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a aos � a j r r o s o�erários
o CONTRATO COM A CAIXA ECON'ÔMICA SERÁ ASSINADO HOJE, EM JOINVltlE, DISPENSADO O AVAL DO ESTADO CELSO RAMOS PRESEN
SENTE, CONVOCADO PE�O PREFEITO BAlTASA'R BUS(HlE.

o município de Joinville, depois de porfiados esforços dos
seus dirigentes, conseguiu um empréstimo de 30 milhões para
estender ? rêde de água aos bairros operários da sua cidade. Os
diretores da Caixa Econômica Federal, entidade que faria a ope
ração creditícia, por sua vez, empenharam seus esforços para que
o contrato fósse possibilitado, conseguindo, inclusive, que a si
milar de São Paulo lhe adiantasse o suprimento necessário.

-

.

Tudo Estava pronto. Faltava, apenas, uma lei autorizando o

govêrno do Estado a dar o seu aval à operação. Ninguém poderia
supor que esse aval, sendo medida de rotina, pudesse vir a en

travar uma providência de tão alto alcance para um município
que concorre na mais alta percentagem para o Tesouro.
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Mas isso, por incrível que
pareça, acabou aeonteeen;
do. O projeto, que normal
mente podia ser aprovado
em cinco dias, começou a

S0!" torpedeado pela banca
da governista, submissa às
tmposteões da UDN joinvil
Iense, e do sr. Paulo Konder
Bornbausen. E por .mele de
medi{d'as prDtelatórias, aca

bou sendo - engavetado na

Assembléia, onde jaz há
vários meses.

.

Enquanto .isso, todavia, o

sr, Celso Ramos, candidato
ao govêrno do Estado, re

voltado eontea a injustiça
e a discriminação féita ao

grande município ,.catari
nense, entrava na parada.

E com a sua intervenção,
juntamente com os srs, de
puta.dos Joaquim Ramos,
Lenoir Vargas Ferreira, se

nador Francisco Gallotti,
deputado J. Gonçalves e

Prefeito Baltasar Buschle, o
empréstimo continuou a ser

estudado com a. 'dlspensa do
aval negado pelo situacio
nismo.
E, por castigo dos obs

trucionistas, a sua ação
aqui: levada ao conheci
mento '411015 diretores da
Caixa Econômica no Rio,
e .especíalmente ào notável
jurista patrício, dr. João
Mangabeira, serviu para fa
cilitar a solução, afinal ob
tida.

Acôrdo E.1E. U.U. - Alemanha foco de

nova crise internacional
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LONDRES, 20 '(A. P.) -

O embaixador russo com

pareceu, esta noite, ao ga
binete do ministro do Ex.
terior, Selwyn Lloyd e lhe
comunicou que os Estados

Unidos haviam concorda.
do, secretamente em armar

a Alemanha Ocidental com
projéteis nuelaaree "Pola;
ris". Mas, o chanceler res,

.....

pondeu ao enviado russo,
Alexander soldatov, que
nada sabia de semelhante,
trato. Na Câmara dos Co
muns, o Partido Traba
lhista (de oposição) pediu
ao govêrno do prímeíro mi.

\

nistro Harold MacMillan
para reaístír a qualquer de.
cisão de conceder armas

"Polarís" aos alemães da
zona ocidental.

ASSOMBRO EM WASHINGTON: (ongo
solicita tropas à União Soviética

Brasileiros (ongopara o
RIO, 21 (V.A.) - O chefe

do Serviço de Imprensa do
Ministério das Relações Ex.
teríores informou oue o go,
vêrno brasileiro Tecebeu da

ONU o pedido de uma de
zena de oficiais Ida Aero.
nautica para integrar as

tropas internacionais que
se encontram no Congo
cem a missão de pacificar

DfSCALABRO
fiNANCEIRO

RENATO BARBOSA

Não sendo demagogo, nem derrotis
ta, mas estando empenhado em uma
análise fria do descalabro administra.
tivo do Estado, passarei a expôr, ,em nú
meros exatos, a p09ição de nossa política
financeira, em relação ao INCO, REFE
RENTE APENAS ÁS VERBAS DO PLA.'
NO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS, DU.
RANTE O EXERCÍCIO DE 1958:
Janeiro (saldo do exercício
anterior .

