
manifestado anteríormen,
te, afirmando:

--,- "O "contínuísmo" so
mente existe na fantasia

.

dos nossos adversarios que,
Reportandocse, a seguir, na antevisão da eua pro ,

sôbre os rumores de "con- xima derrota fragorosa,
tinuismo", o deputado Her , procuram confundir e in-
mes Pereira de Souza rei- trigar. O PSD do Rio Gran,
terou seu ponto de vista já de do Sul está -mtegral.,

OPI vai concretizar-se

..

':

"A chapa Lott será a}n�e vitoriosa no R G do Sul"
DECLAf{AÇÕES DO DEPUTADO HERMES PEREIRA DE SOUZA SÕBRE OS RESULTADOS DE SUA RECENTE VISITA A VA'RIOSMUNICIPIOSGAUCHOS

PôRTO ALEGRE, 16 (v. A.) - "Retorno satisfeito da excursão que rea

lizei, juntamente com c deputado João Caruso, por extensa região..tJ I ::l:t
do interior do Estado, em propaganda das candidaturas do marechal Teixeira
Lctt e sr. João Goulart - declarou o deputado Hermes Pereira de Souza, que
acabava de regressar de uma visita aos municipíoo de Palmeira das Missões,
Frederico Westphalen, Irai, Saberi, Campo Novo, Humaít.á, Tenente Portela,
Ijuí, Três Passos e Santo Angelo.
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Lider do Dovêrno. na Issembléia
admite derrota de Irineu

.

o srt SEBASTIÃO NEVES SENTE SAUDADES DA OPOSICÃO J o T A ·(0·'
•

MENTA PLATAFORr�A DE CELSO

Nadonal dos Estudanles
do Brasil I

Henrique L'opes Furtadc,!l
Márcio Barros, Carlos Ro-,
berto de Andrade Lopes
Décio Madeira Neves
Nesta época em que o

povo brasileir,o te�á que to-
mar �randes decisões no

oue Eangc ao futuro da
Pátria os universitários
catarÍl1enses. vão a capita1
mineira com o firm-e pro
pósito de eleger para diri

gir os destinos da UNE. a

chapa CONSCIÊNCIA UNI
VERSITA'RIA NACIONA�
LISTA.

Em uma das últimas
sessões da Assembléia Le,
gislativa, o líder do govêr,
no, ao apartear díscurs
proferido pelo deputado
Estivalet Pires disse en

tre outras coisas Que já
estava começando a scn
til' saudades ela oposí,
cão ...
Ó líder da oposição retru
cou que o apartearrte es

tava manifestando que

t
�\ VEJA SOLUcão NA PA

GINA-ONZE

Congresso
Partirá hoj e com destino

a Belo Horizonte a Delegp
cão aue representará os

universitári'os catalUnenses
no XXIII Congresso Nacio
nal dos Estudantes do
Brasil.
Integram a bancada os

següintes acadêmicos:
Jósé MatuS'além Comelli,

Genovênci<o Mattos. Raul
Bayer Laus, Rogério Stoe
terau MauríHo Lopes da

Silva: Saulo Linhares, Luiz
Ramos Floriani, Sadi Li
ma, Darci Pacheco, Paulo·

admitia, claramente ,a der.,
rota do sr .Irineu Bornhau
sen às eleições para go ,

vêrno de Estado, admitin
do .portanto, a vitória do
sr. Celso Ram:::s.

O deputado Jota Gonçal
ves na sessão de 14 dr.
corrente referiu-se ao es

forço riegatívo da UDN
'J,,;invillense junto à banca
da daquela .agremíaçâo, no

sentido desta obstruir o

emoréstimo da Caixa Eco-
. pôriüca à Prefeitura de
Joinville Adiantou. ail1(!:.1.·
Que o fato estava p t r �!l
mais caraoterizádo, e o sr

Antonio Almeida, em a

parte, adianta que o Go
vernador do Estado t.cn
bém é culpado 'pelos pl'='
tuízos Que ') torperíeamen ,

te. vemo causando ao povo
tle Joinvillc Dor não' te.

f�:l'ç.as cmfic:lentes a :iÍm de

c·vitar. 'atitude lí_iI?P�t��óU
ca cuja maior vItljpa ,e, em

,�itltes�; ...� "li>�j3�a);;p.9:·.. _' �h,
marl'chestéi't eatar:inense..
O deputàdo pessecú.sta ?e

JcinviEe se refere, � segmr,
a vários ítens da plata
forma de govêrno do sr.

Celso Ramos, candidato (!.\

PSD, PTB e PRP, dizendo

BARNABÉ DÉSPADINHA, EM NOSSAS COLUNAf
VEM DIARIAMENTE FOCALIZANDO O AUMENTO DO
FUNCIONALISMO ATRAVÊS DO PROJETO DO GO_
VERNADOR HERIBERTO HULSE. E TEM MOSTRAm,
MUITA COISA INTERESSANTE QUE SE CONTEIVi.
NESSE AUMENTO E QUE, POR ISSO MESMO, POR SEF

INTERESSANTE, LEVOU O GOVÊRNO A DAR AVIse,
AOS DEPUTADOS DA OPOSIÇÃO: "SE TENTARE]\.'

CORRIGIR ENGAVETAMOS O PROJETO - COM(,
ENGAVETAMOS O AVAL DE JOINVILLE - E Cf,
FUNCIONARIOS FICARÃO DEVENDO A VOCÊS (,

NÃO TEREM TIDO AUMENTO."

ISSO, EM OUTRAS LETRAS, FORMA A PALAVHA
CHANTAGEM.

MAS DELA NÃO PODIA FUGIR A BANCADA OPO.

SICIONISTA. DAÍ AS INJUSTIÇAS GRITANTES DCo

AUMENTO.
UM EXEMPLOZINHO: O CARGO DE INSPETOF

DE ESCOLAS PROFISSIONAIS FEMININAS (DUM.

ESCOLAS) FOI RECENTEMENTE CRIADO. POI;

BEM. NO ATUAL AUMENTO JÁ CHEGOU AO FINAl

DA CARREIRA! JA ESTA EQUIPARADO À úLTIMf

LETRA DA CARREIRA DE INSPETORES -DE EN� \NO.
QUE LABORAM PARA LÁ CHEGAR 20 E MAIS ANa::.

DE SERVIÇO.
COM ÊSSE, NAO: NASCEU E· ANTES DE F1\IGA-

1'INHAR JÁ ESTAVA NO FIM!!!
MILAGRE') NÃO! A SUA OCUPANTE É IRMA DO

GOVERNADOR ...
ENQUANTO ISSO O PROFESSORADO PRIMARIC'

FOI EQUIPARADO AOS MOTORISTAS ...

�m�réstimo à l.LatiBa:5�� milHões
Iriteramerlcano de Desen
volvimento poderá admi
nistrar parte dos fundos,
através da sua Divisão es

pecial ,de
.

e m préstimos
suaves. Outras.. possíbilitla
í;,'� ,l0tle:rão inl'Juir a .par.,
tieiPãção através -do FUl-t:le
de empréstimos de dn�
volvirr:.ento ou a Adminis_
tração de Cooperação In
ternacional.

Oposicionistas de Slr'oessner Em

PO!!��!s,����!� a ����f�'!. �O!!��2 !
Elementos contrários ao Acrescentaram duvidar �
regiI"?e de Stroe�s�er, nes- que Stroe9sner já tenha
ta CIdade fr�mtell'lça, d�- adqUirido passag.ens para
c�araram, .hoJe, que a opos�- êle e sua família a fim de
çao ao �ht.ador paragualO viajar para a Europa. Mas,
cresce, rap�damente,. e que acrescentam que é iminen-
<.'alguma COlsa podera ocor.. te uma transformacão no
rer a qualquer momento"! govêrno. A agência noticio_
em Assunção. PODadas e sa argentina "Telpress"
base de rebel�E�s par;:i- informou, ontem, que seu

guaios, em oposlçao ao :e- correspondente em Posadafl
gime Stroessner e o gôver� havia comunicado qQe a
no de. Assunção denuncia família de Stroessner pre-
regularmente as afirma- tendia partir, hoje, com

ções dos ll-dvemarios de que destino à Suiça, a fim de
existe um a m b i e n t e evitar a possibilidade de
de intranquilidade no país.
Em fontes informadas, se

disse entretanto, que a

situação na capital "é ten-

/

da enorme e crescente a;

ceitação Que aquele pro,
grama vem tendo em sua

regíão. Aludiu' à criação do
Banco de- Investimento,
ponto alto da plataforma,
comentando os extraordi
nários benefícios aue tal
empreendimento trará ao

povo, e Que até os uclenis·
tas "com ouem se pode tro,
cal' idéias" tem se maní,
restado favoráveis a êsse

Washington, 16 (A. P.)
- O govêrno de Eísenho ,

wer pretende pedir ao Con
gresso. no pericdo legisla
I.iV) r.e agosto, para votar
um rur do çspeclal de ern ,

préstimos ª' América Li!_
tina, que poij'erá nlOntur- ao-

�

500 milhõeS: de dólares, se

gunde. se soube hoje: Se
gundo o programa, os Es_
tados Unidos farã:o emprés_
gotimo, em ·dólares a 1ongo
prazo, que poderão ser 'pa
gos em meeda nacional.
Somente em circunstân
cias especiais serãO' feitos
diretamentc. Nos projetos
aue o Fundo tentará fi
nanciar serão incluidos aoi;
de moradias de propriecla
de particular, assim come

l'ecol':mização de terras. A
-terra, ao menos em prin
cípio, po:!.erá ser de gran
des extensões de proprie
dade pública; que tem a

maioria das nações latino
americanas.O presidente
anunciou o programa, em

termos gerais, na segunda
feira passada, em Newport.
Estao sendo elaborado,:;

aqui Os detalhes Nalg�ns
meios se interpreta a oca

sião 0.a infO'rmação como

medida dos Estados Uni
dos para reforçar seu pres
tígio na América Latina
contra o repto do governo
revolucionário do primeiro
ministro cubanO', Fidel Cas_

- "Promovemos multao
reuniões - acresoentou o

dirigente do pessedísmo
gaúcho - e foi com prazer
que verifiquei que os meus

correligionarios· do PSD a

elas compareceram em

massa, demonstrando gran
de entusiasmo e dando
provas de unidade e coesão
partidarias. O Partido es�
teve, pois. presente e esta
mobilizado ,lutando para
cumprír a orientação geral.
E não há a menor duvida
de que a nossa . agremiação
se apresenta como 11m to
do a despeito das disQen
cõ�s conhecidas, as quais
não encontram ressonan.,

cia no corpo partidário. A

chapa Lott-Jango sel;á am

plamente vitoriosa !10 �io
Grande do Sul. Nmguem
tenha nenhuma duvida a

esse respeito. Visitamos dez

ponto do programa do, sr.
Celso Ramos e, bem assim,
ao empréstimo da Caixa
Econômica a Joinvillc pe
los benefícios que o projeto
do sr. Jota Gonçalves le
vará à cidade dos príncí,
pes.

Em nossas próximas edi ,

cões comentaremos, com

mínúcías, os últimos de
bates travados na Assem
b'éia Legislativa, a pl"CPÓ
sito dos 'assuntos aqui sin ..

tetisados.
-

troo Tanto as Nações Uni
das como a. Organízaçao
'cIos Estados Americanos
(OEA) têm em vísta dis ,

cutír a crise sllXg'ida das

diV.ergênc.�s .:de· Çqh0 .com'OS E�,trul� Ur:i.d . i�O
-"(:-tl."tfipO dos empreM-ittios de
"propósito s�jal" para a

América Latina, tem havi
do grande descuido de par
te dos Estados Unidos, em

favor de créditos que pos
sam ser liauidados pO'r ,,�

Estes últimos créditu"
alegam os nor-te-ameriCi:!-
nos - são disponíveis a

através de instituições de
crédito internacional, e

de parte dos Estados Uni
dos. O vertiginoso cresci
mento da América Latina,
que contava 69 milhõe" ep'

1900, e que será ck 583 mi .

lhões no ano de 2.000 de
verá apresentar aos go
vjernos latino-americanos
grande procura de -mei:s
para cui-:1.ar àos respectiv6.�
povos.

As autoridades norte-
americanas aO' que parece,
acreditam em -aue na área
social dos Estãdos Unidos
poderão ajudar, possivel
mente, c,om sensível efeito
poHtico Embora os deta
lhes não tenham sido a

justados, uma maneira de
pensar é que o novo Banco

efusão de sangu� pelas fac
ções contrárias ao Partido

colorado, o situacioniDta.

LOTERIA DO ESTADO
Vendido Pela Agência de. Hervai

Droeste - 500 Mil· Cruzeiros
O bilhete 2871 - extração do dia 8 de Julho cor

rente - premiado com Quinhentos IDil cruzeiros for ven_

dido pe:a Agencia de Herval d'Oeste aos Snrs. ARNOLDO

BARTZ e SEBASTIÃO JOSÉ TELESCA, residenteu em

Joaçaba -- cinco décimos a cada um.

mumcipioa e em todos
eles a candidatura Lott .es

tá firmemente consolida
da";

mente ao lado da candída.,
tura Lott e defenderá essa
candidatura para faze-la
vitoriosa em 3 de outubro,

.

ao mesmo rutsso que está
lutando par� cumprir a

acordo com o Partido 'I'ra.,
balhista Brasileiro, a fim
de eleger o ilustre dr. João
Gculart".

Carfa de Eisenhower a Júscellno Reve la M u d a n c a de-
•

Opinião d o Pres.i dente Norte-Americano
RIO 16 (V. A.) - Se-"

gundo notícías proceden"�
tes de Brasília, o presiden
te Juscelino Kubitschek
considera, com a carta que
acaba de receber do.pre_
uldente Eisenhower, defini.
tivamente assegurada a

concretização da "Opera
ção Pan.Amerlcana", pela
qual tanto vem lutando
desde o dia 28 de maio de
1958.
Informam igualmente

fontes do Palácio do P�a
nalto que o documento do
presidente dos Estados Uni
dos se refere exclusiva,
mente o de maneira detn-

lhada à OPA, evidenciando
que houve senolvel modifi
cação norte.amerícana em

relação ao pan.amertca,
nismo, depois das conver

sações mantidas com o pre,
sídente Kubitschek em

Brasília, Rio de Janeiro e

São Paulo, a propósito da
Operação Pan.Amecícana.

�S�bemos também que ae

nlensagens trocadas entre
os dois presidentes eerão
divulgadas- ao mesmo tem
po na Casa Branca e no
Palácio da Alvorada;' de,
pois que o embaixador Mo
reira Sal.es entregar a Eíse ,

nhower a resposta do pre
siaente do Braeíl.

De Rio D'oeste

NADA IMPEDE O AVANCO VITORIOSO
,

.

.
.

DA DISSSIDÊNCIA UDENSTA

Incrementar

Já através o rádio, que divulgou o manítesto dos
udenistas dissidentes, o povo desta cidade ficou conhe
cendo dos motivos que levaram a muítoa e valorosos

udenístas da velha guarda a se formarem em dissidência.
Procedente de Rio do progredir, RENOVAR PA_

Sul, chegou a nossos pagos RA não parar, deixou o .Sr.
o Sr. Melquiades Fernan , Melquíades entendimentos
des, um dos chefes desse para a formação brevj, de
movimento renovador, pa., uma ala dissidênte para
ra aqui também formar, cuja efetivação ,se fará
contando com velhos amí, acompanhar de grande ca-

gos e compreenaívos com- ravana de dissidentes "que
panheiros já saturados de estarão em missão em, to,
promessas .e mentiras, uma do o Estado Catarinense,
ala da já vitoriosa Dis- pregando aos udenistas li-
sidência Udenista. vres e conscientes a RE

DENCÃO DA TERRA CA
TARINENSE através da
DISSIDÊNCIA UDENISTA.
EM MARCHA.
DISSIDENTE UDENISTA.

O de

dossenvolvimento
estaleiros existentes

\

Através de rínancíamen,
to fácil e a longo prazo, o

que será possível por In;
termédio do Banco do Es
tado, Celso vai incremen ..

tal' o desenvolvimento dos
estaleiros existentes pro
curando, àesím, amparar
satisfatoriamente a nossa
indústria pesqueira, hoje
tão abandonada e despro ,

tegída.

. Missâo cumprida, mísaão
vitoriosa pois, sentiu desde
logo, entre companheiros a

vontade de MUDAR PARA

AUTORiDADE EM SERViÇO SOCIAL
vlsnA O BRASIL

RIO, 16 (V. A.) - Che
gará hoje, dia 17 ao Rio,
desembarcando no aero ,

porto internacional do Ga.::.
leão', para uma, permanên
cia de uma Semana, o sr.
Joe Hoffel',\ secretário geral
da: Conie.réncia·· Interna_
cional do Serviço Social,
orgão consultivo da ONU,
com sede em Nova York.
O sr. Hoffer, que é uma

eras maiores autoridades
mundiais em serviço eoeial,
vem ao Brasil com 15 obje
tivo de manter os primei
ros contatos sôbre a reali
zação no Rio .de Janeiro,
em Jurho de 1962, do m.<>
Congresso Internacional de
Serviço Social, do qual de_
versão participar delega
ções de todos os paíseD
num total aproximado dé
três mil pessoas.

=11\g'üiis�·m··�'��"·1E����G:RFi�;;}:,:��;?:"
Flagrantes

RENATO BARBOSA

N�, Laguna, j� foi lan�da pelo PSP acandwatura a vIce-governador n
�

d
Es�ado, mas. da �epública Juli�na. ��m�f'n ,efhece pllhenando o meu amigo Boaventura Barreto...

-

A UDN, como partido político, não
está séndo combatida por nós. Trata-se
de uma organização respeitável e neces
sária ao processo dem0cratico. Em seu"
quadros existem valores de primeira or
dem: - no jornalismo, na catédra, nas
profissões liberais, no operariado e nao
clú8ses Econômicas. A verdadeira UDN
não é o Clube da Lanterna. Nem Carlos
Lacerda. E muito menos os aeronautas
da República do Galeão, da Serra do Ca
chimbo e de Aragarças. Em Santa Cata_
rina, por exemplo. nOD meios udenistas,
conta o Estado com belas energias cívi
cas. No bojo partidário, porem, proliféra
um grupo de exploradores. São os co
nhecidos satrapas do poder econômico. E
udenistas dignissimoD, austéros, proce
dentes de memoráveis lutas partidárias,
relegados ao ostracismo. Será, essa, a

verdafleira UDN? Evidentemente, não.
Ê a I)utra UDN, UDN dOD depósitos no

INCO. UDN do Banco Sul_Brasileiro. UDN
das ::legociatas. UDN dos desfalques, UDN
que nega apropria UDN. Não combáte
mos () prestigioso partido nacional, mas

lutamos contra a corrupção, inaugurada.
pelo Senador Irineu Bornhausen, e que i
sua é!0mbra estadeia em terras catari-

O Se�ador Irineu Bornhausen deve
e��al: t�'mcan�o uma, barata, diante dadl"mssuna atitude 0.0 Deputado Doutelde Andrade, destru!ndo, em praça públi_ca, pela consagraçao trabalhi9ta de seu
nom�, tremendas infamias de que {oi al�
v�. E .que o Senador, naquele seu diz-
11ao-Jlz, m€.!9 sibilino e nasalado, déra a

ente�der que o valoroso líder populista
passara pelos seUD guiChês de amacia_
mento!-depois do último pleito de Ara_
rangua 02 milhôes). A cupinchada 'pe_
g�>u na palavra ... Mas Doutel não está
sosinho. Plínio Salgado, segundo infor
mações partidas desse sub-mundo tam_
bem, certa feita: foi comprado ))�lo IN_
CO. .. E o PRP foi posto em leilão pelo
Paulinho de Seu Irineu. pelo Ruy de Seu
Heriberto, e por um deputado do Ade_
mar, que zanza por aí, nas sóbras elei
torais do Néca Menezes... (RESISTÊN_
CIA, edição. de 4-3-1958).

