
EH
LOTT DESMENTE OS RUMORES' SÔBRE SUA RENONCIA

RIO, 12 (V. A.) - Falando ontem pela televisão, em B210 Horizon'te
o marechal Lott negou categori.camente qualquer propósito de renunciar'
afirmando com veemência : "Não desertarei da luta. Sempre soube cumnrir o
meu dever e nesta -campanha em que me acho empenhado irei até o Úm de
qualquer maneira".

"

Depois de declarar que só .teve conhecimento dos boatos sôbre uma

possível crise nas forças situacionistas através de jornais o marechal Lott
voltou a assegurar que saberá cumprir com o seu dever �gora, como soube
cumpri-lo em ] 1 de novembro.

Hospital Naval: modernas insta

lações períll item relevantes
servicos

1
o Hospital Naval de

Florianópolis, criado ,pelo
Decreto NO 43406 de 20-3-
58, vem prestando rele
vantes serviços ao nessoal
MiJitH}' e c}vil pertencen,
tes a Maiin ha de Cuerra,
bem como seus dependen
tes, q re sirvam ou resi
dam na jurisdição do 50
Di,tl'ito Naval; Estado do
Paraná, Rio Grande do
Sul e Santa Catarina.
Dotado de instalações 2

aparelhagem modernas o

Hospital Naval mantêm
clínica Geral, cirurgia,
ginecologia, clínica den ,

tária e matern idade. além
de servicos de Raio�X In
fi-a-vermelho e Ultra vio
leta.
Possúe também Labora

tório de Análises e Far
mácia bem aparelhados.
A sala de operacões é

das mais modernas
-

tendo
sido efetuadas varras in

tPJ'Y!;1çJ)e:;L cil't1?g'rca-s--
rea izados diversos pai
tos em apenas três (3) m
ses de funcionamento de.
ses serviços.
Possúe (23) leitos para

03 doentes que são aten
didos por médicos miliJi
res, auxiliados por enfix
meiros da Marinha
ferme iras civis

.

Presta assim o Hospitai
Naval de Fpolis, relevan
tes serviços à coletividade
da Marinha de Guerra.
Diariamente é grande o

número de peSROaS que
81\0 atendidas nos diversos
�f'l'vi('os e ambulatórios do

Hospital.

A clínica dentária, bem
aparelhada, inclusive com

Raio X, conta' com dois
Oficiais da Armada, ci
rurgiões dentistas, que no

período 1959/1960, aten
deram a 1.279 consultas, e

realizaram 4.094 serviços.
e '111 radiografias.

O Diretor do Hosvita l

Naval é o Capitão-de-Fra
o"üa Dr. José Luiz Batis
ta Pereira. Seus auxilia
res imediatos são o Capi
tão-Tenente (Md) Dr.
'Henrique Guedes Martins
CONta· q-arregado do ver

''''ia e 10 Ten.
•

T �:b p,-,.

il1'S.: Ne1-

_ �uando o sr, Janio
- ���'ro� esteve aqui, . em

Pala�lO, perguntou qual seria o resultado do pleito
l)l'evlst� pela chefia udenista. Responderam-lhe que
ganharla por 50.000 votos. O homem da vassoura fe
chou 3.. cara e de.clarou que, pelas suas investigações,
perderia por mais de 40.000 votos.

Agora, passando por São Paulo, para os insus.
peitissimos jornalistas do "Diário de Noticias" _

órgão chefe do lanternismo - o governador Heri

be�to !I�lse, depois de repetir o palpite que o pró
{prlo Jânío sabe que é frio, confessou que em Santa
Catarina o candidato à Vice, da UDN, dr. Milton
Campos, está irremediavelmente derrotado.

As declarações do governador publicadas na

quele jornal, de 8 do 'corrente, são 'as seguintes:
SÃO PAUW, 7 .- Transitou ontem à noite. pOl

esta capital, procedente de Brasília e com destino ao
seu Estado, o governador catarinense Heriberto Hul
se. Fa.lando à rep(Jrtagem no aeropôrto de Congo
nhas sôbre as possibilidades eleitorais do sr. Jânio
Quadros em Santa Catarina, assim Se pronunciou:

- "Em minha terra .a vitória será do sr. Jânio
- Quadros e por larga margem' de votos. A disputa dli

Vice-Presidência, 1)01' outro lado, deverá ser entn
03 81'S. João Goulart e Fernando Fe·rrari, pois lá (

1'jCliador Milton Ca,mpos contará apenas com a UDN
qne, apesár de estar fortalecida terá que enfrentaI
seus adversários e o eleitorado flutuante que se in
<-:ina 'para o sr. Fernando Ferrari.

Depois de dizer ser contraproducentes em sel

Estado êle _regaçar as mangas da camisa e parti
c.ipar intensamente da campanha, em favor de seu

candidato, disse:
"l'fIQSmo C9m a participação do sr. Juscelino

Kubitschefk em comícios, não haveria possibilidadt:
de vitória do candidato situacionista, pois o eleito
rado de Santa Cawina possúi sua linha política e

dela não se afasta." (TRP)
Resumo� em lanta Catarina Jânio sabe qúe não

ganhà; e o gove:.ador Heriberto conféssa que Mil
ton Campos per......
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OS COMUNISTAS,
Abordado sôbre a sua

pensão da viagem do pre
sidente Kubitschek e a

propalada renúncia de
João GouIart, afirmou o

marechal Lott que consi
dera indisnensável à sua

campanha
-

a presença do
sr. João Goulart.
Outrá pergnn ta feita

referiu-se as recentes de-

son Mitke e Maurício F'i
Iorneno ambos primeiros
Tenentes da Armada.

O Hospital Naval de
Fpol is está situado em

aprazível lor-al da Ilha, no
bairro da Agronômica.
Possúe o Hospital Na

val uma capela para o ser

viço religioso dos doen
tes e da guarnição.

Assim sendo, em um

período curto de traba
lho, o Hospital Naval de

I DI L
à Constituição e aos pr!n
cípios democráticos".

O mal. Lott declarou
que é de !grande impor
tância para o êxito da sua

campanna a manutenção
da candidatura Tancredo
Neves ao govêrno de Mi
nas.

Florianópolis, vem pres
tando serviras de grande
valia aos beneficiados da
Marinha de Guerra, que
residem nas estados em

que o 5° Distrito Naval
tem a sua jurisdição.

,,� =abmetida d

l>uretz

__ ,_. ..... _. -=� ..�...__.--"l__.....
ulariamen,};� centenas de pessoas são aceau.uas
médicos da modelar instituição mantida pelo

Distrito Naval

..

pelos
Quinto

. .,

.clarações do sr. Luiz Car
los Prestes, segundo as

quais os comunistas a

poiam o marechal Lott
porque suas campanhas se

identifi.cam. O entrevista
do respondeu que suas ati
tudes contra os 'comu

nistas são antigas, men

cionandc, a propósito, a

época em que foi coman
dan te .da guarnição do
Rio. quando puniu rigoro
samente Os oficiais comu
nístas que faziam propa
ganda vermelha.
Aludindo diretamente ao

padre Alvaro Negromon ..

te, que tem publicamente
condenado sua candida
tura, par ser a mesma

apoiada pelos comunistas,

o FIM DO MUM ..

Da, ADIADO
COURMAYEUR (ITA

LIA) - O fim do mundo
chegará. .. quando che
gar, afirmam agora os
místicos iluminados presi
didos ,pelo irmão Ermman.
A data anunciada, ama

nhã, 14 de julho, não é
"decisiva" declararam nu
ma tentativa de salvar i€U
"preatígio" .

PICi-íAMENTO DE ,r: 'J'EDES

disse o marechal Lott: -

"Enquanto essa sempre
foi a minha atitude, o sr.
Jânio Quadros vai a Cuba
e à Rússia e recebe o apoio'
do cidadão que usa bati
na, mas não é padre, pois
um sacerdote não ag-e com
a impiedade com q"üe tem
ag ido o padre Alvaro".
.Mais adiante abordado

sôbre as possíveis inspi
rações "conttnuistas" do
presidente Juscelino, afír
mou o marechal Lott que
est� é uma tecla já muito
batida pelos seus adversá
rios, acrescentando: "Fico
indignado com essa injú
na. E uma exploração ri
dícula, pois o nresidente
já deu provas de respeito
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Resposta a um Deputado
I I tancial e inteligente operação bancária c

RE�ATO BARBOSA mer�antil. Verdadeiro crime, porém, co-
Contesta-me da tribuna o deputado metido pela Administração QUE DILUIU

Eduardo Santcs Lins, informando que o EM UM CAPITAL FINANCEIRO PRIVA
Banco Indústria c Comércio de Santa DO RESERVAS QUE DEVERIAM S� EN
Catarina S. A. (INCO) jamais se valeu CONTRAR ENCÓRPADAS AO CAPITAL
dos depósitos do Estado, para operar fóra ECONOMICO DO ESTADO ATRAVE'S
de .nossa ár�a. E' necessário sempre re- DE SERVIÇOS E OBRAS. E' de se con

petír que minha camp�nha. de �sclar�- cluir po,rt.anto, sem o menor esterco que
cimento de nossa politica rínanceíra nao as coletividades catarínenses foram' assim
se encontra -a serviço de quem quer que empurradas para um p r o c' e s s o de
seja individual ou partidariamente. O mal empobrecimento. C om o muito bem
no "affaire" em apreço, foi criado pelo e x p I i ca Samuelon "0' b a 11. c o não
Estado. O bem, na expansão de um banco p o d e, a o me s mo tem p o, c 0-

me�'cantil privado aumentando o capital mel' ·(Iece, (depósito) e conservá-lo guarda
SOCIal e, portanto, favorecen.do o circulo do. Quer dizer: - o dinheiro do depósito
de acionistas, nasceu do INCO. Em ou- entra em circulação, para criar mais di
tras palavras: - Mal social por ser anti- nheíro (juros).
'��icg (Estado depositante) coopera,

�te__, para um bem indivi-
'ifica-se o nú-

GAROTO - E depoiS dizem Que () mo!cql;c SO:l ,';:,! ...

O Deputado Eduardo Santos Lins co

nhece, perfeitamente, I) fato que pass�,rel
a narrar, e do qual, talvez tenha até �í'
ticipado, a ravé«. .rl eu' oto .parlamen

.'Q.a ao

merr- ,"'n o \:1\....nr,. ...1.. v ... �-v

circulação, através de obras e serviços;
para atender ás solícítações da procura,'
no mercado de trabalho. Daí sustentar
eu que o sr. Irineu Bornhausen criando
esse irrespirável estado de coisas mantí
.do e agravado pelo Governador Heriberto
Hulse, responsabíllsou, moralmente a
ambos, pelo sofrimento por que o povc
atravessa.

.

m ,reio S: .. - necessítot . de ut11 en'
éstimo de cem milhões, há" bem pouco

tempo. A referida anonima (o Estado)
possuía depositos a prazo fixo no INCO
evidentemente integrados ao seu process�
como, aliás, é legal, natural e legítimo.
O suor do povo catarinense havia sido
transformado, pelas administracões ines
crupulosas em titules, reservas, depósi
tos, certos amacíamentos eleitorais

-

n

n�ecânica do Crédito. Resultado? Que ü

diga o Deputado Elduardo Santos Lins. O
Governador Heriberto Hulso enviou men

sagem ao Poder Legislativo, solicitando
autorização para realizar um emprésti
mo de .cem m�lhões ,r.o INCO, o que foi
concedido, - e obvio. Como todo "emprés
timo bancário, pagamos, e ainda conti
nuamos a pagar, juros de 12% sôbre o
nosso próprio dínheíro, acumulado em
depósitos, e ainda taxas de expediente
selos e outros encargos; inerentes á tran,'
saçâo Quer dizer: - o Estado pagou, e
contmua a pagar, [uros de 12% sôbre
seu próprio dinheiro, eis que o depõsíto
existente no INCO, á oportunidade co
bria perfeitamente Os cem milhÕes de
que o Estado necessitava. Sabe o Depu
tarlo Eduardo Santos Lins que eu não es
tou mentindo, ou fantasiando.

Só um idiota poderia afirmar que eu

sou. contra o INCO. Eu não sou, nem po
dería ser contra um estabel-ecimento
priva rio que procura, e tem, se expandido.
Sou, - ísse, sim -, a favor do meu Es
tado, ao qual a retenção de reservas pre
judica terrivelmen.te. Sou contra esse

processo índívíduaf'ísta e retrógrado, lan
çado pelos desastrados govêrnos udenis
tas. Prendo-me ao princípio de que admí;
nistrações honestas não podem, e não de ,

vem, amparar um processo financeiro in
dividualista (INCO) em prejuizo de um
processo econômico' ,(Estado'). O Depu
tado Eduardo Santos Lins, "expert" no

assunto, conhece, sem dúvida alguma, a
formulação de Paul Samuelson ( 'INTRO
DUÇÃO 'A ANALISE ECONôMICA"

1955).: Qualguer ban_ql!-eiro �stá farto ,de
.

E onde andariam, poryentura, ,os depó
s�beI que_ nao po�era Investir uma quan- sItos ,cio Estado Ide que este não podia se
tIa que nao P?SSUl. Comecemos iJmaginan- valer? I_nvestidos, em parte, em uma bele·
do um depOSIto levado ao INCO, ou a. transaçao, chamada encampacao pele
qualquer outro banco mercantil privado. INCO do Banc.o Nacional da Cidade rIE'
Se os bancos fossem obrigados a manter São Paulo S .A. Agora, o reverso da me
cem por cento de reservas em moeda cor_ dalha, em traços rápi'dos: 250.000
rente, como os antigos ourives, não pode- crianças sem escolas: assistência ocial
riam criar dinheiro algum de um depósi- p'recaríssima: magitério com os profes
to novo que fhes fosse confiado. O depo- sares primários percebendo menos que
sitante, - no caso o Esta,do -, cederia uma empregada doméstica: economia
·260 milhões em dinheir,o, montante exis - sem complementação rodoviária (rlepoi-
lente no INCO, nos últimos dias, segunde- mento do dr. Ingo Renaux, na remYião 0.0
o "DIA'RIO OFICIAL'" na rubrica Depo- Seminário ·Sócio-Econômic.o de BlulIÍle
sitos do Estado -, e receberia 260 ll11i- nau), etc. etc. Essa política de congela
lhões EM DEPO'SITO. Esse dinheiro en- mento ,de depósitos do Estado em ba_,nco
tra na composição circulatória ,do crédi- particular é, individualmente, tão sedu
to do estabeleciment.o. A:juda, assIm, a tora Que � Governador Heriberto Hulse
criar a idoneidll!à.e financeira deste� In- tratcu de estabelecer uma cabeçt!t-de
clúi esses recursos, - no caso impostos ponte á ilharga ido INCO, com o Banco
e taxas cobrados e pertencentes ao povo Sul-Brasileiro-, do qual um de seus filhos
_, legitimamente, ao quadro de sua real é diretor. O dinheiro que ,Q Estaido deposi
situação financeira. Ora quando o INCO ta em banco particular é congelado em

encampou o Banco Nacional da Cidade relação á fonte originária (impostos e

de São Paulo, Q Estado já era depositan- taxas), mas, no tocante aos interêsses
te do primeiro, a partir de 1951, e um do., individualistas, ou grupa-is, .na técnica da
maiores, quiçá o maior, depositante do movimentação bancária não é nada eo

estabelecimento. Com esse depósito, in- tático, ou congelado, porque o destino de
tegrado ao fluxo e refluxo ,do Crédito, o circulação financeira' é rápidO e ,t'!I.-nâ
INCO encampou o banco paulista. Subs- mico ..... .,....

