acradito qui ni
Beck, pessoa bastante conhecida em nossa cidade e nhua banda do munrl'o as

,

tencia ,jurídica Ou Dr ACAQh). GARI muié tejo cortanlcl.lo os cabelo

el� de projeção -em nossos meios e pintando a cara com tin-
-G,,;I � .�ove' 01' �nização estf� ta

ÇOS pl'estado,s ,e mesmo proque já se :ra..z.,m
111 1l0S_'.l C�ade.

' "''''-�

,
P�ra os que tiverem interesse hó',assunto, damos �

,n��o da- refel'hl!\�ncia: Rua Anita Garibaldi, Es-

1,um da Rua dos Ilhéuu (Prédio onde funcionou o an
igO Crédito Mútuo Predial)

os. cabelo - tbCr",
táro - más muiéres
simiante misura, era

pecado mOl·tali qui
tinho perdão prá mMe
salVá.

cor

fazê
um

não
si

Sindicato dos Trabalhadores nas In- D��n���:mn�lre'v��m ��:
d

êle acabá no céu,

ústrias Gráficas de· Florianópolis cu��:��'r�á r::���' baôan��:
EDilAL DE CONV'O'CA'CA-O vô marrtirá-mc prá móde

vê si chego int� na casa do
Pelo presente edital convoco todos os ;['30ciados e o�

mô fio Dild!o, ainda cá luz
:'abalhadores gráficos em geral para se reunirem em as� do sóli e a graça de ,Deus
'embléia gl:al extraordinária no dia 15 de Julho do cor-

- Pois antão muié não
:'ente ano as 19 e 20 horas respectivamente em primeira havéras de chegá si' aindo
, segunda convocação na séde provif!ória sita à Rua Vi- é munto cedo!
tor Meireles n. 18. PeLa incrinação do

Para tratar da seguinte Ordem do Dia: póde se meio dia.
1.0) escôlha de uma lista tríplice com 6 sócios para

- Más, cumad'l'e, acho qui
comissão de Salário Mínimo. daí pra riba.

2,0) CongreSL'Q Sindical Nacional a realizar_se de 11 Inté a vorta cumadre
a 14 de Agôsto no Rio de Janeiro. Maroca.

Florianópolis, 7 de Julho de 1960. Inté a vorta cumadre Ni-
DIBO ELIA S- Presidente ca.

-------------------
Não pensa más, não, cumad:rc Nica
Cô mundo não sacaba, nunca. mãs,
Nós vambo, más êl.e sempre fica,
Andando, dia prá frente, dia pra trás

sóli

Cumadre, 'tô reparando munto,
Das brancas tê cabelo tosado
Enquonto cás preta, faz besu�to
Pra. fazê o delas isticado.

'

o cruéli do Gido da tia Canda
Só passô 11m mês lá na cidade,'
"Más vortô cá prá nossa banda,
M&de contá as barbaridade.

Cumadre, tu ti chamas Maroea.
Digo qui é todo meu coraçãQ.
Quaf,I::l'o tu fô na casa do Jóca
Telembra di lev:á minha bencão

As muié qui corta seu cabelo,
Não póde más fazê tranca e cocó
Duvido qui vão pró céu �"em pêlO:
Cumadre, eu cicIas té' tenho dó!

Oia minha bôa cumadre Maroca,
Noventa e nove são teu zano
v,

'

as querê passá tali potoca
Assim quiném agúia e linha no pano?

Florianópolis, 16-12-59

GRIPE? RESFRIADO 7,
o seu médico lhe dirá porque Melhorai dá

Corta a dor - Baixa
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D!utel: trabalhistas com v.iexcia. inaugura-
rao _nova_' -era no g'o'verno te?,er��na���, tr����hPs��� �����e��a �o�O�re ��:.:

_ _
_

_

catarinenses refletiram .e parecer álJ urnas".

Na m.an.hdadde sabado, apos a escôlha de seu nome, vios para apoiar candída, (ompanh,la "OSVALDO MACHADO"por unammi a e, como candidato do Partido Traba- tos de grupos alimentados
lhista Brasil.eir_? ao Govêrno do Estado, na convenção por trusts e carteis inter-

D,E HOTErlSdessa agremiaçao, no Clube 15 de Outubro o sr. Celso nacionais, aves de rapina
Ramos compareceu à reunião petebista, em' companhia qUe eangram o país ali-

mentando uma mínoría co-
do dr. Aderbal Ramos da Silva, deputado federal Lenoir Ioníalísta e que querem
Vargas Ferreira, deputados estaduais Estivalet Pires instalar no Brasil um go,
líder da oposição na Assembléia Legislativa, Antonio vêrno de demagogia, ínte,