Quando advogava no bul do Estado
não foi uma, nem foram duas vêzes que'é'.lÍndo da séde distrital de Lauro Müller'
EM CA�INHÃO, dirigido pelo meu ve�
lho amIgo �waldo Losso, tomavámos a
Estrada do RIO do Rastro e. viajando 20
k.ms." alcll;.nçávamo� Morro Pelado, onde
tive mteresé'2S prOfIssionais. Êpoca? 1932
a .1934. Possuo .�m casa uma fotÔgrafia,feIta nessa reglao, no dia 24 de novem
br? d� 1934! assinalando a passagem do
pnme�ro mes .de meu filho Ruy, e na
qual _fIguram, Junto ao caminhão, o ines
queclvel Dr. Walter Veterli. Ewaldo e eu.
Lauro Müller dista 27 knw: da bôca da
serra. A .Serra do Rio do Hastro, propria_
mente dita, tem apenas 7 lGns. Há mais
de oito anos, o govêrno do Estado ini

.

ciou a construção da estrada;-partindo
de Novo Horizonte, á altura das terras
do Sr. Cesar Ronconi. Em mai[' de oito
anos, os famosos 7 kms. consumiram na
da menos de 60 milhões. E, desses 7 kms.,
con9truidos mesmo, no duro, foram só-

.

mente 2 kms.' e meio. Os 1 e meio kms.
Quando o Interventor Nerêu Ramos restantes foram um pouco retificados.

foi deposto. em consequencia do golpe de Eis como a imprensa governista não faz
Estado de 29 de o;utubro de 1945, Santa muito tempo, .engrinaldou o evento, nu
Catarina possuia umA. unidade escolar pa_ ma puxada em boas condições, para in-
1" cada grupo populacional de 116 habi- formar ao povo das bemerências da du
tantes. Pela imprensa carioca, o eminen- pIa IRINEU-HERIBERTO: � "RIO DO
te Professor Lourenço Filho assinalou, RASTRO, - A TEIMOSA OBSTINAÇãO
jUbilosamente, esse fato, para que o país DO HOMEM VENCE A NATUREZA."
int"iro do meémo tivesse conheci '.ento, Tudo chovendo no molhado. Até memno

pois os catarinenses haviam alcançado o espalhafato do cabeçalho, seguido �e
um nível jámais constatado em qual- �.)rografias antigas, dadas como atuaIs.

quer Estado ou em qualquer circunscrÍ- Mas onde e;xiste ob�ti�ação q,ue não seja
p-ão administrativa da América do Sul, teimos�.? So em Pa;laclO, talvez ...

Ctn%$%$%%%S$%X%SU%,..%S%"SS$,%SSS%*"'%�%X%»�'Ç%%%%%$% e,,%%��

neuses.

A maior ignominia politica, em Santa
(;:::ttarina� foi feita com o saudoso Go
vernador· Jorge Lacerda. Quando oS!'.
Irineu Bornhausen lh.e transmitiu o �o
vêrno, a 31 de janeiro de 1956, a publi
cld8dé gritou: "IRINEU TRANSMITE O
GOVÊRNO COM O ORÇAMENTO ACU-
51'lNDO SALDO." Mentira. Jorge, espí
ritú desnr.evenido, não investigou, nem
com ié:so alterou o irradiante bom humor.
Na primeira Mensagem do Governador
Heriberto Hulse á Assembléia Legislati
va, informava S. Exa. que o déficit orça
rneutáriG 'linha se avolumando, de exer
cício a exercício, a partir de 1952. Govêr
no Irineu Bornhausen: - 1951 a 1950.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS eleito para preencher a ca

deira de que é patrono o ma,

rinhista Virgílio Várzea, da
Academia Catarínense de Le,

tras o dr. Nereu Correa vem

despontando no conárto cul
tural do Estado como uma

las maiores inteligências.
Na oportunidade ele tão

grata efeméride, S.S. será
alvo das mais expressivas
manifestações de apreço e

regozijo por parte do seu eie_
vado número de amigos e

admiradores,
Os de O ESTADO levam ao

."... /\ seu ilustre amigo c colabc
AMANHÃ: radar votos de perenes f'eli ,

FAZEM ANOS HOJE:
sr. Vit:::r M. de Souza

- sra. Gisela B. Wanderley
- sr Acelino dos Santos

Souza

:-;1' Jcsé S. Filho
- S1'a Celina Wall Silva
- sr dr Paulo de Campos

.M.ura

Se' Cláudio Píccolo Santos
- sr Nilo Brust

sr Oscar Soares de Olí-
veira
srta Zélia Ramos de Oli.
vcíra

FARÃO ANOS
R03INETE cidades,
l.ssinala a data de hoje,

mais um aniversário da me,

t ina Roslriete, filHinha do
:;1', Marina Cipriano "e de sua

- srta Evangelina Souza
- sra Olara da Costa Ortiga
-' sr Rui José da Silva
- srta Maria do Carmo Fa-

ria
,- sra Avelina Perdeneiras
- srta Olga Cardoso

nu. NERf:U COREA sra Marília Flôres Lino
Com indizível alegria no- sr Antonio José Cabral

ticiamos o transcurso de sr Euclides Cascaes
mais um aniversário natali , SI' Lênio Ribas Zimmer
cio amanhã, do nosso parti- - sr sava» Apóstolo
cular amigo e distinto con-I- sr Gervásio Carolino da

terrâneo, dr. Nerêu Corroa, Silva
elemento de projeção em os - sr dr. Wilson Paulo Men-
nosos meios sociais e cultu- donça
rais. sr Zulmar Arlindo Trilha
M e m b r o recentemente sr Iam Carreirão

exma esposa.
As nosas 11elici1iações ex-

tensivas ,aos seus pais,

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

A(JEN�IA INTER- daMEDIARIA DE �ttua« A ; A
IMÓV'EIS ' ;" J

� ",{J

ATENCAO SENHORES VERANISTAS!
t

LOTE À VENDA NA PRAIA DE CANASVIEIRAS A

CR$ 28.000,00

Lotes no MORRO DAS PEDRAS, com frente para f

praia, a partir de Cr$ 30.0UO,00, sem entrada, em presta
ções de Cr$ 1.000,00 mensais

Procure conhecer a relação dos imóveis à venda, err

n03SO escritório, à Rua Anita Garibaldi, Esquina da Ru�.

cios Ilhéus, ou na Agêncía de Jornais e Revii:'tas do Senho'

Artur Beck, na Praça Quinze de Novembro,
-------------------------------------------

�arndo libertador - Dire:tól'io Regionai
Para decisões sôbre a sucessão estadual

e outros assuntos ficam convocados os senho
res membros efetivos e suplentes do Diretó
rio Regional\ para ema reunião, em sua séde
à Praca 15 de Novembro, 23, primeiro an

dar à� dez horas do dia 17 de julho do cor

rente. V'!••,.
Vieira da Rosa, Presidente

FLORIANóPOLIS, DOMINGO, 17 DE JULHO DE 1960

Moena Balsini Boabaid e

restaurante do Querência Beatriz Boabald Abeicher

Palace. são visitantes em nossa ci.

-- III --
- dade c foram recepcionadas

.

Festejou aniversário no: na tarde de 4.a feira com

dia 15 p.p, o Exmo. Sr, Dr. elegante chá.

Hercillo Decc.k - Em sua
I -- III --

\ }

SARA,
CASOU
DIVINO.

A NOIVA DO MÊS,
NA CAPELA DO

-li/-
Nesta. ll_\aI\bã acontecerá

o "Coquetel, promuvído pela
Distribuidora de Produtos
Nacionais, pelo Lançamen.
to em nossa cidade dos ear ,

sim, alega, diminue a sua1'08 Dauphine modêlo mui
bagagem em suas viagens detíssimo apr-ovado e mere. recreio.cedor dos mais entusiásti-

cos elogios pelo charmé' pa
risiense que a nova linha

:; cueixou á empresa tele, confiados os bombeiros co-apresenta.
G

- fônica por ter sido mal en- mecaram a inda"'ar e aca-al'otas de. nossa socie- - '"

·en:ft1o por uma das telel'c baram de descobrir o autor.dade desfilarão na Praca
X'V, dando ,assim pela p;i- 'istas. Como não quis acei- Era Madeleine, filha ,dos do-

. tal' as explicações dadas pc- '10S da casa,' e'a confessoumelra vez maior atração à
I .) diretor. foi convidado pa- assim ter procedido a COR_paral a que se apresentará

após o coquetel aos flo.ria_
ra se entender pessoalmen- selho de uma cartomante,

nolitanos.
�e com a funcionário. Re_ que lhe disse que o amor

E t- sultado: 15 dias depois noi_ era alimentaso pelo fogo cs ao., po.is, de parabens,
d'

varam e casar<1m Ela era que se ela quisesse ser bemas rrigentes da fh'ma em

'd b�nita demais. :1mada, teria que ascendernossa Cl. ade sr, Osmar
Nascimento : Oscar Cardo_ . . . .

muitos fogos.
"O FI·lho. pelo -'t ·t . I Quando o JUIZ Mc Laughn:
� eXI o que era .

o aludid I t I
em Honolulu (Haval) soube

, . o ançamen 0-,
('<Ue Alaska tinha sido decla-
rado c 49.0 Estado dos Es-

comecirenos Sociais

-- 1//--
O Dr. Paulo Malburg, fêz

entrega da aliança de com
promisso, ii. srta. Marlene
Jannis - A Coluna Social

cumprimenta aos noivos e

dignas familias.

-111-
Em luxuoso carro

circulando em nossa cidade
o simpático casal sr. e sra.

Dr. Eugênio (Gracla) Viei
ra - O casal em foco, resi
de na cldada de Joinville
e está pasahndo o week,
end na Capital.

-111-
Edda Lages Miss Rio

Grande do. Sul, foi a perso
nalidade do "socíetv" em

foco da semana que passou.
No clichê Edda no terraço
do Querência Palace admi
ra a natureza de nossa ilha.

está

Grande do Sul,EDDA LAGES, Miss Rio do terraço

-111-
Alvaro Catão C111 ccmpa,

nhia do Deputado Wolney
Coblaço Oliveira ,jantava no

Querência Palace admira a baia Sul
-- I1/ ._- A vitrine discutida da Se_

O Presidente ca A A B B mana é ria ótica Modelo

Sr. Ne--I Mund e Diretcr so; pela bonita exposição de
artes fc,tOlcsráficas do cre,

dcncíado Walc'emar Ann,
cleto.

cíal Sr. José Lemos, recep
clonaram na nclte de 5."

feira, em sua sede para um

movimentado jantar dan,

ça nte, seus associados.
- 1//--

-111-
O Iate Clube de Floria-

nópolis já está sendo as-

luxuosa residência, O- casal
recepcíonou destacadas fi

guras do �undo social e

politico, r

-li/-
Na próxima 3.a feira co-

menlarei o suntuoso

casa_/menta de Sara Doner e Al
cides Abreu.

sunto e serão tmodas pro
vidências para sua fase do
recuperação

-111-
Destacadas figuras do

rnurido político .palestravam
em rodadas de uisque no

Lux Hotel.

-li/-
O Sr. Moysés, represen,

tante dos produtos Úax Fa
tor, de passagem por flOSS?

Capital, ainda 'visitou o

comércio para deixar as úl,
timas novidades dos afa
mados produtos. M. F. do
Brasil

Ana Helena Bauer a dis
cutida elegância �a cidade
de liajaí, está acontecendo
-un nosso "society" - Na
ulttma reunião social, Ana

Helena, usou um modelo

preto com decote meio ou

sado.

I�
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I
EDDA LAGES, durante o coquit('Z que lhe foi oferecido nos i
salões do Querência Palece pela direção do Hotel, em:
companhia da Diretoria do Clube Doze de Agôsto. I

OSVALDO MEU
LEITURA DOMINICAL (PARA TODAS AS IDADES)
Você ontem, meu amigo pediu para que eu eDcrevesse

algo para meditação. Coisa dificil para êstes dias que cor_

rem. E depois, eu não sBi mais ,escrever coisas bonitas,
mas, outros uabem e escrevem.

E esse quem foi?
Não importa.
E se quer efetivamente meditar, leia:
"Deus que sonda os corações-deseja ser adorado em

Espirita e Verdade, reprovando tudo que não é sincero e

puro. O hipócrita pretende enganar a Deuu e tambem aos'

homens e, assim, dá idéia de sua vil condição. - �l11 sua

impiedade sacrilega, vale-se do sagrado e do divino para

granjear a estima e a confiança de todo o mundo. No

propósito de parecer o que não é, sofre todas as exigên
cia::.' da virtude sem lograr seus beneficios. E, na hors

extrema-quando a máscara cai-desespera-se por haver

feito tantos sacrificios estéreis."

i......·

�,�,....,

......................................................

"Dizem que no jogo de cartas chamados "Paciência",
�lá quem se valha de ardís para ganhar "partida. "'. Ai

muito semelhante realizam os que se enganam a si mes

mos, fingindo que consideram vida .real a que uassam en

ere vaidades e frivolidades, interminaveiu conversas sobre

bagatelas ou mesmo na improvisação de divertimentos e

subtilezas para afagar os sentidos. Em vão buscam dis

�';ll1ular sua enfadonha ocasidade com o jogo, jantf1res, ,e

bailes,
A verdade porém é que absolutamente nada pode en

eher o terrivel vasio de uma existência inútil".

......................................................

Meu amigo, aí tens o que desejavas.
E que façam bom proveito nêste domingo

cSl1il'ilnl1l.

de descanso

AGRADECIMENTO

Compra-se casa 1l�
dade até cr$ 800.000,00.

ci-

A família de Júlia MeÍra, em seu nome, tem a satis_

�ação de agradecer ao Dr. Hélio Berreta, as Revmas,

Irmãs Bernadette e Angélica bem como as enfermeiraL'
do Hospital de Caridade nesta cidade, o tratamento aten

cioso que lhe foi dispensado, e também às pessôas ami

gas que gentilmente lhe visitaram por ocasião de sua en

fermidade.

Procura-se para alugar
cas e apartamento na ci

dade,

Aluguéis de cr$ 7.000,00
a Cl'S 12.000,00.
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Vitória do MARECHAL!

Nossa Vitória total!
O CANDIDATO

\

do

Seguiu ôntem para Criciuma o sr, CELSO RA
MOS. Naquela cidade presidiu importante reunião
do Seminár�o Sócio-Economico e hoje, acompanha,
do dos técnicos da Federação da Indústria encon
tra-se, conforme noticiámos ôntem, em Joinville.
PESCADORES E OBRAS PESSEDISTAS

Maior quilometragem de estrada construida
maior quilometragem de pavimentação, maior cuba.
gem de obras de arte, isso sem contar a reforma to
tal da ponte Hercílio Luz, fez J.R. em Santa Ca
tarina, superandn em realizações dentro do Esta
do, o govêrno do Estado que só o Estado tem e mais
devia ter feito pelo Estado.

Além de tudo isso, agora, o Ministério da Agri
cultura já abriu crédito para despender 5 milhões
de cruzeiros na melhoria da base de pesca de Co
queiros e no pôsto de venda do pescado.
LACERDA APEDREJA BRASíLIA

Carlos Lacerda, afirmou o deputado Jurema,
entrou em argumentações fantasiosas e símplístas
como a de que o dinheiro :gasto em Brasília daria
para construir escolas. Viesse o sr, Carlos a Santa
Catarina onde J.K. tem realizado tanto tanto' tan
to mesmo, que superou os seus amigos Irineu � He-
riberto juntos, e, então, convencer-se-Ia de que r

·�ovo está satisfeito com juscelino e, sobremodo,
ufano pela sua contribuição de suor e sacrifícios na
obra grandiosa das metas e na satisfação de pos-

� suir, como possui, o orgulho de ter BRASíLIA.

? Com o voto consciente

� "Do povo de mais valor,
Será Lott o Presidente
E Celso o Governador!

:s::I3SSS�SSS:s:s::lSSS�%"S�$

"\%�"%'fJ �
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por Walter Lange 50.0 Estado :::0 país. Presen-
N. 162 temente já deve estar sem

A senhora Benitez, antiga' barba, porque a bandeira
cantera ele cabaré, hoje es, americana já tem 50 estrelas
posa de um multimilionário 'com a incorporação de Ha;
de Pôrto Rico, manda con- vaí. -,

feccíonar todos os seus ves-

tirl:::s eI1� 4 exemplares : Um

para .porto Rico ,0l\tl'O para
?aris, um para Cannes e o

úlcímo para o seu iate. As,

Quatro vezes, em um só

dia, foi chamado o corpo de
bombeiros de Roge Bernard
França) para apagar o fo ,

':0 na mesma casa. Primei
ro apareceu. fogo num saco

de roupas, depeis ardeu uma

cortína, mais tarde uma ou
.

ira e no fim a chaminé. Das ,

Em Sheffield um senhor

Confctme estatística, a·

�ua ele mel nos Estados Uni_
105 dura entre 4 a 10 dias.

�ad:s Ç'n i r1.os, tirou c la'lc

esquerdo de stn barb:->. Ju
fou que só tiraria o restan_
te quando Havaí fosse in

cOI'porado também, cemo o

C:mo novidade na moda
Imer:cana ,estão sendo cou

'ecioI1adas roupas que con-'
(cont. na lo.a pág.)

E, após as sucessivas. reunÍões, os conchavos em

ga binetes. em palácios, em bmres, 'resolveram Os "de

�;esperados", inicial' a ralada destruidora.
Juntaram os partidos adversários, suas reais e

iadcras, seus comandantes e elementos repres'�n-
.

tadoras, seus comandanetes e eJementos tepresen
i ativos, e, num golpe de mágica, os reduziram a pó.
Como 'se fôssem uma fôlha de pa'pel, amassaram o va .

101' intrínseco, reamassaram, fizeram uma bolinha, e

deram o chute.