- .�'���r..:r-'�
-, .

�lAl'e:la\'s:eid$e�Lte�t%rgais�)E.��.!���:E.·IAlaladoIIIMO--R--�,-l--i-�---'-L---'-I-I��=I�ii:�i�0�.1�!�{�riioiri:�r5,���0�1:�E��i\i:iti��·I�·r�l[��iaixi!i:i?���;�:�ni\i�i%i$�i���'�pedir, também, amanhã, carteira prOfissional
AMADORES E PROFISSIONAIS DAS LETRAS aos romancistas. aos poetas, aos críticos literá-

Capitulei. E aqui estou vestindo o hábito . rios, aos historiadores, em suma, a todos aquê-
da irmandade, Como um dos mais modestos ir- .

Jes que se dedi �

am às letras, para o exercício

mãos. Não sou um profissional das letras, senão ó es.tudo e a luta pela vida. Não, o estud? SI�t�- 50 superior que pro�uravam aperfeiçoar-se nas da profissão? E (ai dó poeta que não tiver o seu

apenas um simples amador. Sou como êsses fru- matIzado,. nos moldes do:s cn_rnculos gu:._asla!s suas especialidades, tornando-se um "expert" diploma ou a sua licença! Terá que de,pendurar
tIcultores <lue, não dispondo de terras e recur- ou supen?res, m�s ? do autodidata que nao po- no ramo do saber ou nos domínios da sua pro- a lira no fumeiro, porque só os titulados terão o

80S para as grandes plantações, contentam-se de, p01' .cll'cunstanclas adversas, frequentar os fissão. Hoje a superioridade do "scholar" des- direito de convocar as musas e debtllhar os seus

em cultivar a .pequena área do reduto domésti- ban�os escola,res. bordou do âmbito profiss�onal ou específica- .carmes ...

.co, 'colhendo no SElU quintalejo os frutos que
mente técni.co para tomar foros de onisciência É a eterna mania do diploma, que importa-

afinal oferece aos amigos, não tanto pelo sabor Autodidata, no Brasil, é sinônimo de ama- nas esferas literárias. mos do velho Portugal ·com o queijo· do reino e

�lle possam ter. mas principalmente pela sa- dor. Por isso, emprego essa palavra com cer- Na verdade, todos aqllêles que procuram a ópera bufa. Ao escrever sôbre Ramalho Orti

tlsfa(�ão da -colheita, na gleba do espírito. ta temeridade, pois estamos atravessando uma aprimorar-se num curso superior de letras só gão, salientou Eça de Queiroz que êle possuia
Com efeito. as minhas ll1cursões n'os domí- época em que tudo se está profissionalizando, podem lu: r�r dêsse contacto, quase sempre fe- duas qualida·des eminentes. de grande resultado

ni08 da litel'atúra têm sido esnorádicas e oca- até mesmo o exercício das letras. Até há pouco cundo. com a experiência e a cultura dos ve- moral, e raras nos seus contemporâneos: não

�;jonais. PerteJ'lco a essa classe- de int'electuais era apenas o homem de ciência, o sociólogo, o lhos mestres das nossas universidades. Mas da era bacharel e tinha saúde.

ue tiveram de> dividir as suas atividades entre filósofo, o economista, os profissionaiR de c:llJ'- espe.cia lrn�ão é que nasce o profissionalimo, e
.

(Cont. na últ. pág.)
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vlconteclinedos Sociais'f
- sr. Djalma de Morais
- sr. Mário Couto

I - srta. Carmem Silva

1- r�" Adi Garofallis Ribei·

�t�,..�s�}-�S�,.�,.;;:,.ii,.ij;.�,..�,.i;;%C:.i......;:·;%:;·%;%i;;%�%-�'<i:�;::i�;%;;%�.._�"\r;·r;«.;:.-iA;...----=
H Paraalmoçar e jantar bem, depOi;d�,;�.�ol-B casa, QUERÊNCIA PALACE -HOTEL
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ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HOJE:
- sr. José de Oliveira
- sr. Ilmar Margàrida

Na Catedral Metropolita
na será celebrada hoje às
9 horas, missa em surrá
gio da alma do saudoso

Deputado Wanderley Ju- I

I

_____

SSSSSS
Edda, Miss Rio Grande

do Sul, em companhia de
sua genitora sra Clara Lo

pes, visitaram o Palácio
residencial do Governo do
Estado

.

seu

I
A elegante Nelza MJIl"

tamb,ém aconteceu nó nOiklde sábado muita bem a

companhada, Estamos in
formados Que a Elegante
fará uma viagem a EUl;opa,
no próximo ano

VAI ACABAR O MUNDO!
Com

, b�ses nas profecias', 18,30 horas em diante e na

.

pela Bl,?ha �agrada, o pro. I quinta feira, dia 14 de julho
g�am� ,O Remo de Deus es- i em toda tarde de meí d'

�a pl'OX!:1lO" �prese�tará hO'j em diante, todos os int�l'e��
je, quarta.terra, dia 13 de' sados ao assunt .�
.

lh
' I'

o serao gra-
JU o as 18:,10 horas Ide?oi': ti.itamente atendidos pele
do ,Ave Mana) pela a Radio professor do "Reino d D
Anita G lb ldí

I
e eu"

A

ari a 1, uma tese .'�á próximo" Hotel Central
sobre o?"tema "�ai ac�bar o I Rua Conselheiro Mafra, 26
Mundo. No me.mo dIa, das! 1.0 andaI' nesta- Capital.

níor,"

Dia 23, estarei na cidade 1

de Laguna para a escolha I'de Miss Elegante Bangú

daqu:la cid�de, A festa em Iquestao, sera realizada r. cs

salões do Congresso e n
I

renda da mesma revérterá
cm pról do Asilo dcs Velhos

Elayne Amim, circulou
nos últimos dias Ida sema

na muita bem acompanha-
.

(la. O Príncipe em foco iivoltará - para .mncar uma

da valsas no dia' de
Debut

Marcaram encontro no

Altar da Capela do Divino

Espírito Santo, 6.a feit'a,
srta Sara Doner e dr. Alci
des Abreu - Após a ceri
mônia que acontecerá,
o casal em foco receberá
seus convidados à rua Sal
danha Marinho, número:
cento e vinte e um.

RádiO GuáriJjá
PROGRAMAÇÃO PARA O
IA 13 DE JULHO DE 1960

(QUARTA·FEIRA)
lÃs 6.35 -

Alvorecer Em Nossa Terra
As 7,05 -

Revista Matinal
Às 7,55 -

A VEMAG Informa
Srta Marcia Albani, can-, Às 8,35 -

didata ao titulo Miss Cen- Um Amigo a Seu Lado
tenár-lo 'de Brusque, • �

As Debutarr'
Doze ((p

Terezinha Ami� "Gla-
mour": da Cidade, Irene

Lacerda, Elayne Amím e

Zoe Lacerda, estão de ma

las prontas para uma tem

parada no Estado da Gua
nabara

Etá com
/

a direco do
mais novo Hotel da Cidade
Royal, o sr. Gottlieb Ger
Jack

Marlene e Marilelil-e..JLh"
ham está

,
" t' � .

", �l ST'::frf""jO'U'!'íMlO!-
• í�� 0�ó'eu21st)P 'e 'll!J'llluao.sa.ro'e n;3' TU.
i Noro"'ei'�13.o �lU'llS a� Op'll�S:3: O .--=

._"

: Advocacia mil' géra
�-no Estado de

;

1 Santa Catarina •

•�
Correspon1ientes: I

INGLATERRA BRASíLIA I: ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO •

6. ..ARGENTINA SAO PAULO

I Ed. SUL AMÉRICA 5° andar. :
, Fones: 2198 e 2681 :
......................_••••o �••···,

ALFRED

Isenção do Impost. SôlWe
Veículos à ACArEIe

Sucessos Musicais
Às 12.25 -

A VEMAG Informa

O Prefeito Osvaldo Macha. nio eccnômico e social",
do encaminhou projét�te' Mais adiante o Prefeito

lei à Câmara de Verea-dores considera Que a ACARESC

visando conceder isencão do r "presta servicos exclusivos

impôsto sôbre veículos
-

à As· I acs muntcípi�s, objetivando

socíação de Crédito e ASSÍ'.3-! o incremento à produção, c

têncía Rural de Santa Ca- I que traz como consequência
tarina. Justificando-o, diz o t um sensível aumento em

suas rendas",
chefe do executivo mumci

pai ser a "ACARESC uma E, rínalmente: "Em nossa

entidade civil sem flrtS 111- cidade, a ACARESC tem ins

cratívos, que visa elevar o I
talado um Escritório Local,

nível de vida da população que vem prestando assístên

rural do nos s o Estado, I cia técnica permanente aos

aumentando-lhe o patrimô.! agricultores ,da ilha,"

As 12,30 -

Carnet Social
As 12,35 -

Enquanto Você Almoça
Às 12,40 -

Na Linha de Frente

Às 13,05 -

Festival PHILIPS
As 13,35 -

Convite à Música
As 14.05 -

Espetáculo Musidic em hi-fi

Às 14,35 -

'I'río Cruz de Malta

Às 15,05 -

OSVAI�DO .1:íEU
Telefone pedindo música

CENTENÁRIA A COLETORIA ESTADUAL: ATA'
Às 16.00 -

DE INSTALAÇÃO _ Quando foi da mudança feita Instituto Brasil-Estados Unidos A VEMAG informa

no TeSOI'll'O do Estado para o prédio onde agora f�nciona
Às 16,05 -

com instalações condignas aquela Repartição. foi desce- AULAS DE INGLÊS 'relefone Pedindo MÍtsica

berto um documento valioso, solto, sem que se pudesse
Às 16,55 -

achar o livro competente, mas, que por si só constitui A direção do Instituto Brasil.Estados Unidos comu- Repoltel ALFRED

:prova evidente ue que a nosSa Coletoria Estadual desde ni a que se acham abertas as matrículas para novos Às 17,05 -

1.0 do corrente se tornou centenária. A fôlh� solt�, mis. cursos de Inglês que terão início no segundo semestre, ,IA Música Que Você Pediu

turada com outras foi encontrada pdo funcionário Gus- em 1.0 de Agosto,
. Às 18,10 -

tavo Lemikhul, que por sua vez a entregou ao sr. Valdir AULAS DIURNAS E NOTURNAS, RESENHA J-7

Macuco, também funcionéÍlrio da Coletoria e que teve a' A senetaría acha.se aberta diàriamente, das 9 às Às 18,55 -

bondade de remete�la para esta c9luna, o que muito nos 11 horas e das 1,4 às 18 horas. Aos sábados das 9 às 12 A VEMAG informa

sensibil�sou, dada a importância do assunto, dando-nos horas,
ÀS 19,00 -

ainda a oportunidade dêste furo jornalístico. \.
Momento Esportivo Brahma

Eis o valiosíssimo documento histórico: • • A. ,- I
Às 20,05 -

"M pdmeiro de Jujho de mil oitocenlo .'e",enta, SOCIedade de ASSlslentla aos Lazaros i �,n;;00 Importanto
nesta .CIdade do Desterro, Capital da Provincia de Santa

\ I'
S ,

. Cata�lna na .Ca�ad..,tinada pa" a�"nto.da. M".-d,
. e Deles!! Contra a tenra em �;p;;�; ALFRED

Rendas -ProvmclaIs, creada pela Lei ProvmcIal numero
� � ,

t S I ( t· EDITAL
Música dos Grandes Mestre;;

qua 1'0 centos e noventa e nove de vinte de.maio, estando an a a arlna -
presentes o EXCELLENTISS.IMO Sr. PreSIdente daPro-'

As 21,30 -

vincia, Administrador, Escrivão, Amanuenses nomeados Pelo presente edital, levamos aO conhecimento dos
A VEMAG informa

por ato da Presidencia, de vinte e cinco de Junho proxi. senhores Membros do Conselho Deliberativo .da So(;ie-
Às 21, 35 -

Nas Asas do Sucesso

mo passado a saber. Administrador C:yprian.a. Francisco dade de Assistência aos Lázaros e Defêsa Conü'a aLe·

Souza '_ E'scrivão Joaquim Candido da Silva -Peixoto e pra, em Santa Catarina, que no .dia dezoito (18), se·
Às 22,05 -

Ama.uen,," Sovou.o Guilherme d. Sou," e Fellp' Eu- gunda·f,i". do conent, mê., às (vinte (20) hor"" na '9,"nO. Informat. Gu",uja

genio Esteves foi pello EXCELLENTISSIMO Senhor Pre, Séde da Sociedade, à Praça Pereira e Oliveira, Edificic
Às 22.35 -

sidente da Provincia declarado instalada a sobredita lpase, 4,0 andar, de acôrdo com o que determinam os
Os Sucessos tio Dia

Mesa de Rendas, pllira d'hoje em deante entrar em exer- Estatutos da Sociedade, realizar. se-á a l'ellnião do Can,

cicio. Em firmeza do que lavrei o presente termo. Eu, se!ho Deliberativo e do Conselho Fiscal, e, não havendo;

J-oaquim Caodido da Silva Peixoto Escrivão da referida número legal, em primeira convocação, meia hora de. 0\Mesa o ,escrevi. Seguem mais as s��úinte� assinaturas: pois, ·com qualquer número, e com a seguinte ordem do

Francisco Carlos de Araujo, Cypriano Francisco de dia: .

Souza, Joaquim Candido--da Silva Peixoto, Joviano Sil- á) - discussão e votaç·ão dos Balanços e das Con� I �
veira de Souza e Felippe Eugenio Esteves". tas da ISociedade, re:fere)1tes ao primeiro se.: f?