:iI de Janeiro """""",
F:_evereiro -

.

Março , .

Abril , .

Maio .

269.911,00
5.476.394,30
14.1C'3.239,2·9
21.617.446,6,;
31.367.062,00
2.526.490,50

TOTAL 75.340.545,50
No dia 2 de maio o Estado sacou ....

7.000.000,00 e no dia i6 de maio, pelo ché
que nO 665694, o Estado sacou 8.758.216,90.
Estas duas retiradas somam a impor
tância de 15.758.216,90. Descontando es.

ta importância do total. depositado, na

ordem de 75.340.345;50, verifica-se um

saldo_depósito de 59.582.329,60, que pas
sou para o segundo s�mestre �o_ exer
cício Passemos a analIsar a pomçao dos

depositos no segundo semestre:
Saldo do 1° semestre 59.582.329,60
.Junho 998.420,30
Julho ,......... 1.98"6.245,70

51.036.951,60
49.238.727,60
40.134.400,40
24.8"58.317,10
8.329.670,80

Agosto ,
.

Setembro .

Outubro .

Novembro .' .

Dezembro .

236.165.063,10

Aí deixo os números exatissim09. Se o

entender o 'Estado informará o monta�
te das retiradas, a data e a numeraç_ao
dos chéques e a opinião pública, entao,
se cientifica:rá, estarrecida ,e revoltada,.
da realidade do saldo.depósito, NO RE·

FERENTE ÁPENAS ÁS VERBAS DO
PLANO DE OBRAS E EQUIPAMENTOS
(POE), DVRANTE O EXERCÍCIO DE
1958. E, pela <Jingeleza de uma operação_
aritmética primária, verificará o desní.
ve'l alarmante, entre os insignificantes
juros- dos depósitos públicos. quando são
pagos, e os juros de 24%, no mínimo, com
que êsse numerário entra na mecânica
normal do Crédito, para produzir mais
dinheiro, E isso em benefício do povo?
Não. Em benefício do- INCO. O povo súa
camisa. As dificuldades de vida são tre.
mendas em nOSSa áre,a, onde o procedi.
mento de uma administração sem escrú.
pulo aumenta os índices de pauperismo.
O polvo do poder econômico cresce ·e se

expande ,tentacularmente, na ânsia de

prosseguir no processo de asfixia polí
tica a que [le entrega.
� O povo tem as armas da reação ás
mãos: - é o voto. É a cédula única, que
não poderá ser controlada como as cé
dulas partidárias,�l'iujeitas a 'm09-ifica•
ções de tipos gráficos; 0_ PQV� nao. [lê

libertará a 3 de outubro, :1"� nao qUIser.
Continuará a sofrer, para q·ue<llm Qe.
queno. e impenetrável grupo de p1utocra.
tas com o Senador Irineu Bornhãusen.
como puxa-estandarte, se ceve cada vêz

.

'-",

mais com o produto do nOSDJ trabalho,
se quiser. Dinheiro do povo não pode,
honestamente, ser cong.elado em banco
mercantil privado. Êle fica sob a guarda
de um estabelecimento estatal, para que
reproduza, não financeiramente, em di
nheiro para algibeiras particulares e pa •

ra despet'J.s· eleitorais, mas econômica.
mente, através de um planejamento de
conjunto das necessidades reais das co.

munidades. Ê isso, e nada mais, a que
CELSO [lc' propõe.

p_' S. - Recado a� prezado amigo Luiz
Oscar de Carvalho: - Você tem razão.