Ninguém presta, ninguém tem prestígio, ninguém
soma nada. Nada valem, são arrivistas - alguns,
trazem galos que v,êm cacarejar nos quintais alheios,

A vitória é certa, a parada está ganha, ninguém
pode com o nOSSO poder político e. econômico,. com. as
nossas táticas, com as nossas eqmpes (?) e IllluSlve,

com o nosso partido, ou seja, o "nosso maior partido",

__�o�I�N�C�O�(_si_c_). -------

OS DESESPERADOS

Mas, afinal, o castigo Ja vem vindo aí, e vem à
cavalo, Os homens estão perdendo o rebolado, estão
_no desespêro; em balbúrdia, com os trens de casa de-
8arrumados, desgovernados.

A "paura" é visível; a frente de partidos coli
gados, :promete a vitória dos candidatos da oposi
<:ão. Isto, causa mal estar aos detratores da situação.

Investam dissidências do arromba: Sr. Fulano
e Fulano, Fulano etc.,. etc .. ,; Sr. Fulano Fura
no, Fulano e outros mais. Quer dizer, as di�sidên
(ias são de SR. Fulano, Fulano, Fulano, eteceteras
e outros mais, sem positividade, sem números ou

conteúdo mais sólidos. para argumentar.
Fazem-se de santos, até de_ino'centes, como se,

nas hostes situacionistas, não h�vesse, realmente
uma fore dissidêneia (pesem só o caso de Lajes!).

Mas, no final das contas, quem está mesmo jul
ga·ndo o atos dos políticos e dos ,politicóides e dos
11seudos é O povo; aquêle que não vai mais em en·

� ,:[:3, que depende de ban'cos, que deve nos ban
. os, mas não vende o seu voto, um dos maiores di
reitos conseguidos pela democracia. Aquêles que

C'onscientes das suas responsabilidades, dos seus

d e ver, e s para com o futuro de nossa terra,

':lmejatn por dias melhores, não com benefícios »a

para uma minoria, mas o da maioria; que afinal, se

constitui na grande fôrça popular, seqüiosa de

maiores justiças sociais e econÔmicas.
Água para os "desesperados", é o lema, .,. mas

somente depois de 3 de outubro!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Poltroncrs, Soiás, Conjuntos, Cadeiras do Papai

o I a rmáximo confôrto ep a r a seu
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Apresentação de Títulos de Pensões Mormon:smo ' / , �: �."
c

/
_

_ �:;:!.�;::t!::6:�:R�í!���Só�:�·p::a:����\Um pouco sôbre êssás 'pessoas diferentés'
]6.0 C.R. solicita que as pensionistas vitalícias, apre- \

R.entem seus títu�os de pensões, a fi� de que sejam atua- I
"izados com a lei 3.765 de 7 ele MaIO do corrente ano. I

parece, a afluência tem si

do relativamente bôa.
cas, são sob certos aspec
tos, únicas entre ae deno

minações crk..tãs de hoje
em dia. Mais adiante arír ,

organização local são idên

ticos no mundo todo.
Flávio Alberto de I
Amorim I

No mundo-conturbado de'

hoje, quando as névoas da'
dúvida envolvem a numa,

nldade, perigosamente, con ,

rorta.noa ver, destemidas,
centenas de jovens, pelos
quatros cantos da terra,
pregarem desassombrada
mente o amor a Críato.
Não fôra o mistério da fé

freio da humanidade, jã
há muito tempo teríamos
nos destruido. Felizmente,
o grupo dos descrentes é
menor. Crença e fé. O equí ,

líbrio destas duas fôrças
atuantes determina o evol
ver do tempo. Grupo maior
de descrentes, cáos. Grupo
maior dos que têm fé, e

um mundo melhor. 'A vitó
ria de um sôbre o outro

significa a paz ou a deba
ele.

Imperativo de sobrevi
vência: fé em crfgto. E pa
ra alcançá-la, de que meios

dispomos? E o meio justi
ficará o fim? Para a Ele
chegarmos, que religião, que
crença seguir? Devemos

procurar oríeto seguindo os

ditâmes de nossa consci

ência?
O leitor, êle mesmo, é que I'deverá responder. Estas

considerações vêm à baila,
no momento precíao em que
recebíamos a visita, nesta
Redacão de dois jovens
america�os, um do Estado
da California, de nome Nord

Gale e outro, de Washing
ton, de nome Eric B.Gessel.

Eles, como tantos outros,
vieram há não muito, para
o Brasil, pregando a sua

religião, que é o Mormonis

mo, uma religião diferente,
como veremos mais adiante.

Nesta Capital segundo nos

informaram, 'encontram-se
6 rapazee na missão de pre ,

gar o Cristo, propagando a

sua religião. Já fundaram

uma Igreja, na rua Te

nente Silveira e, ao que nos

QUEM SÃO OS

MORMONS?
QUAIS SÃO AS SUAS

CRENÇAS?ma: Constitue o mormonis

mo, uma interessante ano

malia da cristandade. Seus
adeptos podem ser classifi
cados de modernoe somen

te pela sua grande e efi

ciente organização pois a,

firmam não terem se afas

tado da Igreja e dos prín.,
cípios de Novo Testamento
aos quais devemos voltar.

Mormon é um apelido
dado a um membro da I

greja de JeSU(l Cristo dos

Santos dos últimos Dias,
da mesma maneira como

existem' os cristãos. Estes,
foram asalm chamados por ,

qUe conversos à Igreja de

Cristo, aqueles, por segui
rem as crenças ditadas

pelo livro de Mormon., À
primeira vista, o nome de

"Igreja de Jesus Cristo dos

Santos dos 'Utimos Dias,
nos parece sem nexo, mas,

se atentarmoe para o que

significa Santos, veremos

que nada
-

mais são dos que

crentes, seguidores de Je

sus Cristo. OD Mormons se

consideram Santos, signi
ficando a palavra, para êles,
crentes em Jesus e mem

bros da sU,a Igreja.

No seu códico religioso,
os mormons incluem todos

ou padrões éticos e as dou,

trinas básicas do novo tes
tamento. Ensinam a Regra
Dourada, a necessidade de

boas obras, fé arrependi
mento e batismo, virtude e

honra e a importância e

eficácia da oração. Sob
esses aspectos parece "'21'

somente mais uma seita

entre a multidão de de

nominações cristãs. Mal

grado isso muitas vezes fo

ram coneíderados herétí ,

cos. Credos formais e con

fissões das igreja", roma
nas e protestantes não fa

zem parte de eua teologia,
pois' o mormonismo não é
ramo de nenhuma das ígre;
jas da atualidade,

I ._�
__

Neste ponto são fundamen

talistas.

QUEM SÃO ELES?

São educadores, Iazendeí ,

ros, .doutoríes, banqueiros,
comerciantes e praticantes
de quase tôdas as profis
sões. São encontrados em

posições destacadas no go

verno, nas finanças e na in

dustria. São como tôdas as

peseôas, homens e mulheres
comuns.

Na próxima edição, tor
naremos ao assunto, para
abordar, com mais vagar,
o que pensam os Mormons
sôbre DEUS E O HOMEM,'
bem como um pouco de

história sôbre os mesmos.

Gordon B. Hinckley, sô

nre o mormoniemo, escre

veu interessante livro.

For-,mula o autor, a seguinte
pergunta: são Protestantes

"ou' católicos, e êle mesmo

responde: não estão.. os

mormons mais perto do

Protestantissimo do que do
catolicismo. Nem hístóríca;

mente nem por associação
moderna teológica ou 'prá
tica, podem êles ser agru,

pados com qualquer dos

dois. O movimento não se

díseocíou da dissenção de
nenhuma denominação Cris
tão Nem foi resultante da
divisão de qualquer socie

dade religiosa. Não cabe

nos limites exiguos de um

artigo estudar as suas ori

gem'. Será suficíente dizer

aqui que sua teologia, sua

organização e suas prátí-

. Não uam nenhuma indu

mentária que os façam di
ferentes, mas professam
crençao que os distinguem
e alcançaram realizações
unicas como um grupo.

'MIRCIRA

R ISUl
PRÓXIMII
ViaGEM ao o GOSTA DE CAFÉ1

ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

ONDE VIVEM?

Em quase todas as cida
des do mundo. Sua rüoso,

fia, seus ensinamentos, [lua

• O ar refrigerado perfei�o mantêm, na cábln••
a temperatura ideal.

• A pressurlzação da cabina evita a dór nos

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

mico proporcionam grande confórto ..• e h.
bastante espaço entre poltronas e para clt·
eulaçãn,

• O vóo a grandes allltudes, caracteristlco do
Super-Convalr possibilita viagens serenas,
�Ima das zonas de turbulincla.

DIÀRIAMENTE * ÀS 13:45 RESPONSABILIDADE
..
o

e

Com escala em São Paulo x
UJ
o
o
:3
ri

! ���;_",\ik:- p.� .��
Preciso de pessôa 'com absoluta noção de responsabi

lidade, p/representar, com exclusividade, firma idonea de
São Paulo nesta cidade, a base de participação. E' neces

sário ter escritório montado, mesmo pequeno, com telefone,

DU a possibilidade de realizar ema parte em curto prazo,

carta; com referências pessoais e atividade exercida no

momento à Caixa Postal 211 São Paulo, ao Sr. Sodré.

• Exceto aos Domingos

.[ P6k.�jjMij.'
fm Flurianópolis: - Rua Filipe Schmidt 34 e
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FLORIANóPOLlS, 'DOMINGO, 17 DE JULHO DE 1960

Lira T C -Disco Dance HOJE - coin orquestra

\Continuação do dis- Lati pertenceu à Academír dessa conquista, sem dúvida
curso proferido pelo Francesa e os historiadores -cnhuma consagradora, a

Acadêmicq Nerêú Cor. da sua Pátria o acolheram .ua obra é hoje ínteíramen.

rêa, na Academia Ca- generosamente, reservando- te desconhecida do grande
tarinetise de Leirasa lhe em suas obras um espa, público e, o que é mais gra.

;0 de que o autor de "Mare ve, das próprias elite�' inte
VIRGILIo. VA'RZEA E AS c Campos" nunca desfrutou lectuais. E uma das razôe

NOVAS GERAÇÕES mtre nós. dêsse olvido em que vive c

Senhores acadêmicos, meus escritor se deve ao fato de o:

senhores e minhas senha. E é deveras estranho que seus livros ae encontraren

ras, isso aconteça, num país co. esgotados já há muitos anos

o. primeiro pensamento mo o nosso, em.rque os: va, constituindo-se hoje eu,

que me ocorreu, ao trata1' ores do espírito' não tem si. verdadeiras raridades bíblío;
dessa figura ímpar nas 'le. do peneirados em joeiras d« ":ráfica�. E nOSL'J por expe
tras braeileíraa __:_ Virgílio nalha fina, pois não somos .Iêncta própria, pois leve'

",.
Várzea - foCverificar o que á tão .opulentos em maté- mais de dois meses p..ra des.
dêle disséramo o? .grandss- da' de emlnências literárias cobrir, em Florianópolis, um

criticas � �hi.storiadores da pará éf�!"prezal' as
.

figura:', exernplar ao "Brigue Flibuo.
nossa lit'li:..a:�ur�.. Sil��O �o. ·m.e�o:es ,das,/nos.&a.-5 "le1il'�'S,; teiI',Q",; à

-

noyela ete piratas'
mero, sempre- t..a� l!!lUUCIOS0, Agrtpmo .Grtéco, ao ter' r/b. jeditaâà pelá'::,;3ahiva'; em

no írrventárfo doà nossos es, nhecírriento, de uma feita, dE; 1941.:' Na Bíblíotéca PúbIL.
critores, chegando mesmo a jue um dos nossos critícoe encontrrd, dos quatorze li.

pecar, não raro, pela críté, sstava -projetando uma .hís- vros publícadoe por Virgílio,
rio Indíscríminàtórto, se não tóría da literatura do seu es; apenas três: "'A Ilha de San ,

, chega ao ponto de ignorar ,pÍrito: "Não sei como é que ta Catarina", "contps de
inteiramente o escritor ca- se pode escrever vinte volu, '\.mor" e "Rose Castle". Co

tarinense, apenas lhe dedica mes sôbre uma Iíteratura mo se vê, Virgílio Várzea é
duas linhas, ao enquadrá-lo que não tem maio de meia um escritor inédito para as

no universalismo eclético de dúzia de escritores." A ver _ �'erações de hoj e.
Coelho Neto: Na "Literatu, dade é que uma literatura Não digo que se lhe reedí,
ra no Brasil", vasto- painel relativamente pobre, como te tôda a obra, pois nem tu
da.: Ic.ras nacionais reali- a nossa, de valores uníver. do que produziu merece ser

zado por uma equipe notá. sias, não pode dar-se ii. êsse exum.ado para nova publí.,
vel de críticos e historiado. luxo de ignorar os escritores cação. Maa é indiscutível a

res modernos, sob a orlsn- que formam a mediania dai) necessidade de se reímprrmí ,

taçào do Prof. Afrânio cou, nossos homens de letras, rem os seus livros mais re

tinha, há também uma bre, pois é nêles, como já se tem presentativos aquêles em

víssima referência a Virgílio .. líto, que se encontram os que o escritor, transformado
Várzea: otto Maria car- verdadeiros caracteres de em aquarelista, exibe a eua

peaux' não o registra na sua uma época ou de uma esco, admirável galeria de quadros
"pequena Bibliografia da la literária, com oe seus de- da vida praieira do litoral
Literatura Brasileira', em. feitos e as suas qualídadss. .atarínense. São os "Marea E

bora figure, nesse levanta-' O que não se pode negar :Jampos' e as "Histórias Rús.,
menta bibliográfico, escrito- é que Virgília Várzea, com tícas" e , se quíserrnee sino
res menores, hoje esqueci- os contos e as novelas mal. grar o mar alto com bre,
dos, como Francisca Júlia da dadas no gênero marinhista, ves incursões pela costa, o

rUIZo. DE DIREITO. DA 4.a frente ao sul, em ambos os .1
va taxa de saude pública es-I União, para

.

todos contesta;
Silva Teixeira e Sousa, Du, tenha conquistado um lugar 'Brigue Flibusteiro" e "Nas

VARA DA CO,MARCA DE lados, ex�remando .a leste; taduaL Em a dita petição foi rem o pedido 'querendo no, ,FLORIANOPo.I:IS com Mana de. Souza e ao ,proferido o seguinte despa, prazo da lei.' Outrossim' cí;tra e Melo, Frei de São CaI'· na hb�ória da 'literatura Ondas". ,DITAL DE CITAÇAO Co.M oeste com Valeríano Betten, i cho: _ A. à conclusão Floria- "

tem-se 'por edital com o pra-Ias, Elói Otôní, Natividade brasileira. Mas, a despeito (Continua) o. PRAZO. DE TRINTA court Lopes; 2.°) que a posse: nópolis, 31 de maio dç 1960. zo de trinta 130) dias, os in-Saldanha, Borges de Barros, 130) DIAS deste terreno data de mais' (aselnado ) Manoel Barbosa I teressados incertos citaçãoem suma, tôda uma conste- r��i)llI*�--;"� o. Doutor MANo.EL �AR_- de 37 anos, onde em lJl23 o de Lacerda. Subindo os autos essa que deverá fler' feita de
lação de planetas de tímí, fESTA DO. DIVINO IZSPIR.ITO SANTO· B�Sf\ DE LA:9ERJ?A, Jmz �e Requerente coloco� uma ve- à co_nclusão foi profer�d.o o! confo,rmidade com o artigoI;; ?lleIto da 4,. Vara. d�s FeI- lha casa ?e. ma.d�Ira e pas. :.,egumte despacho: DlsIgne I 455 paragrafo 1.0 do Códigodos lampejos nos céus da li-

.
,os d� Fazenda P1;lblI�a �a sou a' resId1r

..
mmterrupta- o senhor Escrivão dia e hora' de Processo Civil. Custas ateratura branileira. Não que. REALIZAR-SE-A' !'! -\. SE'DE 'As 18. horas será reazd<1 �on:alca de FlonanopolIs, ?,le:r:-te c pac�fl.samente, com para a ,justificação, ciêntes final. P.R.I. Florianópolis, 8

ro referir.me às pequenas DE 'E,NSEADA DE BRITO" 'a MatrIZ uma Novena, a �apIt:;tl do Estado, de Sant� 'ammus �o:nmI' e sem qual. ·)S interes['ados e o doutor 4.0 de julho de 1960. (assinadó)
Histórias, como-a de José A TRADICIONAL FES'l't\ EM 1ual asistirá a Côrte Impe- _

..,atarma, na forma da leI, quer OPOS1Ç�0 de outrem; 3.°) Promotor Público. Flol'ianó. Manoel Barbosa de Lacerda
d HONRA DO DIVINO ESPI'- aI e o novo Imperador elei-

etc.
C'

- qu� <;ieseJando o Suplican_ polis, 22 de junho de 1960. Juiz de Direito da 4.a Vara.Veríssimo, a de Ronal de .

.