O papel, a tinta, as assinaturas estão bem conserva- mestre do. ExercíciO de Hl60: I
dos como perfeitamente legíveis. b) - parecer do Conselho Fiscal; I

<:. ' �

Como se verifica a nossa Colet(\ria Estadual, naque· c) Leitura do relatório apresentado pela senho- i � 1 �-

le tempo M.esa de Rendas da cidade do Desterro, conta. ra Presidente da Sociedade, e, referente ao
\J i \.... � '"

desde o dia primeiro do mês em curso com cem anos de primeiro semestre do exer�ício de 1960; - I � �'J
fundação.

d)- - assuntos d interêsse social. I �
NOTA _ A ortografia foi inteiramente respeitada Florianó;:lOlis, 12 de julho de 1960 1 I N F P': I

como eí"a usada há um século passado e tudo mais con- Dr. Nél)o Lig-001d - 1.0 Se.cl'etál'i I ."

forme o odgil1aI.
Dietrkh von 'Wangen)lejn - Presidente i

I
=,"........ss' ,

.

I eSte..J .

a�."'!�""::.....�,,.....�-�--���
Os partidos mais sensatos
Querem que o povo bom vote
Nos melhores candidatos:
Celso, Doutel, Jango e Lott!

O CANDIDATO
O candidato da vitória, CELSO RAMOS sus

pende novamente as atividades políticas e da pro
paganda da sua candidatura para atender na

r' d d Pres i
.

' , qua
Iúa e e r�sIdente da Federação das Indústrias de

Sant� Cata:"I�a_ �arti,cipar do importante conclave
que e o Seminário Sócío-Economíco. Para o desem-í
penha dessa tarefa viajou dia 11, 2a. feira para Blu-
menau.

'

FAIXAS, FAIXAS E MAIS FAIXAS, , .

,

"Jânio, Milton, I!l'ineu. Melhores dias".
E um' grande conselho. dado a êsses cavalhei

I'OS, d.e que melhores dias havemos de ter em Santa
Ca tarin a, quando Celso assumir o Govê o d E
tado.

-overn o s·

O que não está certo, é que a dita faixa esteja
aU:3rrada a um poste de luz da Praça Pereira e OÚ.
verra. Onde está a Elffu com perdão da má pa.la
,,'ra ? . , ,

xxx

"Irineu ... vai que é mole" .

,', �ssa faixa. vol!ou a ocupar o seu antigo lugar

� .,� Praça da Eigueíra (Jardim Oliveira Belo). É urr

mau .conselho. É 'conselho de amigo da C
.

, I Êl
.

' , . onça. 01-

r�ao, e vai ver a dureza ... se. Chegar a ser can-

dídato convencionado e registrado.
xxx

"Não desespere. ,. Jânío' e Irineu"

.'
Aí está um conselho que os dois estão

sitarido, pois o que se vê por essa infinidade
xas e tabuletas desengonçadas e mentirosas
plesmente isso: desespêro l

neces

de fai
é sim.

xxx

'�Os petebistas não são caudatários do PSD".
E verdade. Nós sabemos. Os petebistas também

s�bem: Os petebistas - notem bem: os'petebistas -
sa.o aliados do PSD. E, vice-versa: Os pessedistas sãc
a liados do PTB.

xxx

"Jango Go Home" --"Brisola: Não o queremos aqui.
Volte para o Rio Grande" - "Jango Go Home",
Engraçado! Mandaram o Jango embora e não

querem o Brisola a.cv,j. Êles não os querem .. , Mas
quer êles qvP; Briso!« mui.

-az Alves"
_Jves não é PTB de

rma : é aquisição dos

A última menságem governamental menciona que

o sr. governador é. sempre justo, sempre ponderado ()

sempre correto para com os Bal'nabés.

1
Depois que lemos l'P.{er,}ncias ao aumento a ser dado

ao fun.cionalis:TIo, co�cluimos que tôda e�sa justiç�, tôda
essa ponderaçao e toda essa corredio de sua excelência
se aplica somente a uma pequena pai·te dos Barnabés.

A ju'stiça de todos os governadol'e::; da "'eterna VIgI

lância" é cheia de discriminações, de dois pêsol:' e de

duas medidas ...

Analisemos, ràpidamente, a tabela de aumento pu·

blica-da em "A Gazeta", 'jol'11al oficioso, de 3 do corrente .

No MAGISTÉRIO, vimos zelador elevado de' ínfima

importüncia (n em mencionada, por vergonha, , .) para o

atual salário mínimo que há muito vem sendo pago aos

trabalhadores.
.

Por que não se mencionou o veneimento pago ante.

riormente a essa classe de servidores '?

Nós respondemos: é porque o govêrno já devia ter

reajustado ao salário mínimo dos oper' rios, ,todos os

yencimentos e salários menores dessa importância, ou

seja, para o mínimo de Cr$ 4.500,00!
Voltando ao atual (ou futuro?) aumento, não dese

jamos pensar que os pobres professores diaristas te�

nham de <:ontinuar percebendo Cr$ 50,00 diários, ou

'Cr$ 1.500,00 (no máximo) por mês!

Parece incrível que, a esta altura da elevação do

custo de vida, ainda haja professores .com o "miolo" tão

. desvalorizado!
Cr$ 50,00 por dia! l! É incrível!

O PESSOAL FIXO conforme a tabela, está mal re

munerado, em ·confrontb com os de referências 29 a 37,

que vão de 28 a 55 mil cruzeiros. Essas referências tão

elevadas não têm, confronto (tabela velha) com a do au·

menta propôsto. Mas é natural, porque essas referências

"bocas ricas" foram criadas ,pata os funcionários "'boRsa

nova".
Prosseguiremos.

BARNABÉ DESPADINH A ALA1?Eld�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Mario, o coronel, reuniu os

asseclas, elaborou plano até
para desforços pessoais no

;' recinto do clube. Forjou um

O CLIMA ' protesto de cisão e, com as

A hora chegou com Pedra costas deenecessartamente
Pires e Mário, o coronel, uma guardadas pelos apanigua,
dupla submissa que com mui-

I

dos, interrompeu a sessão
ta docilidade aceitou a can.. usando e abusando das pror ,

ga, sem esquecer os antolhos,
!
rogatívaa do pôsto. Tumul ,

- Vai reincluir o sargento.'
1
tuou o ambiente e dividiu a

Não é possível! O regula- oficialidade conclamando-os
menta impede terminante, a abandonarem o recinto,
mente! Será um ato nulo, dando ele o exemplo, seguido
ilegal! I dos seus asseclas e de oficiais
As notícíae surgiram, as- qUe não chegaram a compre

sustadoras, malignas, deprí..' ender o golpe.
mentes. Como se fôssem I PRISÕES
exalações fétidas emanadas I Mario, o coronel, prendeu
de lodo refleto de míasmae, no outro dia o capitão Teseu
elas invadiram sorrateira- que teve imediata soliedarie
mente o quartel, infeccio- dade doe 'seus colegas. 13
nando o ambiente' e criando oficiais protestaram e fica-
apreensões e dúvidas. ram presos.
Oficiais zelosos correram Mario, o sargento, perma-

ao Comando. Ponderaram, neceu na Corporação, foi I'ofereceram-se, sugeriram promovido, designado para,
meios de evitar; tudo em D.el.e�ado. d.e Polícia num mu_1
vão. Pedra Pires Dabia que mClplO c�zmho ao das suas'

,Mário, o coronel, abocanhar- falcatruas e posuivelmente
lhe_ia o lugar e faria a rein_ atingirá o oficialato para re_1
clusão. Reputou inútil a sua petir as proesas de Amintas,!
renúncia e fraquejou, res_1 o ex-major. -

Iguardando-se sob o princípio Mario, o coronel, com os 4
hierárquico do cumprimento mereciméntos adquiridos no

\'de ORDEM SUPERIOR, e fu- caso do Mario, o sargento,
"

gindo ao saneador e regula_ uolapou cavilosamente a po
mentar princípio de que OR- sição de Pedra Pires e ga-
DENS ABSURDAS NÃO DE_ nhou, afinal, o cobiçado co- j

mando que, sem pulso e sem
VEM SER CUMPRIDAS. coragem, exerceu manobra-

A R,EINCLUSÃO do pelos validos.
_

No dia 25 de Maio""de'1954" OS TREZE, há seis anos

foi anulada á expul�ão do vpn sendo perc�guidos so-
I

sa:ge�to. .

Em conSeq��_ncia, f:en�o prete�i�ões, transfe_
fOI remclUldo, rehabIlltado, rencIas, restl'lçoes e... pri- FOGõES
em todos os seus supostos di- sões que têm suportado es

rei tos e reembolsado pelo toicamente, res['alvando com

tempo que esteve fora, 6 me_ êsse sacrifício o conceito de
I.!�S de vencimentos. O fami- BRIO e DIGNIDADE que
gerado parecer Luiz de Sou- semine e deverá ser o apa- rendem o moxlmo

za, negou ao Comando a fa- nágio dos Milicianos de San- e gostam o mínim'o!
culdade de expulsar. Esse pa- "ta Catarina.

OS ,TREZE
, �

«iont, da 8.a pág.)
A EXPULSÃO FOI

REGULAR

Sabe qualquer militar que

para as exigências regula
mentares bastariam as de

clarações acima; maa a sin

dicância continha também
provas testemunhais, nume

rosas e positivas. Regular; e

saneador, portanto, o ato do

Comandante Coronel Mari

nho, quando expulsou asar.

'gento com a seguinte nota:'

"Pelo exposto, claro e me

ridianamente provada ficou
ter o 30 Sargento Mário Her

cílio de Oliveira, cometido

atos deshonestos e atos âes:

honrosos".
Até aí, nada demais. Caso

de quartel. Caso de rotina
As irregularidades apuradas
eram muito graves. O Coman

do tem auto�idade para a

providência extrema. Expul,
sou obedecendo estritas nor

mas regularnentarea Isso no

dia 14 de Novembro de 1953.

O PISTOLÃO ERA O MAIOR

Surgiu Afonso Ghizzo,
c.companhado de um Secre

tário de Estado, tentando

�'ecer faccioso e até descara
do retrata, às mil maraví,

ihas, a mentalidade acomo.

datícia e amorfa dos figu-·
rões responsáveis do momen

co. Se houvesee o menor sen

.ido de justiça, de honestída,
je e porque não dizer - de

vergonha -, todas as expul;
.ões eram nulas e consequen
.emente reincluidos, reem,

oolsados e reintegrados nau,seus direitos, todos os ex-

pulsos. Nada disso ocorreu. O
I

parecer só funcionou para
ibrír a vergonhoua excessào
ao protegido cúmplice do

Jovernador. Depois disso, o

':;omando, no exercício de um

.üreíto legítimo, continuou

sxputsando, como há mais

:le um século vêm fazendo

.odos os Comandos. O pare
cer foi esquecido, mas o que
nunca poderá ser esquecido,
é ê_'.ie espetáculo deprimente
em que o Governador Irinu, I ,
) SecretáJj.o Luiz e a dupla' I

Lj(2 coroneis, curvam-se hu- I
.nílh ados e impotentes, ante I

a imposição do sargento
):'e"8.]'i(:ador e deshonesto,
ígando os seus nomes a um

acomodar a situação. ato odioso que a hietóría es-

O comandante Marinho re., ti::matizou para todo o por

peliu dignamente a imposi- "ir

ção indecorosa. I O ÚNICO RECURSO

'Mário, o, sargento, tínhá O Comando não decide,
em mãos o rabo do próprio nem autoriza a iniciativa.
Governàdor Bornhausen. Se- Um,' não póde falar pela
guro da sua posição, bateu I classe. Manifestação coletiva

o pé. I não é permitido. Um grupo
Afonso explicou-as num, de ofociais, na esperança Oe

bilhete: II conseguir anular o ato ínra..

"Sargento Mário. me apela para o único recur,

Tenha calma. Já falei com so - o Club dos Oficiais.

o lrineu, ele prometeu rein-l 1.0 de Junho de 1954,

�r você na polícia. Mas reune-se
.. �m �ssembléia

LF ,u/rciâb�CSLa. res-I extraordmana. AI começa

./ peito das eleições de Tur1Y/J- �;,.;:w:,eccJ' a ;.'X(lbrll >Jeiq,_sta
você soirerâ as consequên- do Oh

das. At, Ghizzo. 12-10-53"�' com

Notem a data. Outubro de custa c,
53. Como se vê, Irineu tinha e do se

prometido, portanto, já ha- legas. �
viam sido negociados a hon, prestigia
ra da Corporação e a dlgní , riam �:�r

dade doe seus servidores. O olhos dI
assunto estava resolvido, e iludiu e dI

Irineu. não o fez na ocasião I notado pe.

pm;q\!e 'não dispunha de um mo 2 mais.

• "g c'
••

' ;"'Ver, v tf.fâ)$,'ju I,�,

Mano, o coronel, de há vis.
muito que rastejava na mais
torpe das bajulações, díspos, O TUMULTO-SUR�RESA-
to a vender-es a si mesmo
e à Corporação. Afastaram o

Coronel Màrtnho,

..

V E
Vende .se uma caJa dotada de tlJdo o confôrto, CO!Il

3 dormitório;;: f' demais dependências, sita à rua Uru.,

Tratar pelo Fone 21-28, da;;: 8 às 12,00 e das 15,30
guai, esquina.

---',--' .,.. ...._.,-�-�-�--.
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! DE PERSONALIDADE AO SEU LAR DECORANDO ..O !
• e

, tOM MÓVE'S� TAPETES FORRAÇÕES E PASSADEIRAS i
DE LOJAS (I MO I

-e

- elp�slção e vendas �ua Jeronimo Coelho, 5 I
i
•
•

i
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•
•
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VENDE-SE

feira até às 21,30 horas

CENTRO
Avrnída Rio Branco
Apartamentos em

Condominio
Rua Ferreira, Lima
Terreno
Rua Almirante Alvin
Terrenos
Avenida Hercilio Luz
Apartamento
Super' Mercado Municipal
Bancas -

Ruaa Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno
Rua Brig. Silva Paes
Casa e Terreno

ESTREITO aberto para msitação de 2.a à 6.a

Rua Aracy Vaz Callado
Casa

BARREIROS

iI
.-

.

Rua Ma'y Schr �a�l- (T'rav)
Terreno, ',I
Loteamento Fl/1rJanópolis
Terrenos "

Rua eortelIa
Casa

MOVEIS CIMO
de· Florianópolis S. I.
Conjuntos çcmpietos, ou peças isoladas
Pata escrUór[,os e residencias

CAPOEIRAS
Rua Apiai
Terreno

AGRONôMICA
Eua Graciliana Ramos
Casas
Rua Alm. Cai-los S. Carneiro
Depósito
R. Ru,y Barbosa (S. Vieira)
Casas e Terrenos
Rua São Vicente de Paula
Casa
Rua Frei Caneca
Casa

MORRO DO GERALDO
Loteamento Bortella
Terreno

BOM ABRIGO
Rua Copacabana
Terreno
COQUEIROS
Rua Juca do Loíde
.Terreno

.. , moveis modernos por preços anUgos

__--- ---'----_._--�---

ALUGA-SE
CENTRO
Rua Cons elheiro Mafra
sobnido Comercial
Rua Melo Alvim
.Casa Residencial

D. :MARlA CÂNDIDA DE SOUZA LOBOMercadç
Álvaro Bittencourt Lobo Filho, Senhora e Filhos,

compungidos pelo desaparecimento de sua querida mãe,
sogra e avó, .convidam seus .parentss e amigos para as

sietirern à missa de 30.0 dia, que será rezada no próximo
dia 14, �s 8,30 horas, no altar mór da Igreja Matriz São
Luiz, da Pedra Grande.