O ilustre Senador Saulo Ramos nem

sempre acerta. De uma feita, no Rio, ad.
quiriu o nono pavimento de um edifício
em final de construção que só tinha oito.
Gostou da transação. AgQra, acaba de
fechar brilhante negócio com o- décimo
andar: - a dissidência trabalhista ...

li�eração �o
•

"

,lUgO
O Rr. Jo)é. Talarico justi- ,

ficou no Serutdo Federal, o

projeto_ dispon�sôbre a

exploração do jogo nos cas

sinos em zonas de tração
turística, estaçQes 'it'llneá
rias climatéricas e pidro
minerais e Pontes 1\ermi
nais, obrigando os cOlnces
sionários a promover � or

ganizar exposições, esnetá
culos e provas desport\vas,
segundo pro,�rama e

cal�diário organizado pela au'0-
ridade competente. A 'ren a

será aplicada no amparo
'

iDlfância. abandonada, à ve-\lhice desvalida, à erradQ
ção das favelas, aux!Ho aos

esportes � instituições-pias. \

ameaça de requisitar tro,
pas soviéticas em virtude
da oposição que recebeu de
seu próprio senado, bem
como de Ralph Bunche,
subsecretário das Nacôes
Unidas.

.

Com enorme satisfação
do povo joinvillense e dos
seus administradores, o con

trato será assinado, hoje.
solenemente, na grande cí .

dade do Norte, presente o
.

sr. Celso Ramos, convocado
pelo Prefeito Baltasar Bus
chIe, para expressar-lhe,
,d'e público, a gratidão de
seus munícipes, sobretudo
dos bairros operártos que

. serão os beneficiados com o

empréstimo, destinado a fi
uancíar o abastecimento de

água.

-�00000--
Na manhã de hoje segui

rão para. Joinville os senho
res Celso Ramos, Osni Ga
ma d'Eça, presidente da
Caixa Econômica, dr. Paulo

Bauer Filho, diretor Ida Cai
X;J e o deputado Jota Gon ,

çalves, a fim de assistirem
o ato da assinatura do con

trato e a entrega da impor
tância de 30 milhões ao po
vo de Joinville, através do
seu governo municipal.
E assim, _

com mais uma

estrondosa vitória da opo
sição estadual e principal
mente do povo de Joinville,
fica encerrado mais esse ca,

pieulo de uma história em

que a VON mordeu o pó da
derrota, revelou a ausencia
de espir! I o público de seus
homens e ganhou apenas o

l':Iireito de ficar tristemente
encabulada sem razões a

�al' à sua vitima: o grande
e admirável município líder
do Estado.

11 nações �e�aterão, �oie caso
americano-soviético

NAÇÕES UNIDAS, 21 (AP) - As Nações
Unidas anunciaram, que o Conselho de Se
gurança' iniciará debates, 'na sexta-feira,
hoje, sôbre a questão americana-soviética
decorrente do vôo do aVIa0 de reconheci
mento, "RB-,47", derrubado pelos russos a

1.0 do corrente. O presidente do Conselho,
embaixador José Corrêa, do Equador, con-

.

vocou para as 3 horas da tarde de hoje uma
reunião do Conselho, composta de repre
sentantes de 11 nações. A União Soviética,
alega que o avião estava armado e se acha
va em missão de espionagem, acrescentando
que fôra derrubado sôbre águas territoriais
soviéticas. O govêrrro norte-americano res

pondeu que o avião se achava sôbre águas
internacionais quando ocorreu o incidente.
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QUER ACEITAR QUE SANTA CATARINA ESTEJA
PARADÂ.

MAS SE ÊLE LaSSE UM POUCO DE ESTA
TíSTICA VERIA QUE NOSSA TERRA NESTES
úLTIMOS ANOS, ENTROU NO MARCA-PASSO.

E ISE LESSE A PLATAFORMA DE UM CAíN•.
DIDATO, TALVEZ MELHORE MAIS SE CONVEN
CERIA DISSO. ESSA PLATAFORMA FOI AM
PLAMENTE DIVULGADA. E DESPERT.oU MUITA

.