FAZ :;�BER a<?s q�e o pre_ te ,letlt1mar �ua posse nau (as�inado) Manoel Barbosa E, para que chegue ao conhe-Carvalho, a de Manuel Ban- RITO SANTO NOS DIAS 15 to. ,e,nte eUIta�. de cItaçao .com ,o te!n:os d.o. artIgo 5!50.,. çio de Lacer?a. SENTENÇA: cimento de todos mandouc1eira. Veríssimo, embora te.. A 18 DE JULHO. l)epQis continuarão os fe.::- prazo de tllnta (30) �las VI_ COdlg0 CIVIl e da leI numero Visto�etc. Julgo por senten_ expedir o presente edital que
nha dedicado dois trabalhos Programa-Convite ejos popuuares, leilão e fo· rem ou· dele co.nhecI�ento 2,437 de 7 de março de 195!5. ça a jus'tiTicação c€lnstante será fixado no lugar de co!:.'-
a Virgílio Várzea nos seUfl NOs dias 15 e 16 � Haverá gos. �iverem _que pOl parte d� REQ:rJER a Vossa.Excelez;tCIa de folhas e101has, em que foi tume e publicado na forma;:1ARTINHo. F�LIX DO"" se digne edetel'l1,llnar sejam requerente O �.mhDr MARTI_ da lei. Dado e passado nesta"Estudos de Literatura Bra. "a Matriz, às 19,30 horas. No dia 18, segunda-feira - :>�NTo.S, na aç�� de usuca. t-on�ados o", depolt:nentos das NRO FELIX Do.§ij �ANTo.S, a cidade de Florianópolis, aossileira", de.ixou de lado o es- Novena em preparação d�l '3erão ence.rrados o srtstejos �IaO, en:. que. 1�qUere�1 p�- testemu.nha�' abafxo. a�'rol�_ fim de que�' produza. os seus onze dias do mês de julho do
critor catarinense na sua li'esta. �o ma Santa Missca às 3,30 u�,nte este, �u:zo, ,he fo� dnI. _d.as a fIm de que seja JustJ- devidos e' legais efeitos. Ex- ano de mil novecentos e ses-

o

No dia 16, sábado _ Ha., horas, a pós a qual o novo �p�a a petIçao do te?r. se- ficada a pOSSe do requerente peça.se o competente mano senta. Eu Vinicius Gonzaga"História", onde, no capitulo �umte:. E�c.elentw�In:o e, de ,ac:ordo com o artigo ,4�5 dado de citação aos confinan Ef.!;!rivão,'o subscrevi. (assi�sôbre o Realismo, só focali. verá antes da Novena tras· Imperador receberá as insíg. :enho1' �out�r J\mz de Dlre�. .d? ÇOdIgO de P\ocesso CIVIl, tes do imóvel em questão, nado) Manoel Barbosa dezou os expoente!:.'. Ronald de ladação 'r.as insígnias' iml '1ias imperiaes. �o da 4. Vara d;,ta Comal�, ç'ltad?& os co.nfll1:�u�tes . c�_ bem como .ao representante Lacerda _ Juiz de Direito da
Carvalho e Manuel Bandeira periais para a Matriz e de- NOTA - A Banda ,cle Mú· ',a. MA:RTINHo.. ,�.ELIX Do.S nhecld.os, o �:nistel'1o !:,ybll- da Fazenda do Estado e do 4.a Vara.
apenas passam de raspão pois para o Império, onde sica '".e Ribeirão da IlhCl. :1- 8��T?S: . b:-asllell'O, cas3;d?, co e o. DomllllO �a Umao e, Orgão do Ministério Público Confere' com o original.,:ulItm ref.ormadQ, domlC�. por ed�tal o conflll.ante del:.!. na peL>3Ôa do doutor 4.0 Pro- o. Escrivãopela obra do marinhista. E haverá leilão das maças, brilhantará os festejos n() hado e reslden�e· em CoquN- con.t:�cldo e outros lllteressa_ motor Público e do Diretor do Vinicius Gonzagaisso já é alguma coisa, se terminando com queima oe sábado à noite c no domin- :'OS, nesta CapIt�l, p�r seu dos lllcertos

_

nos termos da Servico de Patrimônio da
levarmos em conta que lindos fogos de artifício. go. procurador no f1m asslllado, presente açao e afinal jul_ _ __

.

�_-- __'_ _

"muitos são chamadoa e No dia 17, domingo _ 'As Haverá' para o povo, caIé,' vem dizer e reque.rer a Vossa gada procedente e expedido
Excelencia o seguinte: � 1.0 o mandado e transcricão.poucos os escolhidos no Rei- lO horas: Entrada solene ela churrascos, bebidas, etc.
_ que é pomuidpr de um ter- Protesta-se provar o aleg"ado

no da Literatura". Mas tam. Côrte Imperial 'na Matriz A todos que comparece, rena de forma' iretangular, com os depoimentos do inte_
bêm não é quase nada, se onde será celebrà;da 3, Missa l· ..��n l cola,borarem para ,) dtuado no lugar "Coqueiros" reu.3ado e testemunhas vis-
considerarmos que Virgílio I!'e tiva na 1 t I brilho da Festa agradece no sub-dis.tríto do. Estreito, �oria ,� por

,
todos os �leios Vende-se espaçam residência, com 4 quartos� salão,

•

s, qua can a o nesta CapItal, deVIdamente permitIdos em Direito. Valor -

Várzea, cognominado o coro local com acompanha" f
••

0 Imperador caracterizado no croquis ane. da causa: Cr$ 2.100,00. Nes_ sala de almôço, banheiro completo, toilette, cozinha, e
"Pierre Lati brasileiro", não menta do harmônio. lo.s-valdo Canchdo de Souza xo medindo 8,00 metros de tes termos Pede Deferimento. ! dep. de empregada. Tem telefone. Cr$ 1.350.000,00 - 50%
conseguiu em flua terra uma 'As 11 horas será sorteado' E!1Sead,a

de Brito, julhO de

I
terras de frente ao sul, à Es- Florianópol�s, 3Q de Maio de I financiados em 3 alJ,OS. Tab. Price. Rua Joaquim Costa 27,

terça parte do quinhão de o novo Imperador o qual' 1960. tradu Fett, a mesma largu,ra 1960. (a�smadó) Estevam I' Agronômica, ,próxirna do Abrigo de Menores. Tel.: 2577.
, " '., '1 '" ." nos fundo[!, onde extrema .Fregapam. Estavam eatam_, . o • _glórias tributadas ao seU 1 ecebera as aclamaçoes ao Vli'itO· 'F.e. FI el RaImlmd'1

com quem direito for, por .. pilhas estaduais no valor de I
DIas uteIs na parte da manha.

êmulo de além mar, Pierre ·povo pelas 15 horas, l Holte 0., F. M. I 30,00 metros de extensão da Cr$ 4,00 inclusive a respecti_'

I·....·�·················�···�························"".•
g•••••

;
I _,;ili�·:"0�i-�:;'�j-rj!·�,!;,,�, -.:
: DE PERSONALIDADE AO SEU LA'R DE(ORANDO�O i
I (OM MÓVEIS, TAPETES FORRAÇÕES E PASSADEIRAS i
i DE LOJAS (I MO �i
i - exposição e vendarRua Jeronimo Coelho, 5 I
I

._

1 I
•

' '::'.'" I •
• •
• •

: aberto para ineüação de z» à e» :
• •

: )feira até às 21,'30 horas :
I !
I MOVEIS CIMO I
I de

-

Florianópolis S. I. ;
i (onjunlos ccmpielos, ou peças isoladas I
I Pata escritórios e residencias I

..- A mais cornplela linha de móveis do Brasil
•

( I, M O moveis modernos por preços antig�s - I
•
•
s-
•

�"'S•••Q•••••$•••••��........... ..ti-\.,••••••••0••••••••••••••••1 !

Fala do "Imortal"

DIA -- 17 -- HOJE ÀS 10 HORAS

Venha

admirar' (
\

de perto o

RENAULT

-.

.-----......t�
AEROSTABLE

breve! Gréqolr e

'ir' .

Elegante, confortável e econômico, o DAUPHINE é o
- carro do momento! Tem tudo o 'quê' se espera de um

bom automóvel: 4 portas, excelente visibilidade, amplo
porta-malas, agilidade €) velocidade surpreendentes. Seu
motor de 31 H. P. consegue fazer em média mais de
16 km com 1 litro de gasolina! E a nova e fabulosa
suspensão "AEROSTABLE" garante um rodar macio
e suave, aliado a uma estabilidade sem igual! Mas� ..

' as

palavras não bastam para' descrever o�: D�.uI?HINE:.7�� I

venha \vê-Io de perto! I" "
.' 1

DAUPHINE um sucesso mundial:

elegante, confortável, econômico!

EM EXPOSIÇÃO �"jOS SA.LÕES DE

DISTRI,BUIDORA DE PRODUTOS NACIONAIS LTDAi-

RUA FEL�PE SCHMIDT, 60

Um produto da WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S. A.
SÃO BERNARDO DO CAMPO - ESTADO DE SÃO PAULO

r

.(asa
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"O .aTADO" O MAIS ANTIGO DIAIUO DJi S. CATARIN..

Atravessa fase de otimas perspectivas a 'Vela
U t··

FALA À NOSSA REPORTAGEM o PROF. CRBIST ALDO ARAUJO, PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO

a ario'eu80 DE VELA E MOTOR DE SARTÁ CATARINA - PANORAMA DA NOSSA VELA - SAVEL E VOLTA À
li ILHA EM LIGHTNING - ENTREVISTA CONCEDIDA AO NOSSO REPORTER RUI LOBO

SAVEL (Sociedade Amigos da! tismo catarínense aquêle des-' atletas que representarão capital em janeiro pp. AindaA nossa reportagem, no! P) Qual o panorama atual ,

I Vela), Santa Catarina con-] taque qUe todos nós tanto Santa Catarina no XII deveremos estar presentes
afan de procurar as novida•. da vela barriga-verde? tará com substancial apóio almejamos." Campeonato Brasileiro de extra-Federação no Campeo ,

de desenvolvimento nos seto- P) Quais as próximas com; Sharpie, a realizar-se em nato Brasileiro de Lightriíng,
res da Vela e da Motonáu,, petições de âmbito nacional Pôrto Alegre, em novembro a realízar-ua no mês de outu,

tíca, Há que resealtar, tarn, em que a vela catarínenee do corrente ano. Alí deve- bro no Rio de Janeiro, pela
bém, o trabalho indormido estará representada? remos comparecer com três guarruçao campeã estadual

e valoroso dos Comodoros do R) "No momento, encon- ou quatdo guarnições, inclu; de. 1959, .integrada pelos srs.

Iate Clube Plortanópclls .e tramo.rios em recesso já que sive a dupla campeã brasí-
. LUIZ Fana, Arnoldo Cuneo e

Veleiros da Ilha de Santa
o término de nossa tempera, lcíra, integrada pelos reno;

Haroldo Barbato. Afóra o

Catarina" respectivamente. os da, ocorrido em 29 de maio' mados velejadores Walmor programa referente às nos

srs, Acioli Vasconcelos e Ot., pp.; só reiniciaremos nossas Soares e Oswaldo Fernandes,
sas atividades na temporada

to Enbree, os quais, estão atívídadee no próximo mês que tão brilhantemente le ,

1960/61, teremos o encargo

desenvolvendo intenso pro- de setembro. Todavia, preo-I vantaram o Xr.0 Campeona,
de preparativos para ii. lar.

I·
gada da grande regata de

o próprio funcionamento da. grama capaz de dar ao ia- cupacnos a preparação dos to Brasileiro, realizado nesta
oceano Fpclis..Rlo, prevíeta
para janeiro do ano próximo
vindouro, quando os floria,

nopolítanos terão oportuní,
dade de presenciar uma das
mais importantes regatas a

vela, à qual estarão Insertos

Defrontam-se nã tarde de hoje, inicia ndo o segundo 'turno, os tradicionais ri tfaif do futebol ilhéu
Figueirense e Avaí, que estão embalados para proporeio nar ao público uma batalha de "vida e

morte" - Estará em jogo o posto de,' Mider que o alvi-negro vem mantendo, 'sem derrota.
Abre-se, hoje á noite, o .oncursos de Trilha e Aníel, 'ar:'o;, l\;1cacir, Cláudio, Nil-' Como partida prclírnlnar, rias. Tal encontro dará pros.,

returno do 'Campeonato Cí- sstá embalado e conf'lante ], .on, Vadlnho e Betinho. jogarão as equipes secundá- seguimento ao Torneio "Tho

tadino 'de Profissionais. _ . ,'111 Que repetirá as vitórias mal! Chaves Cab,ral'�, do qual
F'igueirense e Avaí, 0$, pro- ,lO turno de classificação!. .são 'líderes Avaí e Paula Ra-

tagonístás. '10 1.0 turno. Mas para pas-
O fam.ÇlsP' ;'Clássjco da Ri� sar pelo alvi-celeste, que
valtdade" vai proporcionar sambém está tinindo o "on-

,

ao públíco que lotará as de. ';e" de Perereca terá que em

pendências ido e�tádio da pregar -tudo o que sabe poir
rua Bocaíúva tôdas as emo- o Avaí não está para b:inca
ções, que uma peleja de ta- deiras e quer, a todo 'CU,�t2
manha envergadura póde o ambicionado título de li-
oferecer. der.
É o "classico-rei" do rute-

bol ilhéu c semente basta Vamos assistir a um .cho
mencioná-lo para que a cí- jue de proporções gigantes
dade .toda se concentre po� '"s, com os ·d'oi� tradicionais
dias e dias na sua realiza- rivais empenhan::lo-se ao má.

ção. i xímo pelo' Triunfo que, espe
O Avaí, que conseguiu que. 'l-se, faça justiça ao que

brar a invencibilidaJde do nelhor souber se conduzir na
Paula Ramos quando o cam.. .:mcha durante os nõventa
peão do Estado era líder jun minutos.

Lamente com .o Figueirense,
c"tá apto- a vencer o alvi..

o repórter arriscou a seguín
te pergunta:

R) '''A Vela catarínense,
embora necessitada de reno

vação e crescimento do valôr

humano, atravessa fase de

ótimas perspectivas. Nossa

Federação, como já tívemos

oportunidade de afirmar, dí;
visa futuro promissor, bas

tando esclarecer que, consi,

derando as filiações dos rates

Clubes de Cabeçudas, Cam

boriú e Joinville bem como

des da vela catarínenae,
avístou.se com o Prof. crts-:
taldo Araújo, presidente da
Federação de Vela e Motor
de Santa Catarina. Recebi
mos que fomos com' aquela
lhaneza e bondade que o ca

racteriza, o comodoro da

.

FVMSC colocou-se pronta,
mente à nossa díspcsíção pa,
ra

.
qualquer snquete e logo

E

Os quadros.deverão ser os

r egro e apoderar-se do põs,to mesmos, vistO' a bôa produ
r;rLlc:::1,\] que Q "Decano" 5.0 anterior. Assim, teremos
� onseguiu conservar, domin- os jogadores distribuidos da

go último, ao empatar com .,eguinte maneira:
o tricolor por 1x1. Consegui- FIGUEIRENSE - Domi;
rá, logo mais, a pr.oes'a de )�l1i, Danda, Laudares e

-:eitar por terra a invencibi- Walmor; Marcio e Maiso;
, da:le :�o pelotão dirigido pQr ',7i!�c':, Ronaldo, Sér,gio e

. rP 1
son Garcia? I'

, ereréca.
O Figueirense embóra aia- AVAl - Tatú; Binha, EnL

da deva atuar desfalcado das ';:u e Mirinho; Culica c Abe-
--_._,,_ ..._------- -"-------------

rtEnda n�i'a (apitaI a Associacão Me-
.

t _

tro�o�i'��� d�'(ronislas Esportivos
tropolitana de Cronistas Esportivos
Recebemos e agradecemos de uma Diretoria-Provisória

o seguinte ofício: I cujo mandato terá a dura-

"Florianópolis, 14 de Julho cão de seis (6) meses, e, que
de 1960.

.

ficou assim constitúida: Pre_

lImo. Sr. diretor esportivo
de "O Estado".
Prezado Senhor:
Com a finalidade de fua.

sidente: Fau&to Corrêa; Vice
Presidente: Rubens Cunha;
1 ° Secretário: João Carlos
Melo; 2° Secretário Guilher-

dar uma Associação à,e Cro. me Cúrcio; 1° Tesoureiro:
nista3 E,:-portivos, reuniram_ Antônio Augusto Caser, e,
se dia 5 do corrente, na Se- 2.° Tesoureiro: José Cordei
de da Federação Catarinen_ 1'0.

se de Futebol, gentilmente Ao aproveitarmos o ensêjo
cedida por seu Presidente, para convidar Vossa Senho
',áriDs representantes da crô-: ria e colaboradoreu para par�
nica esportiva falada e eu- I ticipª-r da próxima reunião
crita de nossa Capital, cuja da Associação Metropolitana
Entidade de Classe tomou a de Cronistas Esportivos
denominação de "Associação (AMCE), à ser levaua a efei_

.l'vfetropolitana de Cronistas to na Terça_feira vindouro
Esportivos". (19), na Sede da F.C.F., com

início às 20 horas, antecipa.
Esta entidade tem como

I damente agradecemo� a pos
diretriz principal estabelecer, sivel divulgação que hol1vel'
:1 neceu3ária união entre os 1

por bem realizar em tôrno
membros da crônica esporti-I dêst::, e, reiteramoS! sinceros
va de nossa metropole, bem I

protestos de elevada estima
como, congregrar os cranis_:, e admira<;ão, ao llpresentaJ.·
tas ilheus, que realmente! mos

trabalham em pról do desen- . -Cordiaif3 Saudações
volvimento e maior expres_ João, Carlos Melo
são do esporte catarinense, J.o Secretário
no cenário nacional. Fausto Corrêa
Foi eleita na oportunida- Presidente.

O campeonato brasileiro de tênis, foi iniciado \)9 te,n,
na cidade de Blumenau, nas rqu adras do 'I'abajara Clube,
Representações de tôdos os cantos do Brasil, estão pre
sente.

--- 000 ---

Ziz in ho, o excelente atacante de seleções brasilei r as
estará envergando a camisa no Carlos Rena ux no com

promisso do clube marcado para hoje, contra oPaisa11dú.
Zizinho jogará I'ao lado 'do r-raque eterno 'I'eixe.tin ha.

---' 000 --- I
, I

O sr. Arnoldo Suarez Cúneo, foi !'econelllziclo ao Cal'

go ele presidente do Tribunal de Justiça Deflportiva ela
F.C.F., ficando como vice presidente o sr. Milton Li
berato.

--- 000 -'--
O Cimenport para o cotejo de hoje a tarde contn o

Marcilio 'Dias, pelo campeonato regional de Itajaí, deverá
"ormar cOm Q seguinte ataque: Acari, Nilton, Leal Telê
e Lacava.

'
-

--- 000 ---
O J1�édio Antoninho, pertencente ao elenco do Lhuro

Muner, en- olltra-se treinando no Almirante Barroso com

amplo sucesso, devendo ser contratado. Helio, ponteiro
e3querdo pertencente ao Palmeiras, tem ensaiado entre!
CJS barrosístas, tendo deixado regular impressão.

!

--- õOo ---
O conhecido tenista caLtrinense Paulo Ferreira Li

ma,. outrora ex�elente arqueiro, _falando a reportagem na

,'arde de ontem manifestou desejos de retornar a jogar
futebol na posição em qlle se destacou sobremaneira,
Ju�,ndo em idade infantil.

--- 000 ---
Waldir Mafra, o experimentado treinador que vem

je aceitar o convite formulado pelo Centro dos Despol'
Lo,ó Bancários Catarinenses, para dirigir o selecionado
barriga-verde, que participará do brasileiro a ser efe
tuado em São Paulo, viajou na manhã de sexta-feira,
para o Rio de Janeiro, de onde partiu para Minas Geraís.
Mafra, dentro de 8 Ou 10 dias, estará de regresso para
assumir suas funções.

--- 000 ---

A delegação catarinense de basquet,ebol juvenil qUf

,Jarticipará do certame nacional da especialidade, viajou
na manhã de sexta-feira,. para a Guanabara, de onde

partiu para Belo Horizonte, local das disputas.
_-- 000 ---

G. E. "0 ESTADO" X IUBATÊ E. CI

Preéos Arquibancadas
-, - Cr$ 30,00 e 2000; Geral -

Cr$ 20,00 e 10,00; Crianças
até 12 anos - Cr$ 5,00. Se-

nhoras e senhoritas - en

trada franca.

os detalhes que díaeíplínarão
essa prova."

) Acredita na SAVEL? .