<Desde já agradece a todos que comparecerem a es

t'e ato de fé cristã.

Bancas J

AL:!l:lv'I DOS IMóVEIS ACIMA, SEMPRÊ
O;'C(! A VENDA E PARA ALIJGAR

OUTROS

INFORMAÇõES DETALHADAS SEM COMERe'MISSO
Rua Felippe Schmidt, n.? 37 - Sala 2-A

------_......_""""-.,.","''''''�'''''-'-''''"�'''''-.�''""''*'''..._---, V f N �D E-S E
URGENTE

TRÊS LOTES DE TERRENO .NA ANTIGA CHACARA
LAURO LINHARES - PLEl',TO CENTRO DA CIDADE.

TRATAR ATÊ O DIA 15 DO COHRENTE cmvr /oi SRA,

')atU-Se j
RUBEN IRAZABEL, QUERENC':'� PALACE HOTEL.

_

LIGA OPERÁRIA BENEfICENT!E DE
EDITA,l,

-..",,��4.����
_'�"(\l,

fLORiAlfOP\h.�
60STA 11[, (J-AF,ET -r--��P�elo l)r;;.segte edital con tl'

NÓPO�A OPÊRARIÃ' B'ENE� C, 1 1
ENTÃO PEC4 CJ\FÉ- ZITO l11ensalidad��j.es�t�o em atrazo com o paga d

<,<ri.

riza rem, dentro d;Sl}:eferentes ao corrente a

o e suas
- ,'.. no a rég _tuação perante o cobrador, 'i't-,[larbr desta dat �l

1" 20 h . 3 o .

to
' a, sua SI-\) as ola�, no . pavimen o a",,<l.e todo dia útildo co.m o artigo 17, let�'a b, d,o� Estatu"""";*ll. De � �:s

exclu ido do quadro SOCIal o SO�lO em atrazo,-t:-"'-.. ,�Ol:
gamento de suas mensalidades. ,�era

S.S. da Liga Operária Beneficente de Florianópolis,
11 de julho de 1960.

ORDEM DO DIA

10 - Apreciar proposta da Diretoria visando realizar

operação de crédito destinada ao financiamento de maté
ria prima.

2° - Reforma dos Estatutoa Sociais

Piano -- VENDE ..SE3ft -- Assuntos diversos

Brusque, 8 de Julho de 1960.
ROLAND RENAUX - Diretor Presidentr
JOÃO CARLOS RENAUX BAUER - Diretor
INGO ARLINDO RENAUX - Diretor
KARL LINDER - Diretor Adjunto

Vende-se 'um piano, 'ale_
mão, em bom estado de con

,

I
servaeào. Tratar na "Casa

I
,

Ancora de Ouro", rua Fel',- '

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

Francisco Agaípo Ferreira
1.0 Secretário."

O"�

lea!
Constantemente aperfeiçoado pelo técnico rnoderr-o. o

FOGÃO VENAX vem se impondo à preferênc.o dos Ganas
de coso, 00 mesmo tempo em que os seus fabricantes
contribuem poro O desenvolvimente do IndlJstrió nacional.
Dotado de características especiais, fruto dos mais n'o

dernos processos industriais, O fogão

é ECONÔMICO, PRA
TICO e de BONITA
APARHKIA

\f!!JU1X

Revelldedores: MEIER & cla. Rua FeUpe Schmidt, 33 e Rua Conselheiro Mafra, 2
- Te]. 2576 - ex. Postal 48 - FLORIANóPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



rense x, vai, cotejo de amanhã
tA NOlIf O CHOQUE DA R�VALlDADE QuE DARA' INI'(IO AO RETURNO,"

, I :����!���
Amanhã, à luz dos refletores, pelejarão Figueirense e Avaí, o famoso clássico da

.

fl.validade que inaugurará o seg·undo tu r n o do
campeonato da cidade. Em ação estarão líder e vice-líder, ambos sequiosos de alcançar uma grande· vi(ória� A equipe alvi-negra"
que domingo logrou empalar com oPaula Ramos, conservando em consequência a liderânça e a invencibilida de e isolando seu ad-,
ver'sário de hoje no pôslo de vice-líderr vai, sabem-no' bem os seus torcedores, encontrar um adversário capacitado a v e n ce-lo,
pois vem de dois triunfos, um dos quais obtido diante do campeão do Estado. A batalha deverá' ser das mais sensacionais e re�hi
das da temporada, devendo ser presenciada por um públicocolossal, uma vez que estará em Jogo a liderânça do �ertame. Vamos, pois,
aguardá-Ia, com a certeza de que figueirenses e avaianos saberão oferecer as emoções que o público lanto reclama.

t=iguei
"O BSTADO" o WlB ANTlOo DlARlO Da 5, CATABINA

'.

. �

Levantou o Brasil o Cam�eonato
MI'IIItar ��;�:;::�:��::::i:,�'!El�

disputa da ultima.

I Mas não foi somente por

, '

equipes, o sucesso nacional.
RIO, 11 (V,, A.) - S_AGROU- I

Na classificação lindividiual,
S� o Brasil campeao mun- I 'Nilo Ferreira laureou-se ven
diol de Pentatlo :l\({ilitar I ceder, dando assim dois ti
encerrada a competição, na tulos ao Brasil,
manhã de ontem, na Es-Icola de Educação Física' do Vitc_)ria foi Ameacada
Exército, Assumindo a IMe- Se no sábado com a na-

rança do certame interna- tação, as côres �da C, D: 1!'. A.
cional na segunda Iornada, se saíram bem, no. dia 18
os nacionais mantiveram-se ontem, as coisas andaram

n� frente depois do terceiro: mal para os nossos, Como
dia, marcando novo triunfo sempre acontece, em provas

uD�iat �e Pentatio
de fundo, os atletas brasí-. manteve no final, a vanta- também em perigo a vanta
leíros foram fácilmente ba-

I
gem Ide 131. I bem inicial do brasileiro

tidos e não fôra as coloca- I O francês' Mohamed Sahll Nilo Ferreira. Embora ocu

ções anteriores veríamos o 'depois de levar a melhor no '

panda posições inferiores,
I lançamento de granada, '101-' sendo que a melhor foi a do

título máximo fugir, contí- tou a brilhar, vencendo o: campeão índívidual, em 22,0
nuar em poder da Europa. "cross-country" o que lhe i pôsto, os atletas brasileiro'
Mas dos 220 pontos de dite- valeu o segundo pôsto na ainda permitiram à equipe
rença no sábado, o Brasil só �ontageill1 final, colocando! da Comissão Desportiva das

RESENHA ESPORTIVA DO INTERIOR I���i�sm���::,a:u�:::���r os
suecos deixando em terceiro I

BLUMENAU' l los Renaux sagr_ou-se Of�ci-I os fra�ceses, A conquista na� i,
O super campeonato da almente campea da LIga cicnal foi dcvídarne t�

Liga Blumenauense de Fu- Brusquer.se �e Fut��-, A I.tejarlq, .n..'ll

tebol, teve início na tarde de
I
CaD'� Q;em�"

.

._ Gü'l),- •
'

domingo, quando es�iveram' "9' '

frente a: freny
do Va to zsr"

NÚMEROS DO CAMPEONATO CIl:
DINO DE PROFIS

I

t.

v' 1 1

"us 3 x Atlético 1
'-<9:"0 1
,�Avo,__ -a- Paula Ram�s.

FigueirenDe 5 x AtletlCo O

Avaí 2 x Atlético 1 ,?",çrunos 1

Figueirense 1 x 1"

,....áçÂO POR PONTOS PERDIDOS

. "J
, ,..-1:D lugar -' Figueirense, 1

2.0 lugar - Avaí, 2

3_O lugar - Paula Ramos, 3

4,° lugar _:_ Atlético, 6

GOLS A FAVOR E CONTRA
F
2

5

5

8

Atlético .... "., , .. ' ".'

Avaí ... , ." .... , ... , , .. ,

Paula Ramos ".,

Figueirense
ARTILHEIROS
Hélio (Paula Ramos) ... ' .... ' .. , ,.,. ,,'.

Pereréca (Figueirense) ".' .' .. "" .. " .'

Sérgio (Figúeirense) "., ",. , ...

Nilson (Avaí) "" "" "" ,_'" ,," ""

Maiso (Figueirense) ,.,. .." , .. , .", ".,

Ronaldo (Figueirense) ,:" .", .", "., .,

Cláudio (Avaí) .', '.
,."

Moacir (AvaÍ) "" ,," "" "" ""
""

Betinho (Paula RamoD) .,.. ,." ,," , .. ,

Oscar' (P'1ula Ramos) ,',' .", ,." "., ..

Marinho (Atlético) "" ,," .". ""

Abelardo (Avaí) ,," "., ,.,. ' .. ,

Roberto '(Atlético) "" , ,'"

Wilson (Figueirense) " ", .",

AR�UEIROS VASADOS

Tatú (AvaÍ) ",', , .. , " .. "., , .. , .'" "

Waldir CPa�la Ramos) ".. .". .". ",. "

Joãozinho (Atlético) "., ... , .". "" ",'

Dino (Atlético) ,., .... ' .", .",
,'" ... ,

Alamiro (Atlético) ,," " .• , .. ' .", ",."

Domí (Figueirense) ",. ,',' ,.,. ",. ,."

Djalma (Figueirense) .,.,
' , ... ". "

PENALIDADES MÁXIMAS

Hélio (P.R.) eontra o Atlético: convertida em gol

Cláudio (Avaí) contra o Paula Ramos: idem, idem

Hélio (P.R.) contra o Figueirense: idem, .idém
Osni (F.) contra o Paula Ramos: desperdiçada,

JOGADORES EXPULSOS

Atlético X Paula Ramos - Zilton e João Ma�'tins
(P,R.) e Alair, Eudes, pitola, Marinho e HamIlton

(ATL.). _ Atlético X Figueirense - pitola e Ha-

11llnton (AtU
t

JUIZES QUE FUNC!ONARAM

Gilberto Nahas ",. .". ""

Virgílio Jorge "" "" ""

Newton Monguilhot .. " ""

Salvador Lemos dOfJ Santos .. " '

_-
2 vezef1

2 Vezes

1 vez

1 vez
�.

/u-.;;<2':O

\vaSt'tl'-Verde
por 3 x I, n��... I .

coteio em 'que foi superior. s�n
,'Domingo, todavia, o. clU.be d.o I

ci

'_.,�_
. ��.�.. -�nr,,-.

1
VIúva t:t--� 'l<iJ;"",ç",. vercltI-

nn'��� do 'U"-lh�, esteyC

n;;r'
..

t 563
to superior- --ao grêmio da ' so Ide cinquenta me ros, com

Alameda Rio Branco, pra- Gi\SPAR quatro obstáculos, -na pis-

ticarido um futebol' clássico Na tarde de domingo pró- c!n_a do Vasco da Gama, foi

em todos os sentidos, I xímo, a equipe gasparense I cobe.rt� pelo fuzileiro naval

Com as alterações que so-I saldará seu últi�O com�ro-I brasileiro no temtpo de .28s6,
freu o onze vastoverdino, o

I misso
ante � .umao de Ti�-I marcando �60 pontos, fícan

conjunto apresentou eml'sua; bó, em preho transrerído l do o francês Roland .em. se
defesa uma firmesa espan-, "slne-díe". O treinador do gundo com 30s6, atmgmdo

tosa; sua intermediária, do-! clube de Gaspar Leopoldo 683,2 pontos. Tendo m�i�r
minou o meio decampo en-I Fóes, estará submetendo a in nú�ero. �e ponto� na con�a
quanto sua vanguorda tra-, trnsos preparativos os seus ge, lJ:l(liIv��ual, NIlo Ferre�ra
meu com perfeição, assina-: atletas, durante esta semana foi classificado no terceíro

lando os tentos que lhe' deram: ! TIMBO' luga� com � me��o tempo

lo espetacular triunfo, de' Para o cempromisso de dio, \holandes WIJn, de 31�,
'3 x 1. Portanto, devolveu o I

domingo, contra o Tupy, ,� perfaze.ndo 672 pontos, !I
clube ido Bairro da Velha, a Jireção técnica do União) cando este com o quarto pos_

mesma derrO'ta do final do vem de marcar ensaios co' to. Em quinto, ficou o suéco

returno, ao O:í�piCO, Outro� jletivos para esta ,semana" em Sidetun com 31s2 e 666,8

detalhes: EstadlO: Kurt He-, seU gramado, pOIS deseJam [>ontos.

ring, LO tempo: Vasto verdsl se despedir do cam1peonato Depois <d'a competição inter

1 x O. Final: Vasto Verde 3 com uma bôa vitória., nacional de sábado, o Vasco

x Olímpico L Marcaram pe- i BLUMENAU la Gama ofereceu aos visi-

la or,dem: Míchel aos .7 m. , A diretoria do Palmeira:l tantes um espetáculo �

Míchel aos 22, Wal!demar aos
I

Esporte Clube, deverá ini- "ballet" aquático e os água-

24m. e Aduci àos 34m, I ciar esta semana melhora- lo".cos, recepcionando em. se- A b I d C lo de Amadóres de 60
Quadros: Vasto Verde: mentos em sua praça de es- !!Ulda os chefes de eqUIpes, Ia e a o ampeona

;os auais foram oferecidas Na I'eunião realizada na noite de segunda feira" na

Largura Sarará, Iv,o ,e Ga-
I portes, introduzindo um a- -

t d
lego; Fritz e Walldemar; La- largamento de 30 metros de flâmulas. i Réde da Federação' Catarinem.e de Futebol, foram de�a 1 os

zita, Ja?go, Q:u�tOl�ze,. He�-I ambos os lados, da atual ar·
'

e aprovados diversos e importantes assuntos, relativos ao

tal' e MlCheL OllmplCo, Ber-
. quibancada, SAHLI VENCEU BEM campeonato de amadores. Entre outros, apresentamos

nardo (Alemão); Biachine,1 ITAJAI' O "CROSS" aqui a tabéla do ca,l11peonato, que �'�rá observado para o

Nils
.

on e Acary; Romeu e A equipe de futebol de sa- A última jornada ,do Pen- campeonato de 1960, com respeito ao turno,
.