PUBLICIDADE EM TôRNO DELA. FOI CRITICA
DA PELQS ADVERSÁRIOS, QUE, .NO ENTANTO,
NÃO LHE REFUTARAM OS NúMEROS EXPOS
TOS. FOI APLAUDIDA PELOS CORRELIGIONÁ
RIOS, QUÊ NOS SEUS TERMOS VIRAM A SAL
VAÇÃO DO FUTURO. E EINTRE OS ESTADOS
CUJA RENDA PER ,CAPITA DIMINUIU NOS ÚLTI
MOS' ANOS, ÊSSE DOCUMENTO INCLUI, COM
TODAS AS LETRAS, O DE SANTA CATARINA. O
CANDIDATO QUE APRESENTOU ESSA PLATA.
FORMA, CONSTATAlN'DO QUE ESSA RENDA, PER
CAPITA, DECRESCEU NOS úLTIMOS ANOS, EM
SANTA CATARINA, ERIGIU ÊSSÉ DECRÉSCIMO
COMO IR.REFUTÁVEL PROVA DE ESTAGNAÇÃO,
DE ESTACIONAMENTO E ATÉ DE RETROCESSO.

xxx

A PLATAFORMA EM QUESTÃO NÃO É, A DO
SR. CELSO RAMOS. É A DO SR. CARLOS LACER·

'DA, CANDIDATO DA UDN AO GOVÊRíNO DO NO
VO ESTADO DA GUANABARA.

Presi�ência
�a 1.11

Estados Unidos. Os aju
dantes de Ralph J. Bun ,

che,
-

o mais alto runcíêná
rio das Nações Unidas que
se encontra aqui, díseeram
que os líderes da ONU ti.
nham a esperança de que
os russos não fizessem ca

so da aolícítaçâo de Lu.
mumba e concordassem em

apoiar a ação das' Nações
Unidas sôbre as mesmas

baees que os Estados Uni.
dos, isto é, ajuda alímén
tar e 'médica; porém,· sem
infantaria. Excitado em

'suas deC�l':�ç.iges. '1,'Ulllull\:
:áâ i\!.ã:O�. de�:t-wa:;.
mente, quando cumpriria
sua ameaça de cham ar as

tropas soviéticas.
O gabinete do Congo

aprovou a eolícítação. íme,
diata, à União Soviética, de
tropas, a menos que se re.,

tirem, incontinenti, as rôr,
ças belgas, segundo anun,

cíou, hoje, o primeiro mí,
nistro - Patríce Lumumba.
Declarou o chefe do gabí-

aquela região africana. nete em entrevista à ím,
Êsses oficiais _ segundo. prensa, que o convite será

explicou também a ON.U - formulado a outros paíseu
não serão u�zados em ,do bloco afro-asiático.
ações de combate mas

Sim_�
Acrescentou que tais tro;

pÍesmente e matividades. de;
. pas poderão agir mais rà

transporte de tropas, de pidamente qu,e as fôrças
mantimentos e em opera· das Nações Unidas ·em fa_

ções de observação. O pedi. .
se de conf.!tituição: O pri_

ido implica apenas na parti_ meiro ministro> avisou que
cipação simbólica do Brasil 09 belgas devem obedecer,
no Congo. imediatamente, ao seu ul_

timato de retirada de todo
o país. Não deram. êstes si
nal de assim proceder e

hoje se revelou qUe ti
nham mandado reforço�)
da Bélgica, nos últimos
dias, apesar do pedido da
organização internac,ional
para a vacuação.
A primeira reação em

Washington sôbre o pedi
do do gabinete do Congo,
r.equisitando tropas sovié_
ticas, foi de assombro. Des
tacad09 funcionários dI() De.
partamento de Estado reu.

niram-se, imediatamente,
para passar em revista a

situação criada com êste
pedidO e recusaram quais
quer comentários. Muitos
observadores norte_ameri
canoü opinaram, têrça-fei
ra, que o primeiro minis.
tro congolês, Lumumba,
não levaria a cabo a sua