R) "Evldenternerrte! E nem

poderia de ser de outra ma

neira. Embora iniciativa fóra
da jurisdição da nossa Fe

derçâo, existe forte e expres
sivo agrupamento de iatistas
e amigou da Vel-a que estão
enviando os melhores esfor

ços pera que a SÀVEL atue
o quanto antes. Pessoalmen,

te, consigno esperanças de
muito breve nóe, catarí ,

nenses, estarmos iniciando
nossas atividades dentro da
róta traçada por êsse grande

.

e benemérito brasileiro -

Leopoldo Geyer, já consa,

grado como o pai da Vela,
no Braall, Trata-se de mo-

barcos de dívereas nacíonalí, vímento relevante e que, por
dades. Estamos aguardando esta e outras razões, não
a vinda do Presidente da As; poderíamos focalizar, com

sociação Brasileira de BarC05 detalhes, 'nesta entrevista.
de Oceano - sr. Joaquim I Espero"

dentro em breve,
Belém, afim de ultimarmos '

(Cont. na 7.a pág.)
---------�---------'._----

o !NJERIOR EM REVISTA
TUBARÃO - O certame Ida Liga Tubs.ronense de Fu� .

tebol, que será iniciado hoje
o seu returno, apresenta a se

guinte colocação dos clubes

me em sí, apresenta a seguin
ce classificação:

1.0 lugar: Palmeiras, Vasto
:\íeTCle e Olímpico com 6 p.p.
2.° lugar: Tupy de Gaspar

I com 10 p.p.disputantes:
L? lugar:

corri O p.p.
2.° lugar: Ferroviário com

2 p.p.
3.0 lugar: Nacional com

lo p.p.
4.° lugar: Grêmio, COll1

) p.p.
BLUMENAU - Em víeta de

olímpíco, Palmeiras e Vasto

Verde, terem chegado ao tér
mino do certame na ponta
da tabela, o campeonato está
3endo decidido através 'de um

�uper campeonato: O certa-

Herci lo Luz 3.° lugar Floresta de Po
merode com 13 p.p.
4.° lugar: União com 17 p.p.
BLUMENAU - A cidade

industrial vive dias de gran
de reata com a chegada das

delegações que partícipam do
10.° Campeonato brasileiro
de' tênis.
ITAJAI - A equipe do Mar

cílio Dias treinou na tarde
de anteontem, vizando o di
fícil compromisso de hoje
que será contra o Címemport,

(Cont. na 7a pág.)

Zizinho,lalração ,emBrusque
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Hoje 110 'tsiádio "Osvaldo (ruz" O mundialmente conlle� vivamente recepcionado Jilho voltará ao gramado)
JOgfl111 hoje com início às 8 horàs no Bairro do Es-. cido craque Zizinho, uma por grande número de tor- para enfrentar o ,quadro

d01ttreito as equipes de "O ESTADO" X TAUBATÊ., partida das glórias maxuuas do cedores e diretores do du- Paisimdú, em mais uma re-
esta que será disputada no campo do OSVALDO CRUZ" futebol caboclo, vice cam- be tricolor brusquense. Zi- prise do grande clássico
no sub-Distrito do Estreito, -

a equipe do mais antigo

I peão mundial de futebol de zinho integrou o onze do Carlos Renaux x Paisandú,
e�;Dera reabilitar-se de seLÍ insu.cesso anterior frente a 1950, ntCndendo· a llma Carlo� Renaux na partida que culminará com Oi; fes-
Ford. Corn isso espera contar com todos os seu", atletas. convite da dire10ria do de ontem a noite por oca- . tejos de inauguração dos
nclt'a c1hr eombate ao time do continente. .

'

. Clube Atlético Carlos Ue- sião da il\auguração dos novos mel'horamentos in-
Amilton j5, formou as equipes que clarão combatE> ao'

I
naux,_cheg'ou, sexta-feira, refletores do estádio do 1>0- troduzidos naquela praça

-T,allpatê. ' por \'o:ta das 15,nO horas pular clube das três côres esportiva., Zizinho, real-
Titulares: - Jaime; Pitoco, Osmar e. Ma�in,ho; no aeroporto de Itajaí, frente a possante equipe ment.e, é"a g.l'ande atração

Walter e Annstúcio; Telmo, Gel"ty, Roberto, Odilon e opoí·tunidade em que foi do Almirante Barroso de em nrusque.
Zezé. - Suplentes: Artur; Wand�rley. Owar c Gina: Itajaí. Hoje fi .noite Zizi-
B0.]3 c l\'u11: 'rijl.L '"';, Ely, �\n('o. R:�:fae.l e _\_]nilton. 3:>�%�,�,.'&i!,we'\,..$::t%n._�h�f.'4' •• ''4i\.�.f,.U$''lf4'4.'%�''!''I!e$%,\.���,S%%,%s,.,

'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ETAnO" O MAIS ANTIGO D1ARIO DE S. CATARINA 7FLORIANóPOLIS, DOl\PNr'o), J7 DE JULHO DE 1960
��""'_"___·_b ... ..--. ._�"Y.'�

Atravessa Fase de ótimas...
(Cont. da 6.a pág.)

preciva e minuciouamente."
--000--

P) O que acha da "Volta
à Ilha" em lightning?
R) "'É idéia merecedora dos

nossos mais justos aplausos,
reconheçamos tratar-se de
iniciativa um tanto arriscada.
É bem verdade qUe tal prova
já foi realizada em barcos da
classe Sharpie, dela partící,
panda renomados velejadores,
como o saudoso Ademar
Nunes Pires e o Vovô Rafael
Linhares aliás, dígavse, per.
feitos co�hecedoref1 do roteiro
percorrido. Assim sendo, re,

conhecendo que os barcos
Líghtníng oferecem maior se
gurança e confôrto, acres.

cida a circustância da cobor
tura oferecida pelo Exmo. Sr.
Capitão dos Portos, acredita.
moa no brilhantismo e no

efeito que enaltecerão, aín,
da mais, o já elevado conceito
em que é tido o velejador
catarinense."

--000--
P) Como encara o pro.

blema dos velames para o

Campeonato Brasileiro de

Sharpie em Pôôrto Alegre?
R) "Ainda não tivemos

nenhum pronunciamento da
Federação patrocinadora, no
caso a do Rio Grande do Sul.

Entretanto, pensamos qUe o

critério a ser adotado será
aquêle que prevaleceu quando
do XI.° Campeonato, aqui
realizado em janeiro dêste
ano. Pessoalmente, entendo
que, considerando o alto cus.

to de velames de Nylon e as

dificuldades de importação,
devemos defender a tése do
uso de velames de algodão e

fabricação nacional aob pe,
na de vermos um campeonajo
disputada com reduzidíssima
par�cipação de outros Es.
tados, inclusi�e o nosso, qui-
çá."

--000--,
P) O o

que acha de uma

possível fusão dos clubes Ve.
Ieíroe da Ilha e Iate Clube?
R) "Trata.se de um assun,

to um tantq complexo; vis,
to pelos variados e contro
v1L1tidos ângulos. PDr isso,
desejo exímtrcms de qualquer
pronunciamento a respeito,
reservando-o para quando
tiver de fazê.do, na qualída,
de de [..ócio proprietário que

sou dos dois Clubes."
--000--

P} A Federação vai bem?
R) "De certo modo vai.

Seu funcionamento, que de.
pende mais da atuação do
Conselho de Representantes,
processavse de modo regular
e harmônico. As deficiências
exíetentss têm dependido
mais da situação financeira,
já que sua receita não cor

responde às despesas ordí-
o nárias. Não obstante, não
temos dívidas... Pretende
moa reexaminar nossos Esta
tutos íntroduzíndo.Ihe modí,

ficaçÕes que venham atualí,
zá.Io face proclamas que sur;

gem na razão do desenvolvi
mento do iatismo em nosso

Estado e no País. Não temos,
mesmo, razões para deeenco.,
rajamento aos nossos Objeti
vos e insatisfação pela nossa

atuação no período do man,

dato que nos foi confiado e

que está a expirar. Todo noa,
so programa foi executado
com felicidade, culminando
com o levantamento do Xlo
Campeonato Brasíleíro de
Vela, seguido das 3.a, 4.a, 6.a
7.° e 8.a colocações frente a

17 concorrentes. Como gratí;
dão, resta.nos agradscer a

o

todos quantos têm coopera,
do conosco desde o Poder Pú
blico à!:! Diretorias dos Clubes
filiados e, em especial, aos

abnegados atletas que não
mediram sacrifícios e estor.,
ços para o engrandeoímantn
da Vela catarinense".

-000-
P) Ultimas Impressôeo,
R) - "Nossas impressões

estão consubstanciadas na

certeza de que, como já o dís
semos, temos à vista perspee,
tivas de dias felizes para (

iatismo catarinense. Meu ca
ro Rui Lobo: desejamos qUE
seja você - grande amigo da
Vela - o intérprete doe nos.

sos sinceros agradecimentos
e reconhecimento à Impren,
sa escríta e falada desta Ca;

pítal, pelo muito que há fei
toto para que o esporte que
dirig:imos tenha alcançada o

Acham-se à disposição dos senhores acionistas des,
ta soo iedade, na séde social, à rua 1.0 de Maio n. 1.283,nesta cidade, os documentos a que se refere o art. !l9,do decreto-lei n, 2.627, de 26 de setembro de Hl40, refe
rente ao exercício en2errado em 30 de abril de Hl60.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem
eem assemb.Jéia geraL ordinária, em sua séde social, à
rua 1.0 de Maio, n. 1.283, nesta cidade de Brusque, no
dia 29 de agosto de 1960, às 10 horas, para delibel'arem
sôbl'e a seguinte

ORDEM DO DIA

destaque na sua atuação".
--000--

Estava finda a noasa en,

trevísta, Da nossa parte,
queremos agradecer ao Prof.
Cristaldo Araujo as bondo,
sas palavras com que se hou,
ve para com a reportagem.
Aqui sempre eataremos, de

vigia, batalhando pela vela
de Santa Catarina. Ao Co

modoro da FVMSC deseja-

mos saúde e muitos anos de
vida para que possa desen
volver o labor ínestímável
que sempre vêm prestando à
tão nobre causa: a vela.

CONIO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

[tOlUNA* CATOLltAI
AS "FILHAS DE MARIA"
TÊM NOVO DIRETOR:
PADRE EDGAR JOSÉ

DE OLIVEIRA
No domingo último foi

empossado o novo diretor
da Congregação das "Ftlhas
de Maria", padre Edgar que
recebeu das mãos do Mon
senhor Frederico a direção
'da mesma.

Hoje como diretor das
"Filhas de Maria" o esti
mado padre às 18,30 horas

o

rezará a primeira missa

depois de eleito.
Ao Padre Edgar os nossos

votos de uma feliz gestão.

A. SCHMIDT.
3enhor! A admiração pas

sou a espanto ao constatar

que o tal caixão veio a subs
tituir a cama. Chegada a

noite, instalava-se o velho,
cômo'damente em sua nova

cama e dormia o sono dos

justos. Até aqui o jornal.
Considerando o fato, pa

rece.rne que o velho portu
guês não concluiu sua me,

dítação. Parou na metade

do caminho. A pausa foi

cortada, quando apenas al

cançava o meio. Não' se aca

ba tudo c_pn:í a morte, não!
Há alguma coisa além! Es

se além é que interessa, e

que vãle, o 'resto não conta
A meditação da morte é

apenas um caminho, um

meio. O fim é .Crísto, é
Deus ou em outras pala
vras

'

é �a nossa própria reli,
o ,

cidade. Para isto, o velho

pcrtuguês, antes mesmo de
tomar a plaina, e o esqua

dro, devia ter-se dirigído à

Igreja e aí procurado o con

ressícnárío para pôr suas

contas em ordem com Deus
Depois do banho regenera;
'dor, receber então o Pão
dos fortes aquêle que é o

Caminho, à: Verdade, e a

Vida. Feito" isto, descansa.
damente 0'120)'tuguês podia
instalar-se à noite, em seu

caixão.
Na clichê vemos o padre
Edgar quando agradecia as

palavras do Monsenhor
Frederico Hobld e tarn-

.'

bem io seu laidO- 'éste
colunista.

A PAUSA NECESSARIA
Acabo de ler, no Jornal,

uma notícia diferente uma

,notícia que exige uma pau
sa dentro das atividades
diárias. Diz assim: Um ve

lho português de 70 anos

pôs.se certo dia ,a meditar
nas coisas da vída e na

morte. O resultado de tal

meditação foi o trabalho,
Apesar da idade o portu
guês muniu-se de ferra.
mentas e madeira .pondc,
se imediatamente a tra
balhar cemo carpinteiro. A
família açompanhava, com

a.dmiração as fainas do ve

lhO' Quando êste deu pOl'
terminado seu trabalho, a

família verificou que a obr::t
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o Interior em revista
A pausa que quase salvou (Cont. da 6.a pág.) com a realizacão de mais um I BRUSQUE

o português é necessária a O resultado do coletivo foi cotejo, desta feita: reunindo i Também em l}1eio a gran
todo o homem. Dentro do .. um empate de Ix1, tendo as esquadras do tncolor brus ,de festa 00 Carlos Renaux,
cotidiano do monótono ras, Idésio, marcado o ponto dos éjUenÚ2 e do Paisandú, em inuagurará os refletores, de
se mister buscar novas rôr, titulares. I mais uma reprise do grande! seu estádio. Dentre a pra-
ças, respirar ares mais pu- BLUMENAU - Em virtu�e I clássico local, I gra�ação c_onsta o seguinte:
ros .0 católico mais que das comemorações de maw BLUMENAU Sabado: as 19,00 horas,
qualquer outro, sente ne- um aniversário do Palmeiras I

No próximo dia 19 a equí- inauguração.
cessidade desta pausa vivi- não haverá jogos pelo cal�� lJe do Palm�ira" Esport� cíu, As 20,00 horas, partida deIícadcra, sobretudo agora peonato regional. Tcdavla.: be, _desla Cidade, estara co- �LlÍeb:::1 entre veterajllolS do
que .o tempo Pascal está será travado o clássico Pal , i memorando o seu 40.0 aní- Carlos Renaux e do Paísanchegando a seu término. meiras x Olímpico, em dispu- o versário e fundação, oportu- dú. Às 20,30 horas, partidaPara êle a suspensão das La do troféu Dr. Adsrbal Ra-I nidade em que será levado cl:�.futebol entre Carlos Reatividades cotidianas, para 1110S da Silva, o segundo da, a efeito, um vasto progra- naux e Almírame Barroso.a confissão e comunhão série de trêu partidas. l111a de festejos. HOje; a tarde, torneio depascal tornam.se além de partida de futebol entre se- futebol entre as equipes donecessárias obrigatórias. O ITAJAI - Jair de Souza, o leções do Sesi e do Sesc, Guarani, Humaítá, Tiraden-próprio Cristo nos dá o árbitro número um da cida-; cportunídade em que se es- tes e Usati. As 20,30 horas,exemplo. Por várias vêzes, de, está fóra de cogitações tarão se ,d'efrontando atletas encerramentos das comemo
os Evangelhos nos relatam para dirigir o clássico de ho-I pertencentes ao comércío e rações com o clássico Car
que Cristo se retirou, sõzt, je nesta cidade que l'eif-nil'á indústria, local. Às 2000 los Renaux x Paisandú.' ! ' ,

nho, para um lugar desee- as representações do Marci- grandioso "shaw". TUBARÃOto, ou para o alto de uma lia Dias e Cimenport. I Hoje às 15,30 horas, par- Campeonato da Iiga Tu-mOl:tanha para falélr com BRUSQUE - Na tarde de
I
Cida amistosa entre Palmei- baronense de Futebol, proso Pai. É a pausa que se tor- hoje, prosseguirá os fedejos ras e Olímpico, em disputa seguirá hoje com um único

na meditação, oração o . o de inauguração dos refleto-: do troféu dr. Aderbal Ramos cotejo em que serão prota-(Div. CRF). res do estádio CarloS' Renaux,rla Silva. gonistas as representaçõesFrei Epitáeio Ber-
do Nacional e Grêmio, a se

nal'di, O.F.M MISSA DE 30° DIA reaJ'izar ho Bairro de Capi-

1.0 - Exame, discuosRão e aprovação do balanco não era outra senão um

geral, conta de lucros e perdas, pal'eCel' do i
cmxao para defunto sim

conselho Discai e demaiR documentos referen- \ '

2.0 - t:l:i��o e�1:rc�0��s�\��9;�Lal; \ HORARIO DAS MISSAS AOS DOMINGOS
;o!.o - aSRtmtos de interesse social. Catedral - 6 � 7 - 8,30 - 9,15 - 10 _ 19 horas
BI'usque, 5 de julho de 1960. S. Francisco - 7 - 9 - 11 horas.

Otto Renaux - Diretor-Superintendente S. Antônio - 7 - 8,30 - 19 horas. I
Dl'. Guilherme Renaux - Diretor-Presidente COlégio Catarinem'ê - 4,30 - 5 - 5,45 _ 6,30 _ 7,30
DI'. El'ich Walter Eueckmann - Diretor' - 8,30 - 18 horas. !
C oI C·d·R ]0)' t S. Sebastião _ 6,30 horas. 11
0·�1l' os ,I .enallXc - Ire '01'
-----.--- _� Rosário - 8 horas

S. Luiz - 6 - 8 - 10 horas

SABOROS01
SÓ CAFE- ZITO
-------...1

FÁBRICA DE TECIDOS CARLOS RENAUX
S/AI �. A V I S O

V E�N DE .. SE'
terreno, situad() no bairro da Agropômica, pró

Imo a Vila Naval.
Tratar com o Sr. Linhares pelo telefone 3800, das

8 às 11,30 horas e das 14 às 17 horas,

Partido libertador - Diretório Region�1
Para decisões sôbre a sucessão estadual

e outros assuntos ficam convocados os senho
res membros efetivos e suplentes do Diretó
rio Regional para uma reunião, em sua sé'de
à Praca 15 de Novembro, 23, primeiro an

dar, à� dez horas do dia 17 de julho do cor

rente.
Vieira da Rosa, Presidente

VENDEDORES
Precisa-se de rapazes para vendedores nesta pr::t(;:.

(' para viajar p,l'a o interior paga·se bem.
Tratar no Hotel Cruzeiro com o '8R, ANTONIO

rARLOS.

Conceição - 18,30 horas
Asilo de Mendicidade - 6 - 8,30 horas
Asílo de Orfãs - 6,30 - 3 horas
Noma Senpora 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.

ALBERTO vari.MORITZ
CRICIUMAA Família de Alberto J.\ofol'itz, convida os parentes e

amigos para assistirem a Missa de 300 Dia, que manda O certame da Liga Atlé
celebrar no Altar do Sagrada Coracão de Jesus, na Ca- _tica Regiãoo Min�ira, pros
tedral lVletropolitana, dia 19 próxim'o às 7 horas, em in- se:;uirá hoje com a realiza-
teneão da alma de seu quet'ido Alberto. ção dos seguintes prélios:.