I Arluci; Tião, Orion, Perei- : Ião do Pimpa, ao vencer na tatlo Militar foi na manhã DIA 16-7 Tamandaré X Treze de MaIO

dnha ,e Lila. I noite ,de sexta feira ao con- de anteontem. Desenrolou-se· 'DIA 23-7 Austria X São Paulo

O árbitro foi o sr, Wilson: junto ,�a ABB, isolou-se ail1-1 o, "cross�coun�ry", na dist�n· DIA 30-7 Caravana X postal Telegráfico

Silva cOl�n bom trobalho; I da mais na liderançp, agorJ Cla '::e. O.ltO mll met:os, sam- DIA 6-8 São Paulo X Treze de Maio

auxiliado por Francisco otto
,. distanciado do segundO co- d? .p�oximo aO' morro da B�- DIA �3-8 Austria X Caravana do J}.r

, ,

Bohen e Amaro Júlio Bento, ; locado cinco pontos, A equi- blloma, passando pelO morro DIA 20-8 Tamandaré X Postal Telegraflco

$
,

t C de Ca-o pe\'a praia do 8 Treze de Maio X Austria
).

A renda somou Cr. "".,, pe do Pim_1Xl, cucon ra-s'J I a�a.. _' _' "

DIA 27-

16,30000, com apenas dois pontos per-lForte
de Sao Joao e chegandO DIA 3-9 Caravana X Tamandaré

,

didos,' na pista da Escola de Educa- DIA 10-9 Postal X São Paulo

ITAJAI'
_ _ DIA 17-9 Treze de Maio X Caravana ,do Ar

t t l' am I --...' ;'_'_.>L&l"
DIA 24-9 Austria X postal Telegráfico

�i:�:;�a�:::�im�;;��:::.: i·----�
..

··,·y
.....

s"""""ax_
....

'

-t-l'B·M� I�'R'�. .
��� ���� ���t�a�oT;ez�a:a�:;:

I fIo AlmIrante Barroso e do <
, DIA 15_10 Tamandaré X AustrT1l.

I Palmeiras 1�1. e Blumenau, I .. . DIA 22-10 Caravana do Ar X São Paulo

I Jogando superiol1mente, o
I
.'

_

'

No returno,.deverá ser observada a mer.'.lla tabc:la, p'l-

\
['lube local chegou com re-, �

G I rém com inversão de mando.

lativa facilicl�de ao triunfo, Ârtl'f1OS p"�ra Esporte em era
tendo decepCIOnado o clube f-t 't1 U (asa
palmeirense aos desportistas
da cklade praiana que espe

ravam muito mais do onze

crientado por Leléco, .

Marcaram para os vence

é'eres: Lóca de penalti, Mi
ma e Geraldo,
Souza com bom trabalho,

O arbit'ro foi O' sr, Jair de

C
10

4

4

2

3

3
2

2
1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

4

4

4

3
3
1

1

Jornalista Maur, Borges
Com a maior satisfação registramos o transcurso,

na data de hoje, do aniversário nattüicio do nosso jo
vem colega de imprensa e particular amigo Maury
Borges.

'

Pertencendo à nova geração de homens de im1?ren
sa, Maury Borges, embóra ainda muito jovem, já é um

dos seus çranâes baluuries, principalmente no setor
esportivo, onde se destaca sobremaneira pela sua in_

teligência e capacidadie de ação.
Começou bem cedo no iorruüismo esportivo da

ilha, através tias colunas desta fôlha. Depois, por cinéo
anos, dirigiu, com acêrto e dedicação, a secção esporii:
va de liA Gazeta" que deixou para colaborar com a

Rádio Guarujá e "O Estado". Seus escritos estão a re

velar o çráú de cultura que atingiu e póde-se dizer,
sem exagero, que são os mais procurados pelos leito
res que já se acostumaram a admirá-lo e acatá-Zoo

Funcionário público, exerCe o cargo de escriturário
elo Departamento de Estrtuias de Rodagem, onde se

fez estimado por seus companheiros de trabalho a par
dos seus çranâes dotes de coração e espirito,

E, hoje, data de seu natalício, certos estamos de

que Maury será alvo de grandes manifestações de es

tima e aprêço dos seus amiqos e colegas que..f.J.<v.'\ãe-!!m"-
número avultado. 'j.-p�

,;1fPrimentos muito sinceros, com

,'osperidades ao lado dos que lhe

L Ã O
última semana na séde Balneária d<r

sto, o primeiro jogo de uma série de

, de Bolão dos Big Boya do Clube
apos , -

AtI 'tO a
Unidos da Ilha da Associaçao, ,e ie

o cU{\lpe_9nato �'ntergrupos .�r:.._cldad,e: '

"e,�, -a me l->---._.."vg....h�..,._\ÃQ� "m15��r
a 557 na primeira partida e 628 a 558 a segunda, .�,

Jogaram e marcaram:

Pelo Big Boys
Rosato 154 ' pontoa em 20 bolas

Giacomo 45 pontes em' 10 bolas

Umberto 150 pontos em 20 bolas

Giorge 138 pontos. em 20 bolas

Orion 140 pontos em 20 bolas

Pessi 163 pontos em 20 bolas

Hélio 177 pontos em 20 bolas

Lange 157 pontos em 20 bolas

Pedro 66 pontos em 10 bolas

Pelo Unidos da Ilha

Moacir 152

Ilton 143

Eurico 126

Aldo 129

em 20 bolas
20 bolas

pontos
pontos
pontoEl
pontos
pontos

54 pontos
pontos
pontos

67 pontos

em

em 20 bolas

.em

em

20 bolas
20 bolas
10 bolas

Braulio 145
emOsmar

Waldir 154 em 20 bolas
20 bolas145 emAri
10 bolasemErico

vend�-se espaço[1J, residência, com 4 quartos,. salão,

I de almôco banheiro completo, toilette, cozmha, E',

I �:;, de empr�g�da, Tem telefone, Cr$ 1.350.0�0,00 - 50%

financiados em 3 anos, Tab. Price, Rua JoaqUlm c�sta 27,

i Agronômica, próxima do Ab:igo de Menores, Te!.. 2577.

I Dias úteis na parte da manha.

Variado Sortimento de Artigos para

,!, II, V E li DE.. ( 'EHomens e Crianças . n J

CALCADOS - CHAPÉUS - CAMISAS - LENÇOS \ Uma oUma barraca de madeira medindo mts 2,80 x

-,

MAS CARTEIRAS MEIAS f' t legumes - Tratar na
_ CINTOS .- PIJA -

-

. 180 próprio para venda de IU as e

....__....��_��S"':U:o-S�P!"'E�N�S:'Ó�R�I�O_,S"'!""�_E�T_C_.���.�.
l

�gêrnria de Revistas no Edificio Hot'el ROyal.. '

>i"j.

Rua Tenente Silveira, 25

BOX _ REMO - NATAÇÃO - BASKET

GINASTICA - ATLETISMO - FUTEBOL

VOLEIBOL - TENIS

BRUSQUE
Ao vencer a representação

do Guaraní na tarde de

domingo, a esquadra ,do Car- .;".
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

o.; I
-

F" d "t .

com o fraucês Mohamed HOLANDA - 11143 27� brus, presidente da C.I S.M., I
ç�o t lSIC� o Exe�Clto. OIS' Sahli, em segundo, com .. I A Solenídade dI! 'Encena-I e o General João Carlos Bar- IIa e as saíram com m erva o 3 362 44 pontos o portu

- I m t t Che,' j E t d M'
de um minuto sendo o Ita- H' ,'1'

' gues

I
eu o re o,

,

e." (O S a 0- alOr,
.

P
,

..
.

IVO íto com 3269,66, o sue- Proclamados os vencedores das Fôrças Armadas. O des- Ibano oda o pnmeIro a co Herm .

. '. .

I t
' . ansson, em quarto procedeu-se a solenidade de f íle dos at'etas com os bra-

comp 'ítórí o. percurso.
'

com 3260,96,. eutro sueco
I encerramento 'do XII Cam-' sileiros à frente carregando!A VIana na prova coube Metzner .

' I
. . I .. .

f
'

. .'

, em qumto, com peonato de Pentatlo Mílítar, I seus premies, cnCl'170'l1 o
ao r�nces Mohamed S�hh, 3246,02 o italiano Rizolo, em' pela palavra do Brígadeíro programa.

�odn��dIstalndo Q se�undo titulo sexto, COm 3 224,02, Van Biel, Ernâni Hordman. As ban-
in IVl ua, seguindo-se ao da Bégica em sétimo deiras de Bra.sil' Sue'cI'a.

r T d
" , com' . , e,

íta l�no, e escoo O sargento 3 214,36, o Brasileiro Ulisses, França foram hasteadas pe-.gaulês, natural de Marrocos, em oitavo, com 318692 _ los melhores atletas ent _

b
.

d' tâ
. , , ,ou I _. , re

.
co rIU a IS .ancia em 26m- tro nacional, Barnabé em r:ando-se os troféus e aneda-
3{)s2, seguindo-se Tedesco nono, 'com 3 161,24 ri' fran- lhas A C.D.F.A. recebeu os
com 26m33s8, vindo depois cês Mohamed AkkI, em dé-! troféus "Coronel Debrus" a
Van Hiel, da Bélgica, com cimo, com 3 154,20. I mais alta distinção no Pen
Z6m39s, Mohamed Akki, da A classificação por equipes tatlo Militar, "S.M. Rei da
França com 26m39s4, Sear- foi a seguinte: BRASiL _; Suécia", "Jarra da França"doni, da Itália, com 26m44s4, t2907,34; SUE'eIA _

'

e "Vitóría", iínstttuída pela
Crist, <la Holanda, com 26m- 12 776,48; FRANÇA - i C.D.F.A. Os vencedores de ca-
48s4, Oukla, da RAU., com 12619,91; ITA'LIA _

'

da prova foram 'também pre.,26m46s6. 12217,30; PORTUGAL -
. miados, usando ainda da pa-

12015,38; RAY - lJ 343,90; lavra, o Coronel Henri De
Brasil Campeão do Mundo
A apuração final foi de

morada, visto ter, sido pre
ciso consultar uma máqutna,
fl'ancêsa, para 'se atender

.
às compensações, na conta

gem de pontos. Saiu primeiro
J, classificação individual,
com Nilo Ferreira, do Bra

sil, totalizando 3405,08 pts,

Levantou o Brasil

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

Negócio Urgente;
Vende-se uma loja de ferragens loucas etc., com um

10m depósito anexo oi; também só � ponto.
Ver e tratar na mesma a rua CeI. Pedro Demoro" 1545

.0 Estreito (err, frente do Cine Glória).

______________________________________________ i�---,-------------------
tl'

FA'BRICA D E TECIDOS CARLOS RENAUX S. AI
RELATóRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:
Cumprindo as exigências legais e os dispositivos estatutários, temos o

prazer de apresentar para aprovação, o balanço geral encerrado em 30 de abril
de 1960, bem como a demonstração da conta lucros e perdas e o parecer do
consêlho fiscal, do umentos êstes que atestam .pDm .clareza a" atividades so

ciais e o desenvolvimento dos negócios de.ll.h:sociedade.
.L> ru SqUê, 14 dê junho de 1960
Otto Renaux, diretor-superintendente
Guilherme Renaux -- diretor-presidente
Dr. Erich Walter Bueckmann - Diretor
Carlos Cid Renaux -- diretor

BALANÇO GERAL LíQUIDO, ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 1960

A T I V O

"40369.122,10 \IMOBILIZADO

Bens de Raiz, maquinismos, moveis e veículos .

Bens reavaliados
.

DISPONíVJ1:L

134.1<13.122,10
6.226.000,00

�ÍI1!I����=��������"':i;;,--
.. '-

Q. L A CURTO E LONGO PRAZO
Contas correntes, duplicatas a. cobrar, participações

e apólícea .

Matéria prima, manuraturas prontas e em vias de
fabricação . .'

.

Secção Lojas,' Navegação e Despachos, Serraria,
Fecularias e

.

Açougue .

Filiais Blumenau e Pôrto Alegre .

Almoxarifado

226.623.391,10

89.291.282,50

45.307.657,70
21.684.835,20
12.730.078,20

492.114,60 396.129.3Q9,30

....................
_

_
.

Diversos
.

CONTAS DE COMPENSAÇAO
Ações em Caução 200.000,00 '

c-s 536.914.388,80

PASSIVO

NAO E�IGíVEL

Capital, fundos de reservas e provisões
EXIGíVEL A CURTO E LONGO PRAZO

363.167.417,90

Contas correntes .

CONTAS DE CONPENSAÇAO
173.546.970,90

Caução da Diretoria 200.000,00

Cr$ 536.914.388,80

_ ..

��.- ,�

Brusque, 30 de abril de 1960.
Otto Renaux, diretor-superintendente
Guilherme Renaux -- diretor-presidente
Dr. Erich Walter Buectcmann -- Diretor
Carlos Cid Renaux - diretor

Henrique Hoffmann, guarda-livros,
Reg. CRC (SC) n.? 0259

DEMONSTRA'Çi\O DA CONTA "LUCROS E PERDAS" EM 30 DE
. ABRIL DE 1960 DÉBITO CRÉDITO

Gastos gerais,. consêrtos, culturas, açougue,
gratificações, juros e descontos, provisoes,
dividendos, fundos de reserva, etc. . . 103.955.517,20 -

Rendimento de participações, Secção Lojas,
Navegação e Despachos, Filiais Blumenau e

Pôrto Alegre, Fecularias
.

Fabricação , < • ! • , ••••••••• , •••••••••••

48.954.944,70
55.000.572,50

103.955.511,20 103.955.517,20

Brusque, 30 de abril de 1960.
Otto Renaux, diretor-superintendente
Guilherme Renaux -- diretor-presidente
'Dr. Erich 'Walter Bueckmann - Diretor
'Carlos Cid Renaux - diretor
Henrique Hoffmann, guarda-Ilvrçs,

Reg. CRC (SC) n.? 0259

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho fiscal da Fábrica de Tecidos Car los Renaux S. A" tendo exa

minado a e;; rituração, feita com clareza e nitidez, e tendo verificado que a

mesma confere com o balanço e a demonstração da conta lucros e perdas,
que são apresentados pela digna diretoria, vos propõe e é de parecer que se

jam aprovados os atos e contas relativos ao exercício findo em 30 de abril
de 1960. Brusque, 14 de junho de 1960.

ARNOLDO SCHAEFER -- LUIZ STRECI{ER -- OSWALDO GLEI,CH

Precisa-se ele uma em)"

gada. Tratar na rua Conse_
lheiro Mafra, 11. 112, ou pelo
telefone 3608. Paga-se bem.

"

TELHAS. TIJOLOS
-CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
CAI� 8AOARÓ • 10N1 3002

ANTIGO DEPÓSITO OAMIANI

V E

._------
--------
EM�
QUALqU[R
VIAGt:M
AÉREA\

PARA
QUALQUER

'>

LUGAR \

D E - S E BARREiROS
"'�"""-"��'��.'.

,.
""''''''' ". '.

'j
\-ENDE-·SE DUAS CASAS DE MATERIAL, 'sitas
.'