LEGISLAI IV A
. Sessão Especial Convite

A Assembléia Legislativa realizará, hoje (sexta
feira), ·com inicio às 15 horas, uma sessão especial, em

que os senhores dr. João Kl1bitschek de Figueiredo, Pre.
sidente da Companhia Siderúrgica Nacional, General
Oswaldo Pinto da Veiga e o dr. Anibal Alves Bastos,
Diretor Executivo do Plano Nacional do Carvão, farão,
em virtude de convite especiaf, um relato sôbre:

a) - os recursos técnicos e financeiros condu·
centes à criação e instalação da SIDESC
(Siderúrgica de Santa Catarina SIA), bem

. como sôbre a anunciada formação de uma

siderúrgica no Rio Grande do Sul, com a fi
nalidade específica de produzir aços finos;

b) - o mercado consumidor Íllterno para os pro·
dutos oriundos da SIDESC e da siderurgia
do Rio Grande do Sul, cuja criação 'foi, re
·centemente, autorizada pelo exrno. sr. Pre
sidente da :República;

c) - a influência· da SIDESC na solução do pro·
blema do carvão catai:inense, assim como na

implantação de novas indústrias no sul de

Santa Catarina.
Para o ato, ficam convidados todos os interessados,

especialmente os senhor·es engenheiros e economistaK,
bem como as entidades de classe.

M;esa da Af;sembléia Legislativa, em 22 de julhO
de 1960.

(Ass.) De}ltltado Ru'Y Hulse - 10 Vice
Presidente em Exercício da Presid&ncia.

LEOPOLDVILLE, Congo, 21 (F.P.) - O Primêiro Ministro Patrice
Lumumba, expressando dúvidas de que as Nações Unidas possam restaurar
a paz ràpidamente, anunciou, hoje, que seu gabinete havia aprovado solici
tal' tropas soviéticas, a menos que a Bélgica retire, imediatamente, suas fôr
ças armadas de todo o país. O chefe do govêrno congolês, de 34 anos de ida
de,. denunciou, encolerizado, os belgas como promotores de intrigas e desor
dens. "'Êste é um dia de luto nacional para o Congo", declarou várias vêzes,
durante sua entrevista COm a, imprensa. A declaração do líder negro a res

peito das tropas. muito embora um pouco vagas, segundo as expressou, te
rão. tendência a aumentar a confusão relativa aos problemas de restaurar a

paz ,neste país, nos momentos em Que .os funcionáriQ� das Nacões Unidas 'cOn

sideravam que estavam se encaminhando lentamente para uma solução.
. Lumumbà, -faJou

.

em meio> que assistiu a fundação de guarda e outros eonü..
a �ov.au informagge,li-� r��- dêsaa �l.oco, em. Bandung, nuassem chegando, '-para'
pelt? de um ?omplo de a�- I'n�ones!a� ;ClR. 'f9q� q Pri_ ,�ting"tr,:até .o.nm- da�®l,a:
sassínato contra sua pes, metro Mi'luBtro disse que na, .um total de 10.000 no,
soa. Ao Câmara de Deputa- tinha a segurança: do Prí- mens em armas.
dos foi informada, pela ala meiro Ministro Nikita Krus; Ontem Lumumba díese
jovem do Movimento Na.,: chev de que a ajuda do que �'estamos desejosos de
cional do Congo (partido bloco afro-asiático seria aceitar qualquer país que
de Lumumba), que o pre, mais rápida e efetiva que esteja pronto para ajudar'
sidente do Senado, Joseph a das Naçõea Unidas mes, os Estados Unidos, a Rús�
Ileo e outros, estavam cone- mo que a ONU contasse aia, ou qualquer outro país".
pirando' para dastazer-se com mais de 3.000 soldados Hoje não fêz referência aos
dêle e do presidente Jo-
seph Kaissavubu e assumir Of·

· ·

a direção do govêrno. Foi IC�aIS
informado que oficiais
brancos do antigo exército
do Congo eetavam compro,
metidos no complô. Em sua

entrevista coletiva, Lu
mumba sugeriu que as tro
pas "de qualquer outro
país do bloco afro-asiáti_

- co" venham junto com os

russos. A China Comuni[l_
ta foi o maior país, entre
os asiáticos ·e africanos,'

O .sr. Franco Montoro Te.
clamou oa Tribuna da oa,
mara, do Presidente fia Re
pública a nomeação urgen,
te de novo presidente do
lu"tituto Brasileiro do ca,
Ie- chamando a atenção rio
Govêrno para as graves
consequências da interini
dade na direção desta au,

tarquia, em vista Ida crise
criada nos eneíos comer.
ciais do Exterior, ante a

expecjatíva de não ser de
.;nitiva a orientacao de
nossa política cateeíra.
Elementos interessados na

erpeculaçâo já estão agín.,
C:c, resultando a paralisa_
Cãl no mercado externo.