Aos que comparecerem a esse ato de fé cristã os G:êmio .Araranguaense x

� gradecimen tos. Barao do RIO Branco
Comerciál'io x Ouro Preto
Metropol x Boa Vista e

Atlélico x Itaúna.
Em primeiro lugar, encon

tra-se o Comerciário com

5 p.p. seguido do Metropol
com seis po.ntos perdidos.

ITAJAI
O campeonato Ido Cente.

nário terá a sua penúltima
rodada realiza,rl'a na tarde
ele hoje, oportunidade em que
o Marcílio Dias poderá. se

sagrar campeão antecipada
mente, bastando que vença
a partida e empate na fina.
líssima com o Almirante Bar
�·osc. É grande a expectati
va pelo cotejo.
Eis a classificação atual

.:'os clubes:
1.0 lugar: Mm'cílio Dias com

13 p. p.
2.° lugar: Cimenport e Al.

I
mirante Barroso com 5 p.p.
3.° lugar: Estivadores com

19
p.p.
4.° lugar: Laura Muller

I com 12 p,p

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
Diretório Municipal de Florianópolis

.

Na forma dos estatutos, ficam convo�ados os mem.

bras do Partido Democrata Cristão de Florianópolis,
para a ConvençãO Municipal a ser realizada no dia 22
do corrente, às 20 horas, à Rlla Felipe Schmielt, na 46,
lom a seguin te ordem do dia:

1 ° - Escolha dos candidatos ao Govel'llo Estadual
a ser apresentados na Convenção Regional;

2° - Escolha dos delegados à Convenção Regional;
3° - Outros assuntos.

Dr. Biase Faraco
ESTREITO

Nossa Sra. de Fátima - 7 - 8,30 - 9,30 - 19 horaD

Bon Jesus - 6 horas.
--------------�-----------------------------------------.-------------------------------

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITORA "0 aTADO" LTDA.

o �.dÚUÚJ.
Rua Conselheiro lrl1lfra, 160

Telefone 3022 - Caa. Postal 139

Enderêço Telelráfico ESTADO

DIRETOR
f{IJberrs de Arruda Ramos

G E R E-N TE
110t1Jlnv,08 Fernandes ti"

R E D A ·r O R E S
Osvaldo Mello -- Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo T'adasco - pedl'o Paulo MachaClo - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORA'DORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Miaon Leite dá. Costa -

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

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

- Maury gon�es - Lázaro Bartolomeu.

PUBLlr.lOAVI
Osmar A. Schlindweim --;- Aldo Fernandes - VirgUio Dias
- Ivo Frutuoso.

IiIPRI�'NT:\NT'1
lli:prn�ntaç6e. A. S. Lua Ltd&
lHO: - Rua Senatlor D..,.. " - ... A•••,

Tel 125'14
� Paul e 'Roa Vitória 167 _. e•• 1 .. -

Tel. 34-8'0
�rvlço Telenáflco da UNITJ:U PRBS8 .u -.')

AGENTES II: (,oRat:SPOi-lD.NT.�
" .. Tedos oe municipioa " qANTA CA'fABINA

ANUNC.J8
1l1",4lanh' CQDtato. d� acordo co.. a tabela ....11.'

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabiliza pelos
r,)J,rPll()� PlJ'"1itio()� r.ns Arti(f.--...: 1i,-�ln;�nno

Persiânas
POSSUIMOS TÉCN'ICO ESPECIALIZA·
�DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAJ-

-' Casa -Laudarés, Ltda,
Rua Deodoro. 15 -- tel. 3820

.e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.�••••

João Morilz
.----�------.--------------------,---------

�-.1 ,sCOJ4(-,-- �Ta»;'
/ ,� nos \lAPTJfJS

'�ft'ti,--------------------------------,----------
NA SOBERANA" 1'8 ..\C" U DE NOVEMBRO _ ESQUINA

IlCA �'ELIPE SCBMIDT
FILiAL 'A SABERANA" DISTRITO DO &81_:lITO _ CANTO

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES I

AGRICÔrrDEBRUNO j
REGISTRO: N_O 167 - C.R.E.A. - 10.a REGiiO .:._ S.C.
Rua 14 de Julho (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

CAF_EZINHO, NÃO!
I Dr. RéU. Peixol'!

CAFE ZITOI ADVOGADO

fj:scritóri0 - Rua Felipe
Dr. Helio Freitas ,

Schmidt nO 37 - 2° Andar -
7 Sala 4.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

Residência Alameda ,.,

CLíNICA GERAL Adolfo Konder nO 27.
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei
to, das 16 àIl 19 horas (ao la�
do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Saraiva, 470

- Estreito - Fones 2322 e

63"67.

Caixa Postal 406.
Telefone � 2422.

OR. NEWTON f)' A VIL."

CTRURG1A GERAL

[loenç'.. de Spubol'a. - ?rocto
logla - Eletrlcldaele Médica

Consultório: Rua Victor 111.1_
.

rell.s n.o 28 -- Tel�fone 8307
Consult-as: Das 15 horas em I1lante.
Resld�ncla: Fone. 8421 Rua Blu.
menau. n. 71.

:iõiii�ãiiõiPrôilssfõDaii' D�!���:�;�::��::;���:A_�a .. _'M- .. --� .._........a .._ ..__ '. .....: Angustia _ Complexos _ Ataques _ Manias--DR HENRIQUE PRISCO DR. HUBI GOMES • Problemático Afetiva e sexual

PARAISO '1 Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

MINDONÇA DR� GUARACY A. r ���:�!�::;�:.Pia
- Cardiozolorapia - sonoterapta e

. : Direção dos Psiquiátras -

SANTOS : DR. PERCY JOAO DE BORBA
.

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

: CONSULTAS: Das 15 às 18 horasCirurgião Dentista : Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286
EspeCialista eDi dentaduras am. I (Praça Etelv.ina Luz)

eõmtcaa. Hora'rlo: Das 8 a', 12 ts _ _ --
ATENDENDO DIARIAMENTE NA

DOENÇAS DO PUUUO -

- TUBEJlCULOS. _:_

ConsultJ.jrlo - Rua FeUp.
Schmldt, BlI - Tel. Ii!Ol.

Horário: daI 1.4 àI 16 horu.

Relll1êncla _ Fellpl Schmll1_, J'LOaIANOPOLII T". _ ItU
n.o 127. ,--I DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER

DR. ANTONIO MUNIZ DF.

CUNICA DE SENHORAS E CRlÁNÇASARAGAO

II
DR. WALMOR ZOMER

GARCIA

I
Diplomado pela Facull1al11 Naclo

nal de Medicina lia Unlv�.ll1al1.

} do BrA'U

l Ex-Interno por coneurso lia Ia..r_

nídade.,Escola. ( serviço 110 prof.
I
OctáVIO RoClrlguel Lima). .x
ln terno dO Serviço 11. Cirurgia do

I Hospital I.A.P.E.T.C. 110 Rio di

Jãnelro. MédIco elo BOlpl tal ele

Caridade e da Maternidade Dr
I eSTlol Corrêa.

DOENÇAS DK SENHORAS
PARTOS - OPERAÇOES -

PARTO SEM· DOR pelo métoelo

PBlco-protlla.tlco
Consultório: Rua João pinto n, 10,
daa 16.00 ãl 11>,00 boral. Atende I casa, imediatamente.
com bor.. marcal1u. Telefon'l vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305 -

3035 -. R••ldêncla: Rua

Glnerall Fone 2391 e 3426_
Blttencourt n. 101.

_
-

._'

-'--"
_'

"

---I 'MOTOCICLETA V:ENDE-SE
DR'CL����OG.�!2RA Vende-se uma Motocicleta B. S. A.

em forma. Tratar na Prainha, nr. 153

,ME'DICO

ral - Clínica de Adulto.

�tende com hora marcada

MATERNIDADE (ARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

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

Exames do Estômago - Vei'ic,!!la Biliar -- Rins
TOl'ax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpíngografia Radiografia Obstétrica
(Gravídêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPõE DE APARELHAGEM MODl!:R.NA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDER:G:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. Onibus à por
ta (Almte. Lamêgo) ,

RAUL
.

PJiREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões TrabaJhistas·'
Eacr1tóno: Rua Joio Pinto n, 1. lObO
t tletone a. 2.•87 - cma pl)iJtal a, U
E:1O!MRIO: Du 10 l"� 17 boru.

xxx

Curso de Especialização no I!oapl
tal doa Servldore, do Ii:ltadO.

(Serviço do pro!. Mariano dt Ân,
drade j , Cvnsulta.: Pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde daa

15.30 aoras em diante no conlul

tório, à Rua Nune. Machado, 17,
esquina da Tlradente. - Tal.t,
2766. Re�ldêncla - Rua lIare.
cbal Gama D'Eça. n.o 1,U. - Tel.
3120.

"",
DR. AYRTON DE OLI-

VEIRA

Pré-Natal - Partos - Ope
Tacões - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
R{�8idêDct. :

Rua Gal. Bittenconrt n. 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Scbmldt a. 37. A"lsa lua dlst;nta cllentela Que

Esq. Álvaro de carv&lb.O., mudou seu conltlltórlo para,. rua

·Horário:. . Felipe SCl'uDldt, n. 39.A - 11m
Das 16,00 as 18,00, díaría-

.,

mente exceto aos sábados frente a Padaria Carioca.

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: João pinto, 14 -

Consulta: da. J.6 ãl 17 boral, dl'_
rtamente, Meno. aOI sábado. Re

s!dêncla: Bocal\1va. 135. Fone 2714

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

ORA. EBE B. BARROS
CLINICA DE CRIANÇAS

COlUlÚtórt. • a........a COlUllltu

Secunda • ,.a-leUI

... 16 ii 17 110r..

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
Oomuníca aos seus clientes o novo horário de

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

consul-

,·:.peClallata em mOlê'tl.. de S'"
'lhoras e olal urinária•. Cura ra_
lIe,,! daa lnrecçõel agul1". 1 cra
ll<''''". dO aparêlho genlto_urlnirto
·ro ..mbra ,1. aexol. Doenç.. do

,pari-Iho Dlge.�lvo e 110 .latema

'lerV080 1J0rár10: 10t,» la _11 e

• I,,, às ô hora. - Conaultórlo:
'i';" Tlradentel, 12 - 1.0 azular

.Fone 3246. RHlc1lno1a: •••
! .acerda Coutinho. 11 (CbAoara do

"spanba - Fone II".

, \ Especialista em moléstia. de aaus e recto.

Tratamento de hemorroídas, fiatulaa, etc.
,

Clruraia .�
CONSULTóRIO: - P.ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553 -

-

Escritório de Advocacia
Rua

.

Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópol1s
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásio Nery Caim

Questões Trabalhistas - Causas crveis, comerciais, crimi
nais e fiscais - Administração de bens � Locação e ven
da de imóveis .;_ Naturalização - Inventários - Cobran

çàs - Contabilidade: escritas, b5llallços, análises e perícias

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRóPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DRI MOORRIS lJHWEIDSON
CIRURGIAO DENTISTA

DIPLOMAnO PELA UNIVERSIDADE DO FARANA
RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTDS DE CANAL

HORARlO - das 8 às 12 e das la às 20 horas
HORAS MARCADAS -- das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO, 29 -- 1.0 andar

L- O T E S
Com grande facilidade de pagamento; vende-se lotes

a longo prazo sem juro!'). sitos á .rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo, o comprador construir sua

..

����==========,
.'

Qua: frlRtilco lolenlint; n.' 2'

Estreito -

".

PROGRAMA DO MES

CLUBE

DE
RECREATIVO

,J AN EJ RO

"UM BARRIGA VERDE EM GAZZA"
Docl1mentário Ci-nematográfico e comentando

EGITO - SIRIA - ISRAEL
20,00 HORAS ENTRADA FRANCA

DIA 16

J U L H O

6
ESTREITO

SÁBADO

DIA 16 - Sessão Cinematográfica

DIA 17 - Domingo - Encontro dos Brotinhos

DIA 31 - DomIngo - Encontro dos Brotinbos.

PROGRAMA PARA O MÊS DE JULHO

I
I

d
li

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

Dia 16 Sabado - Soirée escolha Miss
Continente dar) 23 às ii horas

Dia 21 Quinta.Feira - Bingo Dan_
çante das 20 às 22 horas

Dia 23 Sabado Bingo Dançante das
20 à� 23 horas

Dia 24 Domingo - Brotolandia das
19 às 23 horas

Dia 28 Quinta.feira - Bingo Dan
çantE' d:- s 20 às 22 horas

Dia 31 Domingo - - Brotolandia das
19 às 23 horas

NOTk A aprcf!cntação da carteira
de' sócio e o talão do mês de julho.

-----_.==-====�

i-SYNTEKÕlI par.a O assoalho I
Id o seu E s c r i t ó r i o o u L a r !_
I Beleza,-' iI

D
· · - •

i Istlnçao !
! DLirabilidadei• . I ••

I Informações e Orçamento I
. �. Osvaldo Meira II i Av. Mauro Ramos 206 -, Fone 2758 I•

s••••••••••••••••••••w .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAI8 ANTIGO OlARIO DE 8. CATARINA
----------------------------------------------"----�----------------

--��-----

FLORIANÓPOLIS, DOIIFNP'.J, 1'7 DE JULHO DE 1960

AMANHÃ, dia 18, será
comemorada a Data Nacio
nal da Espanha,

licita o distinto casal.

o SR. INGO Erig, pro
prietário de A MUSICAL,
ofertou um Long Play, pa
ra ser sorteado hoje, no

Disco Dance.

ONTEM, foi comemorado
o DIA DO COMERCIANTE,
com um jantar no Querên
cía Palace Hotel.

LUCY PALUMBO,
Elegante Disco Dance, [lerá

apresentada hoje, no Lira

T. C. às 11 horas.

HOJE, no DISCO DANCE,
vou relacionar as garotas
para o desfile "Bossa No

va", que será realizado no

próximo dia 31.

DENTRO de alguns .días
[!,;rá inaugurado na RUf\
Conselheiro Mafra n.? 69,
o Instituto de Beleza "PA

RISIENSE".

ANIVERSARIA amanhã,
o t», Nerêú Corrêa, dd.

íz do Tribunal de Contas.

Ao ilustre aniversariante os

meus parabens.

"""';;t".�j
O JOVRM Ronald Sch

midt, estudante da Facul_

dade de Direito, fará parte
do Grêmio Universitário do

Lira T. C.

"RADAR PUBLICIDADE"

apresentará hoje, cinema ao

ar livre enfrente a Agên
cia Geral de Passagens, com
o seguinte proçrama: Pro
curando Conhecer Lincolnf

t�
- Embaixadores da Junen :

�. tude - Um homem de unia

h Revolução - Tormenta de

li uma Nação ---: Desenhos c

Comédias.

FUI INFORMADO

Apreensões - de

Era eu ainda guri, quando vi cheio de curiosidade
.rabír as escadarias da Catedral, peças e mais peças de
um aparelhamento que eu não conhecia.

Logo chegcu.rne aos ouvidos
/

pertencerem elas a um
soberbo ORGÃO e que viéra da Alemanha.
Tempos depois, não eram mais meus olhos que extasia

dos viam, e sim a meue ouvidos chegava a suavidade da LOCALnarrnonia ; era a música, a divina música que enchi toda
a naVe de um templo.

Daí para cá; anos após anos, os sons maviosos da
-luele órgão, eram ouvidos, executados por mãos sabias dE
verdadeiros professores, páginas de grandes concertos
na afinadíssimas flautai) daquêle grande instrumento.

Os anos passam; até que um dia surgiu em nossa

"erra, um padre, um verdadeiro professor e amante do
,él-canto reorganisando um CORAL, que dia a dia, mais
mais, se tornava um grande coral; e, enquanto este co-

.al crescia, um orgão outrora tão imponente e hamonío;
J, descia aos poucos, e desaparecia mutilado talvez pe.
J seu maior inimigo e que estava tão próximo; era o Dois lotes na avenida
nar; era o salitre que chegava até ele impiedosamente. I Santa Catarina (no Estrei-

Todos os recursos superficiais eram feitos, porém ele to). Preço base (Cr$ .

fracassava. 320.000,00).
E, no domingo passado escutei um apêlo.

-

_
'I'rataj; com ,Al'gemu'o Pé-

I

Sim; ouvi uni apêlo feito pelo mesmo e bondoso pa ,

re ira, Avenida Rio Branco,
dre maestro, para que socorressem aquela obra de arte, e 14 - fone 3772 nesta.

que está prestes a emudecer. -----.

Notei nas suas palavras, nas palavras sentidas do
Padre AGOSTINHO algo comovedor.

Sim; para um grande amante da música, para um

verdadeiro maestro, as lágrimas parecem brotar, quando
sente que um valioso instrumento outrora afinadíssimo e

ioberbo, seu companheiro inseparável, queda-se aos pou
cos pela inclemência do tempo e do abandono, por excas-

,es de recursos.
'

Vi em seu apêlo, e em suas palavras cheias de amor

pela música; o quanto custa tal atitude para quem não

sabe, ee não nasceu para pedir.
Só mesmo quem conhece o valor atual daquele íns,

trumento, e que pode avaliar a dedicação e o amor que
Padre AGOSTINHO tem por ele.

Precisa-se ele uma empx

gada. Tratar na rua Conse_
lheiro Mafra, n. 112, ou pelo

.

telefone 3608. Paga-se bem.

Músicos, e amantes da música, embora sejam vós de
outras crenças religosas mas que adorais e divina arte!

Unamo-nos em torno de padre AGOSTINHO, para
salvar.nos aquele instrumento talvez o mais belo do sul
do País.

Façamos uma campanha em favor da arte, renovan,

do um instrumento que elevará aos céus as preces mu,

�"icadas de todoa nós.

Façamos o propósito de tomar-mos menos uma cer

� veja, menos um cinema, menos um futebol, e auxiliar

t4 mos com essa verba ao menos um dia no mês, para o bem

t] da arte, a divina arte da música, para que um dia na

t� noite cablíms de NATAL, naquela noite cheia de luz e en

cantamento, possamos escutar na hora suprema do nas

cimento de Jesus Menino, naquele mesmo orgão, e ouvir

de suas afinadas flautas, oe acórdes em suave surdina, da

mais bela melodia do mundo, aquela que nos transporta
a infância distante;

NOITE FELIZ... NOITE FELIZ.

Velho ORGÃO!

QUEM SERÁ A

J. S. RODRIGUES

será a Miss Flori- que o novo proprietário da
anópolis de VTFJ? Empresa Bom Abrigo, está

reformando os carros âes:
verá mais uma apresenta: ta linha e encomendou
ção do DISCO DANCE, com novos ônibus. Isto! ...
atrações e sorteios.