P "]11' b-.F o�r t C·
, Trf.lh�,rol. l]:'h

o _/ ran co, n. �b, nes a api-

�PASE.5__-""m TRILHA, no Edifício.
-

TEMOS UMA VAGA PARA MOÇO MAIOR DE
21 ANOS. SERVIÇOS GERAIS DE ESCRITó
RIO. O CANDIDATO DEVERÁ TER BôA APA

RÊNCIA, BôA CALIGRAFIA, SABER ESCRE
VER A MÁQUINA ETC.
DAMOS PREFERÊNCIA À PESSôA COM O
CURSO DE CONTABILIDADE COMPLETO.
EXIGIMOS REFERÊNiCIAS. BOM ORDENA
DO INICIAL - EMPREGO' DE FUTURO A

QUEM QUEIRA FAZER CARREIRA. INúTIL
SE APRESENTAR SEM AS EXIGÊNCIAS ACI
MA. - SINGER SEWNG MACHINE CO,
Rua Felipe Schmidt, 34

J
"

'Vende-se_por preço' de ocasiao, 5 lotes ótimamente

situados. Ver e tratar com ° .
sr. Cleoni'ldes Ligocki, à

Estrada Velha, 61 -- Barreiros ou à rua Tiradentes; �
- 1.0 andar - sala 1.

Aluga-se uma ótima casa residencial, na rua Alvaro
de Carvalho, 64. Tratar com o sr. Schappo, no Bar Alvo
rada, na rua Felipe Schmidt.

E M P R

W1l'
-, •

1": .��/:
,.'.::.;�,'

.,

'�".,'"

,
.

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

E G O

RÁDiO GUARUJÁ
a partir de Agôsfo - 2. as, 4. as. e 6. as

ondas médias e

feiras 21 f05 heras
curtas

Interpretação do; '"cast" de rádio-teatro da Pioneira

Direção de OSCAR BERENDT

Sonoplastía de Onelio Souza

Cont.ril,-r?2Ta de 'Mauro Melo.

·r '..
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 "O lISTADO" O MAIS AM1'IOO DUBIO D& 8. CATABINjFLORIANÓPOLIS, Quarta_Feira .. 13 de JULHO de 1960
- .._._---........----------. -�--._,-�_.�.__

. --�------------------

(UNI(A SANTA (ATARINA
Doencas Nervosas e Mentais -

,

Clinica Geral
a""�" � � .... u.. 'd. .............. "... - ........... -;,. Angustia _ Complexos - Ataques - Manias -_

I)H HENUI{WE PRiSCO UH' HUHl GOMES
.

.1 Problemático Afetiva e sexual

: Trata�lento pelo Eletrochoque com anestesia -PAR.USO

DR. GU LtRACY A.:' Insulinaterapia
- Cardiozolorapia - sonoterapta e

ME'DICO ,MENDONÇA A • Psicoterapia.

•� Direção dos Psíquíátras -

�t.i:Dlc6
SANTOS - DR. PERCY JOAO DE BORBA

: DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
Pré-Natal - Partos / O�e- : DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
rações - Doenças de .:o e-

• CONSULTAS: Das 15 às 18 horasnhoras - Clínica Gertü Cirurgião Dentista. .' , Endereço'. Avenida Mauro Ramos, 286Rosldêncía s

4 Especialista en, dentaduras ana; ! (Praça Etelv�na Luz)
. , �Rua GaL Bíttencourt a. 121. cômicas, Horário Das 8, às 12 t S ATENDENDO DIARIAMENTE NATelefone: assi. <\tende com hora ,marcad"

E {ARMELA OUTRARu�on:�li�r��hml<1t A. 37. A�lsb sua dlst.llta cllentela <:ue MATERNIDAD ,

',,,4. _.\1 :aro. de Carvalho. I mudou seu consultório para e; TUd

SERViÇO DE RA10r X,i urllrtO:, .. Fellpe Scrunldt n. 3�-A '_ l:." r JDas 16,00 as 18,00, díarla- '

. .

.uente. exceto aos saOaQOS frente a Padaria Canoca
Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA

EWALDO J. R� SCHAEFER
Exames do Estômago - Ve!"icnla Biliar -- Rins

Torax - Ossos - Intestino, etc.

Hlsterosafp ingog rafia Radíugrafia Obstétrica

(Gruvidêz) - Radiologia Pediátrica.
DISPÕE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIElUENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO'
ENDER:e:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. ônibus à por

ta (Almte. Lamêgo).

Illt ARMANDO VALERIO DE ASSIS
�,� ,... ,,('lV1) horário de eonsul-

I .

os seus cllentes v hv. � .• M.ComuUlca a

I tas, h

I'
DE MAN-HA _' das 10 as 12

.

oras

DE TARDE..:-- das 4 as 6 horas

JU NTI�TA

11 �c�0�n�s�u�lt�a:�_R�u:a_N�u�n�e�s�M�ac_h�a�d�o�,_7�f�0:n�e�3�7:3_8_,__-----DIPL&� 'o tl\U uE .

•

�RAIO�E�A_T���:�DAl):I��� PAR,\:';.\

I Escritório de Advocacia. '

H
'

TRl\TAMENTD� DE CANAL ldt 14 ? o andar - Flonanopolls
ORARIO - das 8 as 12 e x, 18 às 20 horas Rua Felipe Schml, -.

w'

nORAR MARCA ,S" Dr. Acácio Garibaldi S, Thiago• � • DAS ._ das 14 às \8 horas RRUA TRAJANO, 29 __ LO andar
'

Dr. José de Miranda amos

---------::----:::- -:--
. __-- :01'. Evilásio Nery Caon

l'veis COl'lp"C'I::tis, crimi-

L T b lhistas Ca 1:lsas c ,
.'

O 1 f (' Questões ra a
-

-

d b ns Locação e ven-
,

_ J j nais é fiscais - Adminis��'e.Ç�o e T��"-:�. -:-�rJ':I,[�., nd ,. " "'kdnJH'i;u ........�"""'..,\.. �l>; I:>� "':\Wis< - .�"" �1l.r;U�'7�--�'. irgl.a, �o��'\Csi�;-; á rua Laur� Linhares, Qró-l ças _ cont�ótt1�a<1e: escritas, balanços, anahses e pe 'lCTaS
a longo prazo sem JUl 0>, '.

, .'

I ...

.-.:imo a Penitenciária. Podendo o comprador cOnstrUIr sua

,�asa, imediatamente.
Venua..;: Edifício Montepio -3,° andar -:- Sala 305 --

Fone 23iH e 3426.

• r�1 "'( JU - Doença. de Senho
ra. ..,Clílllca de Adulto.

I, rso de l�speclallzaç1io no �Glpl
tal do. Servldorel do EstAdO.

(SerViço do prot. Mariano di Ãn..
,J! I1tlP, ('un�t11t8i: peJa manhã no

Hospital de Car!dade. 'A tarde dali

15.ilO :lOra5 em diante no oonaul

tório à f{ua Nune. Machado, 17.

esquina da Tlradentel - T.lef,
2766 I{e"ldêncla - Rua Marl
chal Gama D'Eça, n.o IH. - TeL

8120,

�,
!lI{, ..\ YHTI1:'>: DF oi.r-

VEIRA

nOENçAS 00 PUL�ÁO
_ TVBEItr:ULOSlII -

Re�ldêDOla
DO 127

Kua CoueJheiro J).uÚC&. 160
I. cidone 3022 - C«a. Postal 139
Enderêço Telegráfice ESTADO

UIHETOH
f{v (,elJ� de Arruda Ramos.

(; E R E-N TE
1 JO'1'llnj,(Ol! Fernandes de Aquino

UEDAfORES
ll:-."" io!u :vleii(, _ Flâvio Alberto de Amorim - André
:--; !lt' r"da,(" - l'edro Paulo Machac.o - Zury Macha
"',' � Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

r: o- L ,\ li o R A D O R E S
f', .. ! 1(,. f r,'\r.,� F'i l ho - Dr, Oswaldo Rodrigues Cabral
_ 1'1 .\ I, ides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

"fOr (:th�'n ti'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof,
;\·!Hr;'·"!it.H de Orn e llas - Dr. Mition Leite da Costa -

Dr Hubt'fl Cost.a - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Langc _ Dr. Acyr Pinto da Luz _ Acy Cabral Teive -

Do raléc i« Soare!, - Dr. Fontoura Rey .....:.. limar Carvalho
- Fernando Souto Maior _- Rui Lobo - Rozendo V. Lima

Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

Pt'BLICIDAPI
:>Smar A, Schlindweim - Aldo Fernandes - Vir�ilio Dias
- Ivo Frutuoso,

}{IPRB8.NTANT.
\l'�f.lruO!ntaç6e8 A. S. Lua Lide.
",I': -- HUI! Senatior Daat.. " - ,.. AMar

TeL 326114
!ilH. VitóriA 457 _, N'.' n -

Tel. S4-894t

-""'''Ç{; 1�lelrrancO da UNITIlV PRIlSS lU-PI
\{;ENTES E CORaESPO!�D.NT.e

-

"'.., f •. d.-.s ,}iii lilUnicipioll r· �ANTA CA'fARINA
..\NUNC . .J8

�� .. .;ll,,:n� ('<>\'l!,IIIII. d. llcordo C'OJJlil • tabela e. n•••

Hl'lI

:,crm1dT .�r

Horário' tliU IJ

,\I1\(;ÁO

CmúRGIA TRAUMATOLOGTA
ORTOPEDIA

.r·<"H;,rlú ,loão f'ln�o, 14 -

o usu lr a : da! 11. à. I� horaa. dli
',,,,ente ".$'00> aOI lábado. Re
'r', "rI_ r,oc"lu'8. 136. Fon� 2714

("J,J dt- �1f'c1lcJ.na da {]D:I1�.ldaal'

Per lifítaoas ÚI..1 BraaLI

S ..

J,;.\-lIlterno por concurso 11••••
I nmade.,Escola. l Serviço do

POSSUIMOS TÉ(NICO ESPECIALIZA·
DO EM (ONSÊRTO DE PERSIANAt

I

Jf�::��:'
�r ;;.IIr- 1'108� -

Casa Laudares,JOO.e�"-�
Hua Deodoro. 15

.__---�

Morilz s. 6.
------�----------------------

WA �H)IiEI:lA,'''' l'ILH'o\ 1� UI!. ;>i1l\'.:�llmI_I - 1t81.i1 L-';'

IllA FELIPE SCHMID'I

FIl.1AL "A 8ABEHANA" DISTRITO 00 1ST, ,Jl:no - CAN.TO

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N° 167 - C.R.E.A, - 10,a REGIAO - S,C.
Rua 14 ele Julho (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

i
C�FEZINnO, NÃO!! i

CAPE ZITO! I
i

I- ":""'__ ! Escritóriu _ Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4.

Dr. Hélio Peixote!
ADVOGADO

Dr. Helio FreUas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS ,:__ CIRURGIA -

CLíNICA GERAL
Consultório: 'Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to. das 16 àlJ 19 horas (ao la�

do da Farmácia do (;Janto),
Res.: Santos Saraiva, 470

_ Estreito - Fones 2322 e

6367,

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 27.
Caixa Postal 406.

Telefone � 2422.
------------_..

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

r.R. N r.;WTON D'AVILA

CIRURGIA GERAL

I 'i)�nçp..� t1p Se-�bora. - procto-

10g1a _ Eletricidade Médica

('onsu1tõr10: Rua Vlcto� .It_
.

rellelÍ n.o 28 - Telefone 8807
(·onsultas.- Dal l� horas em dlantl.

I' oslclí'nrla' FüD6 8.421 Rua Blu
m'!ni\U n 71

_� _i

UL:táVlO Rodrlgue. Li

"do IH

.ORAS
J,ÇOES

ORA. EBE B. BARaOS
(,UN/C!'. UE. CRiASÇA.."-

Tel. - nu

DRA. EVA B. iCHWEIOlON BiCHlER
CLlNiCA DE SENHORAS E CRIANÇA.S
","pt',·".i!,ts em moí és t ia s de a n us f revt o

'-r-atamento de hemorroidas, fistlll.al elA..

O1rUrl1& &nal
CONSULTóRIO: - P,ua Cel. Pedro Demoro .

Estreito
15;)3

INf,RiORESDENTADURAS
M1l;TODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GAR,A A

,.NTID ..

DR. MOORRIS S(HWEIDSON("'T
"

prof

Er·
"la do

Rio J.

dt

-"trl'O �, , D�K,.�__
ilsl<,o_proflfL'HcO

nnwlt,;1'10 Rua 'JoãO pinto n, lO.

11100 \11 Oll a. 1';.00 !.loras. Atende

com hnrlW marcac1u. TIlefonl

:lfl!lfl Re81dpncla: Rua Gener ..'

Rltt.P.ncourt n 101.

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

OH. LAUlW J)AUR.4

I
CLINICA GIUtA.L

f"I,PCI8I1stB em moléstl.. <te Se
I nhoras e via. urinÁrias. Cura ra_

In"»1 da. lo!ecçõe. aguda. I crô-

I
olcas do aparê1bo genlto_urlnir!o
"lU "rubro ,li aexol Doençal do

,,,,,rPlh<' Dlgeltlvo e do .latem ..

,,,nOS" �lorÁrlo: 10% 11 11 •

ii' ó tlQra. _ Conlult6rto:
'"a Tlradentea,. 12 - 1,0 r.n4ar

Fone 3246-. Reltc1ênct.. : •••
, ",'prd, f'outtnllo,. 11 (ChiOU" do

·'w."ntla _ Fonl 1141,

MOTOCICLETA VENDE-SE
Vende.;;e uma Motocicleta B. S. A.
em forma. Tratar na Prainha, nr. 153
------------------------

Gráfica Continente I
lida.

d
,I

Tipografia e fábrica � , :1
Oarimbo. Impressos em gp.ra, I

.

F.,·ua Aracy Vaz Cal�arl�. 1.86 IIE!':t reito - Flonanopohs

au.: Irsncllco Tolenlino, n,' 11

I

,..

F)ROGRl\t,,�A DO MES

"UM BARRIGA VERDE EM GAZZA"
Documentário Cinematográfico e comentando

EGITO - SIRIA - ISRAEL

20,00 HORAS - ENTRADA FRANCA

DIA 16 - Sessão Cinematográfica

I
,
1.

i
�

1
I
i
I

1
i

j
�
�
,

TlIA ISYNTEKOI1- p a r a o a $ $,0 a I h o I
id o seu E s c r i t ó r i o ou L'a r 1-�

.

i Beleza •

I Distinção I
i Durabilidadel
i Informações e Orçamento i

I i Osvaldo Meira I
I! Av. Mauro Ramos 206 -' Fone 2758 i
le ••••••••••n

.