.

:::1. os .preços caindo cerca
,!r Iduzentos cruzeiros por
fac�.

1 K� RESPONDE
A IKE

RIO, 21 (V.A.) - Por um
portador especial do Ita

marati, seguiu ontem para
os Estados Unidos a respos
ta r o presidente Juscelino
Kubitsche'k à carta oue lhe
enviou o presidente

-

Eise-·
nhower. Depois de agrade
cer as atenções contidas na
quele documento do primei
ro ma�datário dos Estados
Unid.os, o sr. Juscelino
Kubitschek diz que a nacao
do norte não tem culpa' do
subdesenvolvimento rei
nante nos paises da Amé
rica Latina e que põr outro
lado. até agor.a nunca fal
taram com gestos de ami
zade '-' de boa vizinhança
para com as nações conti
nentais. -Mas, até aqui, a

fil'ulla o presidente Kubits
chek, não houve uma po
litica à altura do grau de

importância, que li, Améri
ca Latina merece".

Museou a�lau�e
LON:DRES, 21 (AP)

Mais de 2 mil moscovitas
:1]) audiram Raul Gastro,. e.n
reu'1'âo de solidariedade 3-d
povo cubano, )la sede do
Sin :ticato .dos Operários So�
viéticos, hoje. Segundo a.

nunciou a rádio da capital
russa, Raul Castro, irnüJ»)
do primeiro ministro c:.U0�
no e min:stro das Forças
Arrc.n,das es.tava aCompa
nhad:;' ce oficiais conter
l'o1Uf!OS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS

MENINO AILTON

Ilustra esta notinha, o cli
chê do inteligente menino

Ailton, filhinho dileto do
nosso estimado colega de

serviço sr. Amilton Schmidt
I' de sua exma. espôsa rl,
Dilma Schmidt, pessoas
muito relacionadas em os

nossos meios ..

Ailton, que hoje completa
seu 1Jrimeiro aniversário
natalício, receberd na resiv
dência de seus pais, seu já
elevado número âe amigui
nhos e admiradores, para
uma festinha.
Ao reqistrar tão feliz

efeméride, levantas co Ail

ton e seus venturosos ge-

nitores, nossos sinceros vo

tos de prosperuiaâes.

menina
MARIA DE FÁTIMA

Completa no dia de hoje
sua quinta primavera, a

graciosa menina Maria de
Fátima Cardoso, encanto do
lar do destacado desportis
ta senhor Juventino Gar
cia Ca.rdoso, esforçado fun
cionário da firma Carlos

Hoepcke, desta Capital, e de
sua dígniselma espôsa dona
Maria Wilain Cardoso, da
ma de reais virtudes e mui
to relacionada em nossa so

ciedade.
Pelo transcurso de tão

auspiciosa data, os proge
nítoree de Maria de Fátima
oferecerão, aos narentes e

colegas da aniversariante,
farta mesa de guaranás e

doces.
"'0 ESTADO" ao noticiar

tão grata data: apresenta à
aniversariante e ditosos
pais, votos de muítae e pe
renes felicidades.

··0'IY
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CARMEM SILVIA SANTOS um brotinho do "Society"

quando fazia experiência num Dauphine para
fazer sua reserva.