Almeida, Orlando Bertoli, e Ivo Montenegro.
cundo e de opróbrio. Afir
mou que o PTB jamais po-Em meio a grande entusiasmo dos convencionais deria ídentíftcarcse a can,

petebistas, o deputado Doutel de Andrade convidou o didatos aventureiros, fa-
sr. Celso Ramos e comitívaçpara tomar assento à mesa lhos de coriteúdo Ideológí-
que presidia os trabalhos. O presidente da secção cata- co, nascidos do próprio

ventre do capitalismo. ' Arinensa do PTB designou o deputado Evilasio Caon pa- realidade eleitoral de 55
ra saudar o candidato do PSD e do PTB. O orador real- agora era confirmada, por-
ÇOu o significado da aliança que vinha de se consubs, que os trabalhístaa jamais
tanciar, e que os trabalhistas iriam elegê-lo governador se afastaram dos nríncí,

do Estado sob .a inspiração de Lott e Jango. pios de Vargas. Essa' união
" de forças, no p_a.i<; e no Es ,

O deputado Lenoir Var , PTB já ee tinham tado tinha �

gas Ferreira, a seguir, fez das i to dei
uso da palavra, manif -

D,r
tando que a uni
partidos 9"

tímida

......_-=....._........g;(j Gou art CtI",v

e Doutel para presidente,
více.presídente da Nação,
governador ·e vice-gover
nador do Estado.

FALA CELSO RAMOS
Demoradamente aplaudi

do pelos convencionais pe,
tebíetas, o sr. Celso Ramos
referiu-se, inicialmente, à
identificação de conteúdo
existente entre o PSD e o

PTB, nascidos sob a ins
piração patriótica de Ge
túlio Vargas. Aludiu ao

grande significado dessa
união, que tantos serviços
têm prestado à Nação, di
zendo que a mesma não
_representa apenas ligações
entre dois partidos, mas

uma vinculação dos mes

mos ideais e propóaitos.
Continuando, manifes-

tou querer ver Doutel co

mo seu colaborador diário
no govêrno para dar a

Santa Catàrina dias me

lhores, pois PSD e PTB -

tinha a certeza - iriam
juntos governar Santa Ca

. tarina à moda JK, e que
estava seguro de que essa

união era a salvação de
noese Estado.
DOUTEL: TRABALHISTAS,
ESCOLHENDO CELSO, ES

COLHERAM CERTO
O sr. Doutel de Andrade;

com a palavra, exprimiu o

alto sentido democrático
em que foi realizada a con

venção ,los petebistas cata
rinenses que, escolheram o

nome de Celso Ramos pa
ra candidato de seu parti
do à goverrianca do Esta
do. Mais adiante, díese que.
se nas altas esferas, PSD e

.

O CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO ECO
NO.MIC� S.A. - Banqueiros de Investimentos tem a

s�tIs!açao de comunicar às Classes Econômica� e ao

p�bh:::o �m geral, o encerramento da colocacão do ca-
pital SOCIal, por subscrição pública, da

-

COMPANHIA "OSVALDO MACHADO" DE HOTÉIS
no montante de Cr$ 20.000.000,00 tota'lmente subs.crito
e homologado pela Assembléia Geral de 29 de Junho de
1960.

.

. Co�gratula-se, por tão auspicioso motivo com a
Diretoria, o Conselho Fiscal e o Conselho Coneultivo
dessa, nove dedade, e bem assim com os 158 acionís ,

tas desse ,...._.-

jn ter8lh'>e.>

o PSD, e o PTB, para o grande comi cio de on

tem, à Praça Pereira e. Oliveira, estenderam inú
.
meras faixas de propaganda de seus candidatos no

jardim ali existente.
Ontem, à frente de duas dessas faixas, em

primeiro plano, surgiu uma de propaganda gover-
nista.

. O modo de colocação, a oportunidade e as in

tenções dessa faixa podem ser resumidas ria pa
lavra provocação!

Em todo o caso o precedente está aberto, da
.

falta de respeito e da fa'lta de cordialidade.
Depois não se queixem!

xxx

Esse episódio bem revela que a UDN está com

perús a bordo. Dai êsses desesperos de véspera,
xxx

O caboclo petebista chegou ali na esquina da

180berana e soletrou a faixa udenista : Irineu, vai
que é mole!

_ Riu e largou a resposta:
- 'Celso, da duro neles ...

.�./").�#
/./

1 �,
V --

Como é do conhecimento
público, a "colenda" Câ
mara Municipal de Oambo ,

riu, reunida "extraordina
riamente" depois de deixar
de convocar alguns dos ve ,

readores títulares para fun
cionar . com suplentes esco

lhidos pelas suas idéias
"vigilantes" - caSDOU ane

doticamente o mandato do
prefeito pessedista, no

que, de pronto, foi apoiada
pelo govêrno do Estado,
que para lá mandou poli
ciais bem armados afim de

garantirem o ato da "ig
nora".

A justiça, então, inter
veio .e restabeleceu o Im,
pério da lei.

O Prefeito, ao regressar
ao cargo -encontrou o co

fre arrombado e a moto
niveladora do mumcipio
sem a embríagem - como

moatram os clichês acima.
Alem desses outros crimes
foram praticados na Pre
feitura - arrombamento
de gavetas, armários, etc,
dos quais nos ocuparemos
em próxima edição.
A "eterna vigilância" es

tá agindo ...
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