J U L H O

16 iSÁBADO

DIA 17 - Domingo - Encontro dos Brotinhos

RAUL P'�RtIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhislas'f
Escritório: Rua Jo!.o Pinto n II lObO
t t'letone u. �.4e7 - C�a Pníttal n. 11

EiOR,ABIO: Das 16 U 17 horu.
xxx

,

I

I

PROGRAMA PARA O MÊS DE JULHO

CLUBE RECREATIVO

�,J A N E I R ODE6

\
I

\ '

I
'11 I
\ !
I )
I \
. I
ii
'1

I
I

;j III II
! '(
í li

ii
'i
;1

iiI,
I'

ii
li
I:

II

ESTR.EITO
_I .. -

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

Dia 16 Sabado - Soirée escolha Miss
Continente daé! 23 às 4 horas

Dia 21 Quinta-Feira - Bingo Dan.

cante das 20 às 22 horas
-

Dia 23 Sabado Bingo Dançante das

20 às 23 horas
Dia 24 Domingo _- Brotolandia das

19 às 23 horas

Dia 28 Quinta-feira - Bingo Dan

cante dás 20 às 22 horas
-

Dia 31 Domingo - - Brotolandia das
19 às 23 horas

NOTA. A apreé!entação da carteira

de sócio e o talão do mês de julho,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UM gucecc;o! O rMJI� no�o IQncQmento
da 'Pioneira

· .

De 2a. a Sábado das 9,0:; hs. às 10,2� hs.
Aos Domingos - das 9,05 às 10,00 hs.
Focalizando os "CAMPEÕES DA SEMANA.
Os Discos mais solicitados pelos ouvintes

APRESENTAÇAO
de

DARCY COSTA

OS PEDIDOS SÃO ATENDIDOS PELO

DISCOTECARIO MARIO IGNÁCIO COELRC
''T'RAvss DO TELEFONE 3�16

'),o� lIS. ÀS 11,00 RS.

, ,

- RAf'�O GUARUJA
0�Di\S ZY}-7'"'IJRTAS

PROGRAMA DO MÊS DE JULHO
Dia n - Disco Dance, com atrações.
Dia 24 - Disco Dance. com atrações.

Inteiramente
UMA

"VELOZ"
MAOUINA DE TRICÔ

valor deno

Para Todo Freguês Que Adqiurir
o SEU R E F R I GERA D O R

P e I a s s u p e r
VANTAJOSAS CONDIÇÕES

DE VENDAS
EM

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

G E R M A NOS T E I N S.A.
Rua Conselheiro Mafra, 47

Filial de Florianópolis

(OLUNA CATO'UCA
AO QUERIDO PRI'NCIPE DE NOs..'SA DIOCESE D.

JOAQUIM DE OLIVEIRA A NOSSA HOMENAGEM

coluna terá a honra de

oaquim D. de Oliveira
"''l.togratlas.

voto de lou-

c.aw- ....lIsaUoro"_" ......
__ • dlo"""dl_ r_mSo_ ...
_ • .-lho' mãqulllll da atualldade -
VELO•• mAqUlDa d. "'lei) ultra dp",
�o mail de 100 ponloJ dJL).
renlee. VELOZ 6 leve e durável pCJl';IIt
• IntelrameDte de meu) especial. 8_
cer� de produto IDIpar .....
laCaID

- eeuçao rápIda e�
da lU em 10 equadaI .,_

,. __ 'II

O CARDEAL SPELLMAN,
CONDECORADO COM A

GRÃ-CRUZ DE ISABEL
. A CAT'ÓLICA

Washington (Associadas)
- O Embaixador da Espa
nha em Washington. Sr,

Areilza, impôs ao Cardeal

Arcebispo de Nova Iorque,
Monsenhor Spellrnan, as in

sígnias da Grã-Cruz da Or
dem de Isabel, a Católica,
que recentemente concedeu
lhe o Govêrno espanhol.

O Cardeal .Spellman de
clarou que desejava expres
sar a sua estima e gratidão
ao Chefe do Estado, Gene
ralíssimo Franco, pela con-

decoração e também ao _Mi
nistro de Assuntos Exte
riores, Sr. Castiel la, E a

crescentou : "Visitei cada
cidade e sada santuário da
Espanha. Para o povo espa
nhol guardo um sentimento
de grande admiração, devi
do à firmeza de sua fé e a

lealdade ao seu Govêrno, e

recordo sempre que a Espa
nha, foi o 1.0 e mais forte
oponente dêsse grande peri
go que para nós é o comu
nismo. (A.A.)

16 - Sábado (tarde)
17 - Domingo
23 - Sábado (tarde)
24 - Domingo
30 - Sábado (tarde)
31 -_ Domingo

17 - Domíngo
24 - Domingo
31 - Domingo

NO CLICHÊ - Sra. Dr. Armando Valéria de Assis

(Lnú) ,
Dr. Armando Valéria de Assis, Dr. victor Pe,

luso Júnior e Sra. Dr. Victor Peluzo Junior (Anita).

Ocasião do jantar [estino do Lions, no restaurante

SÔNIA_ vecchi, é a can-

ESTIVE presente na es: tiiâata àp C. A. Carlos Re-
colha da Miss Elegante Bro: 'naux, ao Concurso

.

Rainha
tolãtuiia, no simpático ctu- Do Centenário de Brusque,

f
do Lira, Tênis Clube.

be do Estreito. A srta. Regi
na Carioni, joi eleita, ven
ceruio por 4 x 3. Elizabeth
Elias, fez a entrega da [ai:
xa para a sua sUCeSS01'(L. O
Dr. Alamir Farias, foi con
vidado pelo dinâmico presi
dente Sr. Odivio Amorim,
para dançar a valsa simbó

lica na grande noite no "6
de Janeiro". Parabens Re:

gina Carioni".

No" últimos dias do mês de junho chegava a esta

capital à� regresso de uma longa viagem' pelos países
da Europa, saido de Roma onde foi visitar S. ,S. o Papa
r oão XXIII o príncipe de nossa diocese D. Joaquim D.

, de Oli;:d�ira que na volta passou por cidades da Europ�. I

I
Teve a oportunidade de visitar várias Igrejas e Semi- I
11 ár ios.. '

,

N e,.:,tes três meses de viagem D. Joaquim D. de

ü.tiv(iil'a não se mostrou cansado, pois se achava como um

garoto muito n-ovo apesar dos seus 82 anos. O sr. ar c e-
c "y I'

.

bispo: não 'poupou esforços para receb�l: no s�u pa, a�lO
várials visitas dos nossos círculos catohcos e de varras

i
I' t'P€ssq:;<s, que ne es imam,

1 'h"-l,>�xima semana esta
'.

DOMINGO, p,p., jiz a mi

nha costumeira mista pelas
vitrines da cidade. Confes
so que fiquei perturbado em

escolher urna vitrine para
ser a destacada rkt semana. !

As lojas -Veralúcia, Galeria
das Sedas, Magazine Hoep�1

I
cke, Casa Londres, Modas;
Cliper, A Modelar Modas e'
a Farmácia Catarinense,-I
toram as escollitâas para:
tirar uma. Resotvi dar os

méritos a tôdas que acima
mencionei. Felicito os vi-'

- .irinisias ...

sua

NO próximo sábado, ha

verá no Clube "6 de Janei-:
1'0", a "SOIRÉE" para a es-l
colha da Miss Continente I
"e 1960. Estarei presente I"-'q;nàe jesta.

��n-l') I
AS ALu ',' �T;;-;.cl_\n M7tCl! Jn.a.h1�iele ...!_!rly, =. ,:m....:e,lo

giosas Terr""-&rtctr!s' c}tts a�iIà8

de Balet e Ginás_jfi,ca.
)

SEGUNDA-Feira, oDes.

Henrique da,)-Silva Fontes,
joi homenageado pela Câ-Imara Municipal, que na

min.ha opinião [oi'

j'!f..St'íSSi-jrna esta homenagem. b,. Ve
reador Domingos Fernan

des de Aquino, jez um bri-Ilhante discurso, em ritmo
de "Bossa Nova".

O DR, .4lcides Abreu, Di
retor do SENAI, se casará
no próximo dia 15, sexta

[eira, com a srta, Sam
Donner.

a

: •
..,.. .. '!t.:.

TRis Gratules Festas do
Lira T. C., já programadas.
Dia 27 de Agôsto - "Soirée
Chic" e escolha de Miss

Florianópolis de 1960; Dia
24 de setembro - "Soirée"
da Primavera, (Festa das
Flôn's) " Dia 8 de outubro

I- Baile de Aniversário do

Clube, com o desfile das,
Debutantes.

O DR. Gercy Cardoso e o

Dr. Alarnir Farias aconte:
ceram no

.

"6 de 'JaneirO", !

domingo p.p., jazendo par-Ite da comissão julgadora
na escolha tio. Miss Broto
lândia.

TRÊS CANDIDATAS A

MISS FLORIANÓPOLIS, já
estão inscritas.

HOJE, será celebrada a

Missa de Sétimo Dia, às 9

horas, na Catedral Metro

politana, por' alma do sau

tiosoDr, Afonso G. Wander

ley Júnior.

-

QUEM SERÁ a Garota
"RADAR" de "O ESTADO"?

AMANHÃ, O mundo vai'
se acabar? Só para - os, ..

ALGuiM me pediu. Por

favor, não, coloque o meu

nome no "Radar". Cuidado
com as "[ojoetuias" nos

bares ...

ESPORTES: Depois do
Estádio da, FAC, estar en

tregue as "BARATAS", Z1H

ciará hoje as ativuiaães
com um treino de basquete,
graças ao dinâmico Presi

dente, S/ ODI VAI�ELA.
Agradeço o convite. , ,

ANIVERSARI.1.M hoje, na
Cidade de Brusque, os srs.

Adriann sctieier e Antonio
n«; Parabens."

A SULAMERICA Terres:
ire, Marítimo e Acidentes,
com.prou. dois andares do

Edifício Florianópolis, que
está em construcão:

Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Catarinensg
Farmácia Catarínensg
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna

ESTREITO

Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia catarínens.,

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano

Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

DEPARTArtENTO DE SAÚDE PÚBLICA
P L A N�T Õ E S DE F A R M Á C I A

MÊS DE JULHO

O serviço noturno será efetua do pelas farmácias Sto. An�ó nio, Noturna e Vitórí«.

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

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

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto rízação dêste Departamento,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Conforme vínhamos no

ticiando em edições suces

sivas, realizou-se, ante
ontem, na cidade de Blu
menau, sob a .presidência
do sr, Celso Ramos, Pre
sidente da Federação das
Indústrias do Estado de
Santa Catarina, a primei
ra reunião informal da'
segunda fase do Seminá
rio Sócío-Econômic o.

O c onclave, que vem se
reunindo sob os auspí
tios da Confederacão Na
cional das Indústrias, in
formalmente, em várias
cidades dêste Estado, tem
tido a melhor das recepti
vidades. Segundo declara
cões do Presidente Celso
Ramos o Seminário, com

suas reuniões, ausculta,
"in lo o", junto das clas
ses industrial e agrícola,

as dificuldades que entra
vam o progresso do Esta
do, daí advindo, como era

de se esperar, o sucesso

que tem alcançado. Nas
reuniões, delegados das
classes de diferentes se

tôres de atividades deba
tem, com técnit os espe
cializados, os problemas
fundamentais, e as solu
ções que carecem.

A oportunidade de tal
movimento é atestada pe
la impressionante. compa
rência de pessoas ligadas
a diversos setôres. Adian
tou-nos, ainda, o indus
trial Celso Ramos, que o

Seminário tem surtido os

melhores efeitos e que,
outros Estados da Fede
ração. a exemplo de San
ta Catarina, estão se mo

vimentando no mesmo

--
�-

tIA ASSEMBLÉIA' LEGISLATIVA

sentido, aduzindo, mais
adiante, "que isto se deve,
pura e simplesmente, ao

êxito de tais empreendi
mentos, pois os proveitos
dêles decorrentes para as'
comunidades e consequen
temente para o Estado,
são surpreendentes".

xxx

A primeira reunião in
formal da segunda fase,
real!3ada na cidade de
Blumenau, coroou-se de
pleno êxito. Cêrca de 150
delegados de 25 municí
pios compareceram à mes

ma, debatendo, com têc-

Silos e Armazens Serão Instalados
A meta de agricultura, que Celso man

dou elaborar pelos seus grupos de estudo,
prevê a instalação de uma rêde de silos e

armazens em tôdas as regiões do Estado, a

. fim de que as comunidades rurais sejam Ia
vorecidas. Os agricultores receberão de Celso
uma proteção completa.

Infeliz Magistério: Governo quer
de ,alta g r a t i f i c a ç ã °

Seminário Sócio-Econômico
Primeira Reunião da segunda fase: êxito (ompleto

INa sessão de 8 'do corrente, o lider da oposrcao,
deputado Estivalet Pires, comentou da tribuna o' artigo
12° da recente mensagem governamental relativa ao

a umento do funcionalismo que reza: "Esta lei entrará
em vigor em IOde agôsto, revogada a lei n? 2.373, de
15 de junho de 1960 e demais disposições em contrá.
rio."

O orador ateve-se à revogação pura e simples da
lei em questão, aprovada há poucos dias e já sanciona
da pelo govêrno, e que concedía uma gratificação de
mil cruzeiros aos membros do magistério catarinense.

Esclareceu, ainda, que na o.casião da discussão da ci
tada mensagem, o lider do govêrno havia expressamen
te declarado que a gratificação em menção nada tinha
a haver com o futuro aumento a ser . oncedido ao fun
cionalismo público.
Justa, pois, a estranhê- início de sua execução.

za do sr. Estivalet Pires e

da bancada da oposição,
pelo fato do governador
do Estado revogar tão jus
to benefício concedido à
11041.'0 classe do nrofes-
\ "i o, mesmo antes do

_..ft-...__, "-�.!les�-. C"l-U.... õbr aspe::l"""",,--��
aCO�pl'l';:hado, que� d�o tstado de San-

dest1(Can"'_�_---____::11h -� .ar ,dr seU 'ô ","- � ,? lua. po� co c'; º

Ag';]�rl ��g-o Ec:;te�.2 o � Cat�allnpal:Ograma�as ..a.Os dicâncla PJ�lpalJ." _.r'
_-

n,o;.

Ai- tu . '. gno e del'fm,J Es ao f ê�clas ' ;ffi-Q.."l.t.e, .a I .

� na?ClOclnario 'de_> Dep.et .ct.ê ,;egu inte-s fc�n\��é c [ítal'i- / sargento .M?-���� tinha sid.c
'"

..--
.

�. WAN_ Alep:r�,o SenaI em �nte mar 1�,0 _o A1r�irante L\.�- A: _prOVIde elo iJtiz d; r»-
15 ."'-'"TIl �dLEY.IR ,Abel

.