,

ta do foi o Sr. Dr, Renato
Barbosa - Cumprimenta
mos ao jornalista Paulo
Costa Ramos pelos êxitos

alcançados em seus pro

gramas radiofônifos.
-0-

Encontra-se em nossa

cidade e visitarão cidades
do Estado, os senhores e

sras.: Alexandre Winsser,
\Villiarn V. Muller e Dra.
Bautel Delariviere, mem

bros da Embaixada Holan
desa. No bar do Querência
Palace, os ilustres visitan
tes eram cercados de gen
tilezas pelos srs., Dr. Mau-

, � Quando Lott assegura. a intocabilidade da Petro-
brás, Negromonte se desespera; quando assegura o

contrôle do escoamento dos lucros para o exterior,
então o Padre berra: Comunista! O capital apátrida
puxa um cordão qualquer e o braço de Jânio, tal qual
maeíonete, 'levanta a vassoura e todos os entreguistas

I fazem côro que a Belém-Brasília é estrada de onça.
� Os farsantes pensam que enganam o auditéric

f imenso, mas todos sabem que o que encarece a vida
� é o .esconmento das divisas, são os "rios de dinheiro'

� los grandes grupos que os entreguístas defendem, 3

l desaguarem no oceano imenso do capitalismo apátl'i.
� 'a. São os juros, os juros escorchautes de lucros tabu

t 10;:;08. que se vão para o estrangeiro, que encarece (!f

! 1
dia a dia o custo de vida.

i CELSO GRAU "10"
Os "raivoainhos" nunca perdoaram a surra re

i . ebida do Baltazar que arrebatou-lhes a Prefeitura

1 .ez ruir a maior fortaleza bornhauseana .

Cegos de raiva, esqueceram que Joinville não
um homem ou um partido, é Joinville! Daí picuinhas

. ricio dos Reis e Dr. Alvaro 3 ag resstões solertes contra a nossa Manchester. Urr

Lobo. I
delas, na entender deles aniquiladora, era o congela-

_ O _
mento econômico. As burras do Estado, esvaziadas

AI varo e Marcia Pereira no Inco fecharam-se para a cidade obreira e produti-
seu' V<'I; mas Joinville conseguiu empréstimo na Caixa

..

GAROTAS DO "SOCIETY" E O COLUNIS TA numa pose com as flâmulas dos carros
DOUPHINE.

FAZEM ANOS HOJE

- srta. Neusa Beirão Bon

nassis
- sr

..
João Areento de

Oli_1veira

- srta. Maria Célia Veiga
- Tereza Maria da Silva

sra. Maria Estefano
Kotziat.

- dr. Francisco Gottardi.

VENDE-SE
LOCOMOVEL MARCA WOLF.
TRATAR NA CASA ANDRÉ MAYKOT (Estreito)
--------------_,.---

A 6UARUJÁ'fM BAURÚ
O senhor Giacomo Perolo (Caixa Postal, 91 residen

te em Baurú, Estado de Si'.o Paulo, enviou carta à dire
cão da Rádio Guarujá, desta Capital, comunicando ser

um dos assíduos ouvintes da Pioneira, naquela prog-res
sista cidade paulista.

A carta do pr. Giacomo, de 6 (lo corrente mês, faz
alusão ao programa "Grande Informativo Gua rujá". ir

radiado de 2.a a sábado, no horário de 22 horas e 5

minutos. .

A emíssôra de ondas curtas foi sintonizada pelo Sr.
G iacomo nas seguintes condições: �

XmTr - Rádio Guarujá - Florianópolis - SC.
-

S-5 1-4 N-4 P-4 0-5.

ÓSVALDO MEL(

FEIRA LIVRE - HORÁRIOS E LOCAIS - A Pre
feitura da Capital, no intuito de por ordem e asseio na

chamada feira-livre em vários 'pontos e zonas da Cidade,
acaba de publicar- comunicação aos srs. comerciantes,
feirantes e ambulantes do novo estabeleimento de horá
rios e locais fixos, distribuidos nos seguintes lugares:
Rua Major Costa (Canudinhos), às segundas-feiras, das
5 às 10 horas. i

Largo São Sebastião e Coqueiros, às terças-feiras,

'I'(mesmo horário) .