ESTÃO estudando as pos,
sibilidades de instalar nesta

ANIVERSARIA hoje, a Capital, receptores da Tv
Sra. Dr. Walter Wanderley - Canal 12 de São Paulo,
(GISELA). O colunista re,

REALIZOU-SE ontem, em
Brusque, o BAILE das' De,

.

butantes do Centenário, no
Clube E. Paysandú. 17
moças da sociedade cata

rinense, debutaram nesta Sr/a. LE'A SCHMIDT,
elegante noite na cidade uma das mais 'elegantes
centenária. moças da nossa sociedade

que festejou ontem, o seu

G.4ROTA

RADAR?

menino I
- forle, sadio e

sempre bem disposto!

REALIuOU -SE ontem o

Enlace Matrimonial do 'sr.
Yilmur Alves Areia com Q

srta: Elza Sousa, no Muni

cípio de Biguassú.
Um produto do

INSTITUTO A'lEDlCAMENTA FONTOURA S. A.
fabricantes do famoso BIOTÓNICO FONTOURA

Miss

ESPORTES: Está sendo
realizado em Blumenau c

X. Campeonato Brasileiro
de Tênis, para Infanto;
Juvenil e da Juventude. C
Lira T. C. está participan
do.

Encorrtravse em Belo Horí;
zonts, a Delegação de Bas

quete Juvenil, de S.C. onde
tomarão parte no Campao;
nato Brasileiro na cals,
se ...

Aquele apeio .. ,
------------------------------------------------

:� ..�
ONTEM, na Capêia dà

Divino Espírito Santo, foi
realizado o Enlace Matri
monial do Sr. SILVIO THL
VES com a srta ZILA
VIEIRA.

QUEM SERA' A MIS�
ELEGANTE DISCO DANC
DA SEMANA?

JA' escolhi por antecipa
ção as VITRINES DA SE

MANA, são elas a do BA.
ZAR DE MODAS e .da JA.
NE MODAS. Vil!lteJl1.-•• :

Hoje, eu faço nestas linhas também o meu apêlo.
CATO'LICOS DE MINHA TERRA!

de aniversário.

ssssssssssssssssssssss

TORRADOR

lILLA"
PARA CAF�

a ar quente •

•

•
- TEMOS

• rAM8ÉM�
-. Moinhos e
•

elevadores
•

• para café,
• Balanças
•

e outras
•

méquíjios,•

•

S o a R E OS EFEITOS
DAS RADIAÇÕES

IIAs radiações repre-
sentam para o grande

� TõDA A V E R D ADEl
público em grande par- l.
te um verdadeiro mis
tério. A ameaça que
elas encerram a muitos
parecem qualquer coisa
de tenebrosamente ine
vitável. Êsse mistério
deve ser dissípado e
isto só se consegue pe-
lo conhecimento claro
dos problemas de mo-
do que cada um possa
julgar os informes, tan-
tas vezes . tendenciosos,
que recebe das mais va
riadas fontes. '�O PE
RIGO DAS RADIA-

.' ç Õ E S", lançamento da
�. Editôra IBRASA escrí
., to por dois cientistas
norte-americanos d e
indiscutível reputação
� Schubert e Lapp -

abre a porta à compre
ensão 'e, portanto ao re
médio para uma situa
ção angustiante. Se não
encontrar em sua li
vraria peça pelo reem-

f bolso postal a D.P.J.R.
- Caixa Postal 4827 -

�
São Paulo.

, Prêço: Cr$ 180,00.
��SS%$%%%SS%'%%S$'S

Mucus Dft ASMa
J

---------

Resultado de 40 anos de

experiência na produção
de torradr res para café.

Torra r m 2\... minutos, presei vando
in E;:ralmente o sabor e o s rorna

(:0 café, com ' otável economia.
A le ha, carvão, ceque ou Diesel.

T mbém torra cacau, ( veia,
amendoim, cevada, cas anha

de caju. soja etc.

Preços acessíveis e facilidades
de pagarr.eritos. Peçam prospectos.

;------ FABRICANTE: -,-----

ilnri!ntjütttfi-
Fundnd a em 1918

'ua Piratin'nga, 1037 - (x P'ht"t 230 - S. Pulo
Cf chias e Fundição em Cu; ruth.H - 5 faul0

INDLlSTRIA E
COMÉRCiO

Ataques de asma e bronquite ar
ruínarn sua saúde e enfraquecem 'o
coração, Mendoco domínc ràpída
mente ae , crises, regu)"rizando a
respiração e garantindc "um sono
tranquilo desde o primeiro dia.
Compre Mendo'co ainda h rj e. Nossa
1Karantia é a sua maior .crotecão,

ALUGA-SE
I

COM TRÊS (3) PEÇAS A

RUA CONS. MAFRA N°
188 (FUNDOS)
VER E TRATAR NO

GOSTA DE CAFÉ1
ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO

Vend

ALBERTO MORITZ

MISSA 30.0 . D I A

Nào permita que eczemas, erupções,
micoses, manchas vermelhas, friei·
ras. acne ou "'psot1asis" estraguem
rua pele. Peça Ni"oderm ao seu lar
'!Ulcêutlco hoje mesmo. Veja COmei
1I1xoderm acaba com a coceira em ,
mínutos e rApidamente tom. _
peje macta, clara e aveludada. A
nossa g.raQtla é ...a malOl
\rotl"'cAo J

Empregada

AUXILIESEUSRINl
"kTa ccmbatcr rapidamente do,'",

uas costas. dores reumáticas, Ievan
tadas noturnas. nervosismo, pés In
chados, tonteiras, dores de cabeça.
resfriados e perda de energia causa

dos por dtsturblos dos rins E: dabe
xíga, adquira CYSTEX na sua far
mácía, ainda noje, CYS'rEX tem au
xiliado milhões de pessoas bj mlÚB
4e 30 anos. NoSSll c...antla é • .w.
'-':Dr proteclo.

(asa Aluga-se'

PROTETORA ClA. DE SEGUROS GERAIS E AC.
DO TRABALHO, convida os funcionár ios e amigos de

ALBERTO M:ORITZ, para no dia 20, às 7 horas para
asstst irem a missa que pOI' sua alma manda celebrar, no
Altar de ISão José.

Desde já agradece a todos que comparecerem a êste

ato de fé cristã.

V E N ,D E - S E

CENTRO
Av,euida Rio Branco
Apartamentos em

Condominio
Rua Ferreira Lima
Terreno
Rua Almirante Alvin
Terrenos
Avenida Hercilio Luz
Apartamento
Super Mercado Munieipal
Bancas
Ruaa Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno
Rua Brig. Silva Paes
Casa e Terreno

ESTREITO

Rua Aracy Vaz Callado
Casa

BARREIROS

Rua May Schramam (Trav).
Terreno
Loteamento Florianópolis
Terrenos
Rua Portella
Casa •

CAPOEIRAS
Ruá Apiai
Terreno

Aluga-se uma casa a rua

ILuiz Delfino, 171. Tratar a

rua Tiradentes nv. 15 1°
andar.

AGRONÕMICA
Rua Graeiliana Ramos
Casas
Rua Alm. Carlos S. Carneiro
Depósito
R. Ruy Barbosa (S, Vieira)
Casas e Terrenos
Rua São Vicente de Paula
Casa
Rua Frei Caneca
Casa

MORRO DO HERALDO
Loteamento Portella
Terreno

BOM ABRIGO
Rua Copacabana
Terreno
COQUEIROS
Rua Juca do Loide
Terreno

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

ALUGA-SE
.CENTRO
Rua Cons slheiro Mafra
sobrado Comercial
Rua Melo Alvim
Casa Residencial

. **��F�\�":.

Bancas

Super Mercado

ALÉM DOS IMóVEIS ACIMA, SEMPRE

NOVOS A VENDA E PARA ALüGAR

OUTROS

INFORMAÇÕES DETALHAnAS SEM COMPRCMISSO
Rua Felippe Schmidt, n.v 37 - Sala 2-A

Animais
M �r_n cumprimento ao que preceitua a Codificação

d unIclpal de Florianópolis, no seu art. 762, a Prefeitura

e�ta Capital comunica que serão apreendidos todos os
anlm .

t
aIS que forem encontrados em abanebno transi-

anelo em via pública.

v E N D E - S E
VENDE-SE DUAS CASAS DE lVIATERIAL, sitas

à rua Pl'of. lVIaria Júlia Frar.co, n.o 25, nesta Capi
tal. Tratar com ENCANADOR TRILHA, no Edifí<:io

$IPASE.
COLICAS
MOLtSTIA

-

DE SENHORAS
_0_

SEDANTOL
COLICAS

.A P R E N D A I N G LÊS
com o Prof. Mr i Edward 6reen

à rua Tenente Silveira, 42

DOR DE CABEÇA?
o seu médico lhe dirá porque Melhorai dá

Corta a dor - Reanima o organismo.· Reloxa os nervos

Tome 1 ou 2

comprimidos de

_-'
....

o ANALGÉSICO MAIS USADO EM TODO O BRASil

9

Haveremos de unidos erguer tuas forças.
Faremos tudo para que voltes como dantes, soberbo

na .mavíosídade de tua voz, quando choravas íúnelrre nos

ofícios de TREVAS, para dias depois ergueres tua voz
Nota cse a orquestra do Lira T. C. numa das suas [a: bela forte e cheia de luz do "RESSUREX" ao bímbalhar,

mosas apresentações no Ctube da Colina. Observe-se dos carrilhões, e que para um dia, ainda mais forte e so,

Edy Santana, cantando, berbo no dia da PÁTRIA com todas as tuas forças, releves
�:%t� __' __ w

J

--= .� "'l!t7ta-?"...?t2'7tl!t�S;;;;;jJí..4S%s:,,"õ-..:;,...ÃÃ .. 7itOitb;;, ::::_*'SS .:OS céus de todo o BRASIL como outrora fazias num

imponente TE DEU, os acordes maravilhosos do HINO

NACIONAL BRASILEIRO, unindo num só recinto, DEUS,
PATRIA e FAMILIA.

. ))

S
As regras dolorosas podem ser evitad'as com o uso do

EDANTOL - regulador e tônico de ação sedativa e de
comprovada eficiência no tratamento das dismenorréias,
uar! cnn '. -

sequenclas e perturbaçoes da menopausa.

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O BSTADO" O AoU.l8 Ali'nOO OlABIO O. B, CATAlUNA

Durante ema aula no Co

légio Militar de FiI'aclelfia,
Spurgeon contava esta hís, um oficial fez a seguinte
tóría : Algumas crianças da pergunta a um aluno: "Fa_

aula bíblica estavam apren- ça de conta que está de
dendo Q Credo Apostólico. I guarda durante uma noite

Em alguns Estados Ame- Cada uma aprendia e repe- escura sem luz. De repente
rícanos se exige de estran- tia uma parte e assim re-lalguerr't consegue se aproxi
geíros que querem adquirir 2itavam o Credo. Um dia o mar pelas costsas e lhe põe
a nacionalidade americana, ministro veio àquela classe as mães no pescoço. O que
um pequeno exame, chama.," c pediu às crianças que re, far áe dirá então o senhor?"
:10 exame.cultural. A uma petissem o Credo para êle. Sem muito pensar o cadete
mulher de Trenton, que de- Tudo foi bem a princípio, respondeu: "Direi enérgr
sejava residir na costa sul mas no fim houve uma pau- camente: agora não, querí ,

foi feito o seguinte teste: sa

FL0RIAt\óPOLIS, DOMTNGO, 17 -DE JULHO DE 196010
----------------------------------------------

L' .. ,

Inteiramente
(cont. da 2.a pág.)

servem o calor, cuja tem

peratura pode ser tempera.
da.

UMA MÁQUINA DE TRICO

"VELOZ"

Numa decisão judicial em

Londres, unhas femininas,
demasiadamente cumpnídas,
acabam de ser declaradas
como uma "arma" que se

pode tornar perigosa para ...
o advereário.

no valor de

Para Todo Freguês Que Adqiurir

o SEU R E F R I GERA D O R ---- --_-'-------------------------,_---_._
embaraçante, "Que há"? da mais tarde".

....

CA R 1MB O S j EN CA D E RNAç O E S
SERVICO DE -CLICHERfA

PERFEiÇÃO E RAPIDEZ.
RUR CONSELHE1'RO MÃFRA. 123.11FLORIAN()POLlS SANTA CATAl:U'L\ I!

===:::===========------._'...=:.-=====:-:-::::-:-:-::==:--=:J

P e I a s s u p e r

VANTAJOSAS CONDIÇÕES
DE VENDAS

EM

�'.
r-

u- .. �UI..II"..,.._....... ,

' �

__ •� fa2eDdIt_ trIIIt
.- • MfiIIor �8 da etu6lldade -

"IILOZ, máqalna 4e crieI) allra rápIA
"oopCIiCI�o_ de 100 ponlos �
ftIIfOlo \'ltU)Z 6 leve e durâvel pcI1'QIIe
, 111_ da metal especial. a..
� de pro<luto InIpar .. .,...
tacam • ._.. rápida • autMllA1IA
.'........ _10"'....._

............. 13 rPsa

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

G E R M A NOS T E I N S.A.

I perguntou êle e um peque-
no respondeu "Descnlpe,

I senhor, mas o menino que

"Quais os generais ameríca- I crê no Espírito Santo não

nos célebres que conhece?' I veio hoje".
Ela respondeu prontamente: O fameso pregador Charles
"O General Motrs". rmedta,
tamente foi dada licença.

Aconteceu, , .

-�..........c.. @�.'--

E

COM

------

,--------------------------------------------

Vende-se um piano, ale_
mão, e_m bom estado el�, con-l O Diretó,rio Regional, de acôrdo com seus Estatutos,
servacao. Tratar na Casa I cenvoca os seus membros, os seua representantes no Con.,
Ancora de Ouro", rua FeV.! gresso Nácional é na Assembléia Legislativa, os Delegados
\ I Munícípala e os representantes dos Departamentos Espe-

cializados do Partido, para 'a Convenção Regional Extra
'ordinária a realizar-se nesta cidade de Florianópolis, na

sede partidária, nos dias trinta (30) e trinta e um (31)
de julho elo corrente ano, com a seguinte

ORDEM DO DIA

�SINO,.".
A VENDA NAS

BANCAS DE JORNAIS
E REVISTAS

-Rua Conselheiro Mafra,
Filial de Florianópolis

47

N
,..

U I PREFEIrURAS MUNICIPAIS

ve!e� !aÇI�� f,�,"g,��Bç�,� ,o�,m II \ p",,}:�I�a"�:?,p}�, ;:,�!:!adO Sul, E,tarlo j
bom depósito anexo ou tambem 50 o ponto. . de Santa Catarina, na conformidade do que preceitúa o

art.? 173, da Lei das Sociedades Anônimas, comunica

para os devidos fins de direito que foi extraviada a cau

tela de n.? 17.228 referente a 75 ações de n.vs 243.038 a

243.112, emitidas' pela Companhia Siderúrgica Nac ion al

e pertencentes a esta -Munic:ipalidadl'.
Prefeitura Municipal de J'araguá do Sul, em 13 ele

julho de 1960.

/

Ver e tratar na mesma a rua CeI. Pedia Demoro, 154,

DO Estreito (en, frente do Cine Glória). Piano - VENDE-SE
Instituto Braslt-Estados Unidos

AULAS DE INGLÊS Waldemar Grubba.
Prefeito Muriicipa].

,

LEIA
Panoram
A REVISTJ\ DO PARANÁ

em tôda$ as "bancas

A direcão do Instituto Brasil-Estados Unidos cornu- I
n i , a que s� acham- abertas as matrículas para novo. I

cursos de Inglês que terão início no segundo semestre

em 1.0 de Agosto.
AULAS DIURNAS E NOTURNAS.

A secretaría acha-se aberta diàriamente, das 9 à

11 horas e das 14 às 18 horas. Aos sábados das 9 às 12

noras.
Rua Felipe Schrnidt - Edifício ZHAYA - 6.° andar

BA,RREIROS
Vende-se por preço de ocasião, 5 lotes otimamente

'Si tua dos. Ver e tratar com o s r. Cl eon ilde , Ligocki, à

Estrada Velha, 61 - Barreiros ou à rua Tiradentes, !I

- 1.0 andar - sala 1.

VENDEdSE
CLICHÊS E tA&�!tl!iOS DE BORRACHA

façam seu pedido na Empresa Gráfica Grajaú Ltda.

Rua Tiraelentrs. 53 - Florianópolb.

Uma otíma barraca de madeira medindo mts 2,80 x

! 1 �8 próprio para venda de frutas e legumes - Tratar na

I Agênrià de Revistas no Edifício Hotel RoyaL

-

a'f Irádiçã
Uada à I ceni I'8.

"Mlll'·Constonternente aperfeiçoado pelo técnico rnoderno. O

FOGÃO VENAX vem se impondo à preff"ênclo dos donas

de caso,' ao mesmo tempo em que o' ',2�US fabricantes
contribuem poro O desenvolvimento do ;' ,Jllstrio nOClnr>ol
Dotado de características especiais, f I 1:..) dos mois 'na

demos processos industriais: o fogõo

é ECONÔMICO, PRA
TICO e de BONITA
APARtNCIA

rendem o máximo
e gastam o mj n irno '

Revendedores: MEIER C I'a Rua F�lille. S�h�iélt, 33 e Rua Conselheiro Mafra 2

.- Te!. 2576 - Cx. Postal 48 - FI.ORIANÓPOLIS

/

CAMIONETE DKW 1960 equi,pada
VENDE-SE - Tratar na firma Machado & Cia.
S/A. Comércio e Agên c ias.

UNI,ÃO D;EMOCRA'TICA NAC"IONAL
Seccão de Sanl'a Calarina

•

Convenção Regional, Extraordinária
��l�-.��.ft

'

__ '�_�
CONVOCAÇÃO

1) - Escolha do candidato ao cargo de Governador
do Estado, às eleições de 3 do outubro próximo vindouro;

2) - Escolha do candidato ao cargo de VieecGover
nador do E:'tado, às mesmas eleições;

3) - Assuntos de interêsse partidário.
FIe: Ianópolís, 14 de julho de 1960

PAULO FONTES - Presidente e_m exercicio
ABELARDO RUPP - Secretário Geral

A t U 6 A-S E
UM DEPóSITO NA RUA CONSELHEIRO MAFRA,

35 - COM A ESTRADA PELO CAES PORTO DO MER-
CADO TRATAR RUA TENENTE SILVEIRA, 50.

PARTICIPACÃ-O
j

Mauro Luiz Guimarães Collaço, .Iuçá Rebêlo Co llaço,
pn rticipam aos parentes e pessoas amigas o nascimento
de sua filhinha LUCIANE REBÊLO COLLAÇO, ocorri
do no dia 12 do corrente na Maternidade Dr. Carlos
Corrêa.

PARTICIPAÇÃO
e Vva. Maria da Silva
Rua Machado de Assis, 33

ESTREITO

Leodegard 'W. Ramos
Rua GalJois, 53
CAPOEIRAS
e Senhora

Participam aos parentes e amigos o contrato de

casamento, 110 dia 9 do corrente de seus f ilhos
ÊLIO MARCOS e ISAURA MARIA

A L U G A-S E
Aluga-se uma ótima casa residencial, na rua Alvaro

de Carv'alho, 64. Tratar com o sr. Schappo, no Bar Alvo

rada, na rl,l_a Felipe Schmidt.