"\- nense. . "Estudo so- :.1JllClt::tda P nc.,;rrel')-W'�O d;-..:..
>1l

a 1'e_
.

o preso
Esteves de Ap'uia1' é ---<:.l.\S BOl�euX, \fino" - �e- reito c o. E

il1Cl\.üU oS P

ce ídq� a §'õMt: O ��eputa�o Braz .<\ h'A Munici�:rn�� �gT"o. Di'retório )'eo \",tll::" D.e "O Que.sera.�, sindiCâ\'),Cl� sa__§).utO'f��r'M'H
t�:ld�" dos "iirgão� .comp�-

nou, para re-p-r:ese:_rl't'l'lT'" � -

(}'-o'"E� agfaat'- F...lu;pn�; .co,t"nDc�e� r&J:�lkn8t�1�- '.

tente.;; a pr'Cparação' da
Casa nas exeql�las do c�do á gentileza de !':lIR �,i }tri�n���:�àb��d�"";�'" hi�t�= mento tral1screve� ;i.

(loC\.'ln1el1t·,l"a- o de molde a d�putado WandeIley .Ju- sIta, que :re.glstra com pra- rÍ3dor J Ferreira da S'I
.

guns tópicos de docU-.11en.
,. •

mor, Os parlamentares zer deseja-o bem como a
..

. _

I-, . .

permitir o pre&'íÍ·dente Jus- Evalej:) Amaral, Valdemar se1_{ filho Hugo feliz est8da va fa�el' uma eXPC!sl_Gao a t?S �o�stantes da I:.'llldl-

cel1no Kubitst':·nek �nviar S 11 El d' I ardi t C ·t 1
' respeIto do centenarlO de canCla.

a es, gY·lO ,;\111, , nes a apl a.. Itajaí. DO DR, JUIZ DE DIREI-

Na abertura do curso TO: "Há neste juizo, um
lançamento do livro d� inquérito em pleno anda-
crônicas de Silveira de menta, P1n que são acusa-

Souza - O Vigia e a Ci- dos por crime de furto o

dade - ilustrado com xi- Delegado de Polícia desta
logravuras de Hugo Mund. cidade, SrJ Artur Espíndola

e 3.0 sargento Mario Her
cílio d(' Oliveira".

mensagem ao congresso
solicitando a criação da
Uni versidade de Santa Ca
tarina. O orador tece cou

sideracões a propósito da
matéria, e o sr. Orlando
Bertolí secunda as pala
vras elo representante pes
sedista da capital, que em

seguida salienta o traba
lho conjunto dos dirigen
tes das faculdades em San
ta Catarina, das bancadas
federais e do 'govêrno. Re
fere-se, na oportunidade
ao auxílio federal de 120
milhões que será destina
do ir Universidade de ,

ta Catarina.

A tesouraria da Prefeitma

Municipal está recolhend",
no presente mês, o 3.° tri
.nestre do Impôsto de In

dústrias e Profissões, 'Licen
r;a, Impostos sôbre Atos de

Econcmia, Publicidade, Afe

rição de Pêsos e Limpeza PÚ

blica, sôbre estabelecimentos

industriais, comerciais ti pro_
fissionais. '

DIB CHEREM: CRIAÇÃO
DA UNIVERSIDADE DE

STA. CATARIN .

c
"
\

Querino F'lach, Altir lWe
ber. Ma rio Brusa, Dario
Salles e Eduardo Sarítos
Lins.

t

Farm. Abêl \

E. de Aguiar )
Recebemos, ontem, '"

agradável visita do nosse;
estimado amigo e compa-j
nheírp> ,d.e lutas políticas)
fa:,ye <bel Esteves de

.

��oDtolo�ia - r ton�re�so
Dentro ·de breves dias se- Odontologia. realizará em setembro pró-

guirá para o Rio de Janei� O professor Orofino irá ximo.
1'0 o professor dr. Miguel tratar de assuntos atinen- Aproveitando a sua esta-

Orofino, presidente do 1. tes ao referido Congresso, da naquela Cidade, preten
Ccngresso Catal'inense de ccnvidando ilustres profes- de 'o dr. Orofino fazer um

sores para ministrarem CUI so de 'especialização de
cursos de extensão nesta periodontia para ampliar
Capital por ocasião do im- úmda mais os seus conhecL

portante conclave que se mentos profissionais.Verdade Sem Frustrações
SILVEIRA LENZI

Contrariar lIma verdade, tentando dissimular frL1&�

trações intestinas, fazendo jôgo de inocência, de malí

cia, é a pior arma que uma pessoa pode usar.

Nada ,como uma verdade para contrariar uma men

tim, ou uma pseudo-verdade.
Nada .como dispor de fatos robustos, verdadeiros,

daqueles que não só as palavras transmitem, mas as ati

tudes, as características que os .comprovam, fixam-nos

como indeléveis.
-�

O que ocorreu na Convenção Trabàlhista, a maneira

como se desenvolveram os trabalhos, os en2aminha

mentos, as votações, as decisões, comprovaram, e re

solveram de .uma vez por tôdas, á "questão comando" d.'.

agremiação petebista.
Delegados de tôdas as regiões, representantes de

quase todos os diretórios municipai" - noventa e tan�

tos, assessorados por outros .companheiros, reunidos no

maior e mais pujante conclave do PTB, decidiram, re
solveram, por unanimidade - frizam08 maIs uma vêz,
os ·c.ami-nhos que o partido deveria seguir.

Isto é uma verdade, leitores. Indígna dê qualquer
contestação, ou de qualquer tergiversação. Foi uma

verdade assistida por mais de quinhentas pessoas! Pes
soas da Capital, do interior, reunidas para a memol'á�

vel 'Convenção.
E, não se diga que os discordantes (quatro ou cin

co), não se fizeram ouvir, que não tiveram oportunida
de de divulgar os seus pensamentos. Não. Os que dese

jaram falar, falaram. Sem tolhimentos, sem pressões (a.

única que existia, era a da grande maioria que não

compactuava com os discordantes). Um dêles, até. leu

as suas discordâncias, e caiu fO�'a do recinto, apesar

dos apêlos do presidente dos trabalhos, para que vol

tasse e ,permanecesse entre os convencionais. O -discor

dante não quis. Não poderia querer, estava fazendo jô

go de outros, e o caso era largar a proposição de dis

cordante, e dar no pé, pois não havia quem defendesse

as suas discordâncias! Os outros, pelo me�os, ficaram

em seus lugares, e defenderam as suas téses.

Esta é a verdade, nua e 'crua, verdade sem retoque�,

sem bajulamentos, o resto ... o resto são frustrações
comO já dissemos, mágua de perda de comando, de im

praticabilidades.

nicas da Confederação
Nacional e da FIE�C, os

problemas que mais os

afligem, com reflexos di
retos na economia catari
nense. Ressalte-se a pre
sença, naquele conclave,
dos 81'S. Eurico da Gosta
Carvalho e _.Hans Gald
nann, da C.N.!., e dr. Ma
noel Pedro da "Silveira e

BRASIL ESPETA·
CULAR NA COPA
,ATLÂNTICO

5 a I sôbre a Argen
lina

Reabilitando-se do re

vés sofrido frente à es

quadra do Uruguai (1 a O,
gol contra de Belini) a

equipe nacional, na noite
de ontem, levou de venci
da, de maneira espetacu
lar, o esquadrão da Ar
gentina, pelo dilatado es

core de 5 tentos a 1 golos
de Chinesinho, Pelé, Pepe,
Delém e novamente Pepe.
O selecionado nacional

formou da seguinte ma

neira: Gilmar, Djalrna
Santos, Belini; NiJ.ton San
tos. Zequinha e Aldemar ;
Sabará, Chinesinho. Pelé,
Cou tinho. Pepe. Jogaram,
ainda, Delem, Vaido e

Moacír.

c. Cafarinense:
Segundo (urso

O Centro Catarínsnse
realizurá em agôsto pró
ximo seu segundo curso,
que constara de aulas
conferências, às quartas-
feiras (Rua M,Pv;"_'"

,

flQdJl

A fala do "imortal"
(Cont. da 1.a pág.)

Não maldigo o diplo
m��, somO não tenho gabos
para o autodidatismo. Pe�
lo contrário, a.cho louvá ..

,

vel e digno de admiração
todo. aquêle que pro:ul'a
conquistar, ,pelo estudo,
um título qualquer, que o

habilite para a vida. O que
apenas sublinho é o .ex�
gêro de se lhe atnbuu'
virtudes que devem ser

procuradas no sujeito, e

não no objeto, como se

neste é que residisse a

fórmula mágica, a chave
de todos Os enigmas, o ta
lismã da felkidade ...

. O verdadeiro sábio não
é aquêle que tem o dip_lo
ma, mas o que pOSSUI a

ciência, .como diria o ve

lho Conselheiro Acácio. E

diploma sem ciência, sem

trabalho e probidade na

profissão, sem uma cons

ciência livre e uma alma
\

embebida de ideal é mil
vêzes piór do que o auto

didatismo, porque é a con

sa'gracão das nulidades, a

própria fraude ofi.cializa
da, com sêlo e firma re

conhe,ida pelos órgãos
competentes.

.Já houve quem obser
vasse que no Brasil o es

critor profissional não

constitui a regra, mas a

exceção. De fato, quem se

lembra.ria, hoje, de Iper
guntar pelo diploma de

Machado de Assis, de Eu
clides da Cunha ou de
Coelho Neto, para lb-es re

ferendar, com a .chancela
buro::rática, aquilo que
neles foi pura explosão
do gênio criador? Qual
foi, por exemp-IQ.. dos nos

SOs grandes críticos do

passado, o que fêz curso

de crítica literária. ou_que
pl'ocurou erigir os seus

métodos, ou a sua filoso:-

Partido Libertador - Dire:lól'io Regiônal
Para decisões sôbre a sucessão estadual

e outros assuntos ficam convocados os senho

res membros efetivos e suplentes dó Diretó

rio Regional para uma reunião, em sua _séde
à Praça 15 de Novembro, 23, primeiro an

dar às dez horas do dia 17 de julho do cor-
,

.

rente.
Vieira da Rosa, Presidente

fia artística, em critério",_,
infalíveis no julgamento
dos valores do espírito '?
NaO foram acaso Sílvio
Romero, Araripe Júnior,
José Veríssimo, Nestoi'
Vic.tor e, mais recente

mente, Tristão de AtaíJe,
Álvaro Lins, Moisés Ve
linho, Eugê'nio Gomes,
Adonias Filho e outros,
simples amadores, porém,
dotado!': da cultura reque
rida pelo gênero e da in
tuicão artística que pene
tra" 110 âmago da obra de
arte como o raio de Im:

que revela a face oculta

das coisas? Aliás. um d�s
maiores ex,poentes da Cl'l·

ti.ca brasileira, Tristão de
Ataíde, sem desdenhar f!s
profissionais, faz o elogIO
do amadorismo, dizendo

que "o amador é, por. ex
celência o homem· lIvre.

É a floi: de tôda a civili.

zação e,' de cert'O modo,
uma das suas razões de
ser." Êle "não presta pa
ra nada, - diz ainda o

mestre, que também se

considera ul}! amadbl' -

no critério {Joçal do ho
mem em série, para quem
só valem os homens atre

lados a uma tarefa espe
cífica e mensurável. Os
amadores irão para o céu
em companhia dos boê
mios, dos mendigo!,; e de

alguns poetas e -haverá
grande rumOr d·e asas ao

longo de sua àRcenca..o ...
"

(Continua)

mais representantes do
Rio Grande do Sul e Ala
goas.

que o acompanhavam. O
fato, fácil é de compreen
der, reveste-se de grande
importância. A esponta
neidade da manifestação,
prova a popularidade' do
candidato oposicionista ao

govêrno e prenune ia
'

cOn
sagradora vitória.

O sr. Celso Ramos e co

mitiva, ontem seguiu para
a cidade de Ohapecó onde
presidiu mais uma reu

nião do vitorioso Seminá-
. rio Sócio-Econômico e da
qual daremos maiores in
formes na próxima edição.

CELSO ACLAMADO

Antes de inicial' Os tra
balhos do Seminário, o sr.

Celso Ramos, que tam
bém é candidato ao go
vêrrio do Estado, dirigiu
se à GRUTA AZUL (Res
taurante), a fim de almo
çar. Ao entrar no recinto,
os que lá se encontravam
prorromperam em palmas,
para surpresa sua e dos

._.... -

.,.'

FLORIANÓPC-LIS, Quarta_Feira, 13 de JULHO de 1960

OS TREZE
Reunírvse-ão hoje, dia 13,
num jantar, como têm rei
to há 5 anos, 6.° da 1.a prí ,

são sofrida em nome da
honra e da dignidade da
Polícia Militar, OS TREZE.
Nessa reunião, maia uma

vez, palavras livres de ho
mens livres, levantar-se.ão
uníssonas num protesto
único contra um ato infa
me e infamante. São vozes

daqueles que pondo de lado
ae promoções fáveis e as

comissões polpudas, prefe
riram as preterições injus
tas e as cadeias, para não
se acumpliciarern com os
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DO DR. PROMOTOR PÚ
BLICO: "O Sgto. Mário
l!,ercilio de Oliveira, pivot
o.a sindicância, não há pa
lavras para classifioâ.Ic _

VENAL - BEBERRÃO _

INTRIGANTE e receptador
de um furto de jóias.
O Comandante do desta

camento é digno de lásti
�na. Tenho em meu poder o
inquérito instauraao con
tra o mesmo e o Delegado
de Policia local, na fase �

âenuncia",
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MISSA DE 30.0 DIA
JORNALISTA JAIRO CALLADO

Maria Iná Vaz, compungida j,elo desaparecimen
to de seu querido e inesquecivel noivo JAIRO, .convida
seus parentes, amigos, colegas, funcionários de " A GA
ZETA" e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais em

Santa Catarina, para assistirem à Santa Missa de 300
dia, que será rezada em intencão 'a s�la bonissima alma

. ,

no proximo dia 15 (sexta-feira) às 7,30 horas, na Igre
ja de São Sebastião.

Desde já agrade�e a todos que comparecerem a es

te ato de fé cristã.

Em uma roda muito movimentada de universi

tários, pontificava, 110 bar do LUX, o Prof. Rena
- to Barbosa:

'. - Observem vocês que as .coisas já não têm

sentido. A época é de Pelé. Época de glorificação de

pés. E tôda gente se preocupa com mãos: Mãos lim

pas de Ferrari. Mã08 de Creso do Irineu. Mãos li

riais do Konder Reis. Mãos artes do Celso. Mãos

vingativas do Heriberto. Mãos chamus'cadas do

Paulinho do h'ineu, Mãos misturadas do Saulo.

Mãos sem rumo do Carlinhos Gomes. Mãos amar

radas do Elias Adaime. Mão bôba do Doute!. Mãos

súplices de um deputado do Adernar que anda por

aí, eleito nas sóbras do Manoel de Menezes ...
_ Professor, e com quem o Sr. está? - ata

lhou provo.cante um academico de Direito.
:__ Com as �elhores mãos deste país, meu fi

lho. Com"As mãos de Eurídice" ...
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