SERViÇO DE ABASTECIMENTO E

FEIRAS COMERCIAIS DE FRU

TAS E LEGUMES
A partir da próxima quarta-feira, em virtude da d�

termínacão do Administrador do Serviço de Abasteci"
mento da Prefeitura Municipal de Florianópolis - OS

Srs. proprietários de caminhões, carretas, etc., vende-
e

dores de frutas e legumes, deverão faver a concentra

cão para o comêrcio de suas mercadorias no Largo 13 de

maio, e não nas imediações do Mercado Público (CaiS
Fr-ederico Rolla).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O .MAIS ANTIGO DIARIO DB S. CATARINA
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Compre agora os brinquedos que V.. deseja oferecer no NATAL

E DESFRUTE DESTAS VANTAGENS:
- V. pode receber os brinquedos agora ou quan

do desejar, até o NATAL.
- Divide o pagamento em 5 mensalidades. poden

do assim tornar realidade o sonho
do seu ente querido. sem afetar o

seu orçamento.

- Pi;!ga o prêeo atual em 5 mênsalidades sem

jU:i"OS e sem aumentos.
- Evitará possi'lfeis aumentos no prêço de brinque.

dos.
- Estará livre dos atropelos de última hora.
- Escolherá os brinquedos preferidos pelo seu

ente querido.

\ /

e balconistas especlatlzados terão
o máximo prazer em mostrar-lhe

"'

o varlado sorflmento de ,>

FAÇA UMA VISITA, _AO

MAGAZINC HOEPCKE
�
�
•

'"
..,
c
c
z
Z
-

brinquedos para todas 'as idades �
sem qualquer compromlssso de sua parte,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o observador imparcial,
que analisar [riameni» a

situação econômica social
do Estado de Santa Cata
rina no último decênio.
comparando-a com a dos
vizinhos Estados do Para.
ná e Rio Grande do Sul,
irá deduzir, sem dúvida al
guma, que esta nossa Uni
dade da Eeâeracão .- ou
trora uma das l1íais equili
bradas e progressistas -

não teve, naquele lapsõ-de
tempo, o desenvolvimento
correspondente aOS Esta
dos acima mencionados.
Embora o Govêrno Fe

deral nos tivesse beneficia:
do com estradas excelen
tes (como a de Mafra a

Laiee, por exemplo) faltou
visão aos governantes ca:
tarin enses para construir

ou ao menos insistir vigo
rosamente na construção
imediata de estradas que
cru.zassem essa rodovia, evi
tando assim a canalização
de nossas riquezas para o

Estudantes:
Congresso
Rio de Janeiro, a cidade

maravílhosa, aerá palco do
XIII Congresso Nacional
de Estudantes Secundários,
que tomará os dias de 18 á
23 do corrente.
Santa Catarina estará

presente com uma banca
da a altura do estudante
catarinense, eempre fiel
aos princípios democráti
cos e patrióticos.

Bk�NABE'LÂNu�A
Aumento ao Funcionalismo

Prosseguimos na análise das tabelas do aumento ao

runcíonalíssno estadual.
Os INATIVOS foram aquinhoados com percsntagene

sôbrc os respectivos aumentos.

Até Cr$. 5.000,00 .

De Cr$ 5.001,00 até Cr$ 10.000,00 .

De Cr$ 10.001,00 até Cr$ 20.000,00 .

De Cr$ 20.001,00 até Cr$ 30.000,00 .

De mais de Cr$ '30.000,00 .

TRINTA POR CENTO

30%
25%
20%
18%
14%

Os funcionários que ganham a' insignificante quan.
tia de Cr$ 3.400,00 (quando os operários percebem
eis 4.500,00), paesarão a ganhar Cr$ 5.000,00, se forem

professores complementaristas ou funcionários extra;

numerários.
Se forem zeladores, serventes ou bedéís, serão lesa

dou em Cr$ 500,00 mensais, pois os seus vencimentos

passarão a Cr$ 4.500,00.
F'ícaráo roubados em Cr$ 580,00, se forem inativos,

pois de Cr$ 3.400,00, passarão a Cr$ 4.420,00, isto é, me
nos do que o salário mínimo que percebe um rúetíco

operário.
Tratando-se de aumento de vencimentos, por fôrça,

da alta do custo de vida, motivada pela elevação do po

der aquisitivo da moeda nacional, êsses três aumentos

(cada qual diterente) , além minguados (se ou comparar

mos com os dos deeambargadores) , já. darão margem a

muitos mandados de segurança.
Na classe imediatamente superior, temos os venci.

mentos de Cr$ 3.700,00.
Partindo do princípio de que seja correto o aumen

to para Cr$ 6.000,00, do PESSOAL FIXO, estarão lesados

em Cr$ 750,00 os extranumerários (Cr$ 5.250,00) e em

Cr$ 1.190,00 os aposentados (Cr$' 4.810,00).
,

Segundo "A Gazeta" de 3 de julho, a men,�agem do

sr. governador '''visa uma pel'centágem mai?r para �s
que percebem pouco, diminuindo a mesma a pmporçao

do que é pago pelos padrões maior,es�'. ,,'

É que êle, go'(ernador, segundo ele mesmo, e sem

pre justo, sempre ponderado e sempre correto �ara. ���I\
c.' Barnabés ...

" Mas um servente que ganha a mlsella

de Cr$ 3.400,00, receeerá aumento de Cr$ 1.100, en�uanto
quem j á ganha Cr$ 45.500,00 passará. a receber maIS

,

Cr�; 9.500,00, para completar, redondmhos, Cr$ 55.000,00!

Justiça!
BARNABÉ DESPADINHA ALAPÉLA

Rio Grande e Paraná.
Alem disso, a falta de

uma Ma estrada Florianó
"'polis-Lajes - meta im
prescindível de qualquer

governante inteligente - é
a responsável pelo divórcio
econômico do fabuloso oes.
te caiarinense com o seu
litoral.

É muito mais jacil e cô
modo ir de Lajes a Porto
Alegre' ou Curitiba do qU(J
a Florianópolis, situada ((

distância bem menor.
O Sr. Celso Ramos, tem

como ponto básico de seu

programa, a concretização
da BR-36, a "estrada d'o
trigo" há pouco denomi
nada "Rodovia Presidente
Nereú Ramos" obra indis
pensável para aglutinar
municípios e unir o in
terior com a Capital.
O candidato-da oposição,

depois de eleito, irá em

penhar-se com vigor para
que, essa decantada via de
acesso, esquecida inexpli
cavelmente pelo seU maior
interessado - o Govêrno
do Estado - se transforme
em realidade.
Santa Catarina precisa

de Celso Ramos no Gooêr:
no.

FLORIANÓPOLIS, DO�vIINGO, 17 DE JULHO DE 1%0

u. B. Chaufferes Tem Noya Diretoria
Na sua séde social, a

Uni ã O> Beneficente de
Chaufferes, em fins da se,
mana, fez realizar sessão a
fim de eleger a nova Díre;
toria para reger os seu"
destinos.
A chapa vencedoro ficou

constituida da seguinte
maneira:
Presidente - Arão Boni-

fácio
.

Vice Presidente - A:'!j�':
Dorta

1.0 Secretári,o
Ribeiro
2.° Secretário

Lemos
1.0 Tesoureiro - João

Claudino da Rosa
2.° Tesoureiro - Odilon

Martins
Delegado Geral - Hip

ó

,

lito Pereira
Advogado - Saul OIL

veira

Manoel

Vaimor

Conselho
Presidente

Botclho

Fiscal
TeófFo

FISCAIS
Fiscais - Praca 1i)

Adernar Araújo
'

Heitor Martins - Dago
berto T. Costa
Ponto n. 2 - Getúlio da

Silva
Ponto n. 3 - Oscar Mei

ra

Ponto n. 4 - Déde
Ponto n. 5 - Osvaldo

Souza
Ao snovos eleitos aue a

creditamos irão trabalhar
árrluamente para elevar
cada vez mais o conceito da
laboriosa classe .. Os nossos
votos de feliz gestão.
O novo presidente da

UBC. sr. Arão Bonifácio, é
profissional de alto e justo
conceito na classe. da qual
tem sido ,:],os mais leais ser_
vidores e pela Qual tem lu
tado sem medir sacrifício;.:..

/

Celso está convencido de que o desen

volvimento econômico depende da e.�l1ração.
l'ol'isso, no :)l'ograma q ue Cel� o exe u

t Li. estão previstas as seguintes m ·didas.
',' �:;9 mil matrículas no':a�. f;endo:

18 mil em )961
25 mil em 1962

33 mil em 1963

43 mil em 1964

54 mil em 1965

66 mil e111 1966.

# execução pelos Municípios do programa de educaç,()
com recursos do Estado;

.. 15 mil bolsas e8'�0Iares, sendo 1. 000, no 1.0; 2.000,
no 2.0; 3.000, no 3.0; 4.000, no 4.°; J5. 000, no 5.0 anO

de Govêrno. \
t financiamento à educação, por iqtermédio dos recur-'

80S do Fundo de Educação;

I I

professores.
* es.colas profissionais

de nível Pós-Iwimário
e médio.

'r- tederalizaçào da Uni

versidadí;) de 8b. Ca

tarina.

A sua eleição, assim, náo
só exalta um antigo e bra
vo companheiro, como en

trega a direção da UBC a

elemento experimentado e

devotado na defesa ·da so
ciedade e da classe.

COLUNA TRABALHISTA
SAPS E SAMDU PARA

O ESTADO
Seguiram ontem para o

R10 de Janeiro, e de lá a,

companharão I} deputado
�\)Ut€J de Andrade até Bra
::íii3 os S1'S Rínaldo Feld ,

mann € Holdemar de Me ,
.

neLe:::, respectivamente di
retorce; neste Estado do
S('rvH,ç da Alimentação ria
Pr€ vitiência Social ,e do
Servico de Assistência Mé ,

dica Domiciliar e de Ur.,
gêncío (SAPS e SAMDU).
Estas autoridades na

Nova Capital tratarão un
to do sr. Pre'·'(!bnte da Re
pública da í.istalacão íme ,

.líata c'111 [;f:r,l.a Catarina
de aproxirnadamento mais
6 p o s tos assistênciai
de ambas a,' autarquias.
Pl.'evr-SE' nr-s.e sentido as

lnauguraçôes (Ie.. S.��S· TIO
próxímc -mê.� 1>OS muníci
pios. de Sã,(, 1!'l'ancisco do
Sul Ibirama Cr ícluma, La
gT� ,To�,<'aba e Imbítua, e
do SAMDU 1:( S municípios
de Jnínvllle l\'l.afra, Canoí ,

nhas e outros da região da
serra

Estas medidas junta,
mente com outras que se
rão empreendíoas por De
legados ':'e outros orgãos
previden-::ario:::, culmina,
ram (! 2 entendimentos
m3�1.ti::!o.:; ue::tJ. Capitcd
',' ,1t1'é! o sr J (li'\.! Goulart e
cl :l,�put�dn De utel de An.
drade. As instalacões ('
tu "J e.'it;:'tinlllél: co dos

�

servi
C:�S ora cl'.i.:.d,:.!>, estão pro_
gl:3.lllfl«·S paI'! os próximos
meSCi:' de U!üó;to e setem_
bc'0. rlt'vr;1�ci0 todo eles
C0111 ar '�Oi11' a lJresença d'-)
V!c-pre"j(len�c da Repú
blica.

IAPC EM ITAJAI' E
JOINVILLE

Os c.eputados Evilásio
Caon e Valmor 0.e Olivei,
ra juntamente com o sr.

Vote

Syrth Nicolelli - Delegado
Regional do IAPC neste
Estado - seguiram -na ma,

nhã r:;f. ontem pora Bras!
lia, via São Paulo, a fim de
se juntarem no Nova Capi
tal ao ucputado Doutel de
Andrade ,onde ultimarão
(:(;111 o presidente do In3 ..

títuto dos Comerciários a:;
medidas -' administrativas

necessárias para instalação
de dois postos médicos as,
sístêncíaís em Itajaí e

Joinville, neste Estado.
De rtajaí partiram também
repressntantes de vários
sindicatos classistas que
vão acompanhar em Brast
lia as demarches para 8S
i' s.ugurações daqueles S�,··

viços, e prestigiar as ,rei_
vindicações dos parlamen.
t a r. t':,.I:�ü��stas junto d.)
Presidente da República.
CELSO E DOUTEL JUNTOS

PELO ESTADO
Antes de partir para uma

viagem ao norte catarinen
se o sr .Celso Ramos man
teve demorada palestra
com o sr. Doutel de Andra,
de, candidato do PTB a
Vice-Oovernanca Estadual
r a chapa do "Eder pesse
dista. Após 'os entendimen
tos prelmrinai es ,ficou a,
certado aue o sr. Celso
Ramos ultimaria algumas
medidas nas hostes do seu
partido ,a fim c.e que, n(1
uróximo dia 25 auando re_
k. i ,: <se a esta -Capital, o

deputado Doutel de Andra
de pudesse acompanhar a
caravana des membros do
PTB-PSD-.....PRP e demais
partidos que apoiam a can

" !hlatura ,j' presidente do
PSD H s:.:cessão Estadud.l.
n:\, campauha pelo interior.
O roteiro da viagem dos

- call:didatos opiOsicionistas
8.0 interior de Santa Cata_
rina está ser do organiza:' o
c ferá iníCio pelo' sul ca_
tarinense. De p a I e s tra
mantida pela reportagem
com 'o deputado Doutel de
Andrade, o mesmo esclare
ceu que a partiCipação do
PTB na �ucessão Estadual
será (leU8iva, e que os Ira
')a '!listas �hcluirão no ro
teiro da c'Üligação as vi,,'_
tas (lue deverá 'Tazer enl
Sa!1ta Catarina o "r' Joao
Oll.lal't,

:'

\it,�_(,{!��:f�� :(�':'!iíf�\t7!: Á���)�j'.�\1·r�?)'�\r!'��:\':;'::·�����{:?:�i·:�;�!�,�?;q���;�l{:L.:',:!:;:"i 1!ii/ii7f�!

ev O'
.

ancredo
Florianópolis h o s p e d a,

desde ôntem, o conhecido
e conceituado- Ministro
Evangélico, Reverendo 'I'an ,

credo Costa. O ilustre vi
sitante conta com largo
círculo de amizade nesta
Capital pois, além de já
em outras ocasiões, ter vi
eltado nossa cidade, o Revo
Tancredo Costa pastoreou,
no período de 1913 a 1915,
a Igreja Presbiteriana lo
cal. A vida do eminente
pastor, jornalista e pro
fessor, que é Ministro da
Igreja Presbiteriana do
Brasil, tem sido de grande
dedicacão ao ministério
evangéliCO e na eua longa
e profícua jornada vem

ocupando os cargos mais
diversos e da maior proje;
cão nos meios evangélicos
do país, neles sempre se
havendo com brilho e rara

dedlcacão.
Devemoe a visita de tão

ilustre personalidade a

nossa Capital, ao convite
qUe lhe foi endereçado pe ,

la Igreja Presbiteriana In
dependente desta cidade
em cujo Templo, à Ru�
João Pinto 'no 37, o culto
visitante realizará uma sé,
rie de conferências ..Assim
a partir de hoje o Rev:
Tancredo Costa ef.![ará
cumprindo o seguinte pro;
grama:
Domingo - 18,40 - Rá_

dio Diário da Manhã
. :r�ma: O ritmo da \ re,
jeiçao
19,45 - Templo' da I.P.I.
Tema: A mensagem dos

barquinhos
Segunda - 19,45 - Tem

plo da I.P.I.
Tema: Anjo ou Trovão
Terça - 19,45 - Templo

da I.P.I.
.

Tema: O cilício oculto
Quarta - 19,45 - Tem_

plo da LP.!.
Tema: O poder de Deus.
Por nosso intermédio os

patrocinadores dessas con,
ferências convidam todos
os amigos e interessados
sendo franca a entrada.

'

, em

Entre as tabuletas anonimas, pespegadas aos

postes da Elffa - com perdão da má palavra - uma

havia que tentava uma íntriguinha janeleira com a

exma. sra. Ingn Collin, repreaentante trabalhista na

Assembléia.
Tendo visto a tabuleta, a ilustre deputada não

concordou com ela.
De noite, uma .escada.,. e alguns udenístas so

frendo de cólicas, porque isso .de engulir tabuleta
�['em bicarbonato é coisa para avestruz ...

xxx

Essa de o ,sr. Doutel de Andrade ter sua candida
tura imposta pelos srs. Hugo Ramos e Leonel Briso ,

sola também merecia uma tabuletazinha!

Getulistas e trabalhí.rcas - que já o eram antes

daquela cenazínha do retrato quebrado, ali no café,
e do discurso no Senado, de apoio a Café, pouco an

tes do trágico 24 de agosto - 1 epresen tando direto,

rios partidários de todo o Estado - devidamente re

gístrados - exigiram, nas reuníõee dos órgãos di,

r,etivos do PTB, a candidatura não de um estra_

nho, mas do seu Presidente� cleputad,o federal por
Santa Catarina.

xxx

Na diz-se densa ala reboldosa do PTB está fal

tando o sr. Jorg.e Neveu da Fontoura, trazido' par::).
Santa Catarina pelo senador Saulo Ramos.

xxx I

Anunciam que o governador Carvalho Pinto VIra

a Santa Catarina com o sr. Jânio Quadros. Tabuleta
nêl!'!

xxx

E aquele udenista largou a queixa:
_ Será que aquele maluco, o tal que andou pre

vendo o fim do mundo não queria referir-se a UDN

de Santa Catarina?
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C'ELSO

I DOUTEl

TE NI S:

EXITO DO X

. CAMPEONATO
conf>Jrme vínhamos no

ticiando amplamente, os

jogos do X Campeonato
BrasileirO' de Tênis, c_on
gregan<lo tenistas �e, t,?OO o

país, tiveram seu lI!_lClO no

dia .de ontem e estao ten

do Q mais amplo suc:.�ss:,
De Presidente da Feaera

cão Catarir.ense de 'l'�ni.s,
sr. Antonkl. p('reira OlIvei
ra Neto, recebemos, ontem,
o se�uinte 'despachO tele

gráfico:
O ESTADO
DE BLUMENAU

"Com presença mai�. alt'1:,
autoridades civis mlht�r�s
assistência geral foram 1111-

ciado J:::g'os X Campeonato
Brasileiro Tênis i�fan�o
juver.il juventude apos brL

ihante desfile no Qual com
pareceram nove Fedel:a
cões total duzentos � 0111-

quenta tenistas, Blumen!lu
vive hoje uma festa te111s

tica nacional um or'6ul�)
para Santa Catarina po��
é o maior campeonato Ja

realizado no Brasil. Anto
nio Pereira Olivrira Nebo -

Presidente F.C,T
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