Estreito e Largo 13 de Maio, às quaetas-feiras.
Bairro da Agronômica (Rua S. Vicente de Paula) e

Saco dos Limões, às quintas-feiras.
Praça Etelvina Luz, às sextas-feiras.
Prainha, no sábado.

Os "horários que devem vigorar são para todas as

zonas, das 5 da manhã às 10 horas.
De acôrdo ainda com a comunicação, os feirantes

serão .responsáveís dirétos pelas condições higienicas dos
locais por eles ocupados, devendo para isso disporem de
um caixote pára a coleta do lixo, medida esta muito im
portante para acabar de vez com a sujeira que fica na

queles locais sempre que termina o horário das vendas.
A medida visa igualmente acabar com a venda de

laranjas, pinhões e amendoins em outros pontos que não

sejam os especificados no comunicado da Prefeitura.
Ontem, entretanto, dia em que começou a ser execu

tada essa proibição a bem da limpêza pública e higiene
da Cidade, vimos na esquina da Praça com a rua Fer
nando Machado, uma carreta vendendo laranjas verga
motas e os que compravam como sempre acontece, joga
vam nas calçadas as cascas.

A fiscalização deve dar duro nesses conhecidos ven
dedores que absolutamente não atendem essas proibições.

Dureza com multa, senãe, fica tudo como está. ..

MEMBROS DA EMBAI
XADA HOLANDESA
VISITAM

.

SANTA
CATARINA
-0-

Com prazer registramos,
na data de hoje, o aniver·1
sá rio da exma. sra, Ivoní
Bruggmann Leal - A Co
luna Social, associando-se
ao acontecimento deseja a

I'exma. sra. Os melhores vo

tos de felicidades.
-0-

No programa Gente Im
portante, realizado na úl
tima 4.a feira, o entrevis-

APEDITIVOS
'IIUS1CA D0S

Oliveira festejaram
primeiro, aniversár'io
Comentarei a elegante reu .. '

nião no próximo domingo. :

-0- !
O casal, sr. e sra, Ayr

ton Salgado estão em visita
a ,seus familiares - Dese
jamos ao casal, uma feliz
estada.

-0-
A cidade vai ganha!'

Edifício de apartamentos, I

com 20 andares.

I-0-
Aniversaria hoje, a se

nhorinha Nilza Moritz -

Desejamos a aniversarian
te felicidades.

-O�
Amanhã na c idade de

Laguna desfilarão com te
cidos Barigú e modelos de
José Ronaldo, as srtas. :

Alice Teixeira, Alice Mar.
tins, Lourdinha Schíefler,
Izalia Viana, Alice Bessa
Fernandes" Regina Ulis ..

séia, Mar-ília 'I'aulo ls, Le
nira Ambone, Maria Ele
na Remar, Zilda Remo,',
Zen ita Candenil, Maria Al
l ina Nobre, Maria Isabel
Belaguarda, Eneida Vieira,
Vania Kotzias, Len ir Fon
seca, Sônia Barreiros, Le
nira Delgado, Bernadete
Pinho Moreira, Nilda Ulis
séia, Maria L. Guedes, Ana
Maria Mendes, Sônia Cos
ta, Maria da Penha Bessa
e Astir Chede.

-0-
Vera Lúcia Rigueira, um

brotinho com muito char
me que festejara seus 15
anos em setembro.

-,-0-
A senhora Tida, está

com a responsabilidade da
confecção do lindo vestido
da debutante, E I a y n e

Arnirn, Elayne encontra-se
no Rio para' os ultimas
preparativos do seu Debut,

0-
Agradeço ao casal Sr. e

Sra. Hélio (Rose) Br.eda,
a gentileza de 'I1:Íe enviar
uma fotog't'áfia, do dia de
seu. casamento.

-0-

CELSO

D'tUTEL 1

Vote
em

LO'TT
JANGO

I

I
"

I
'1"'1' SMe

C ii,otC···1
,.

t ���"''''2.''t.-..; ....:�,���
- Brasília encarece a Vida!
Grita o "entreguista" brejeiro;
P'ra encobrir a realidade,
Dos IUCl'ÓS para o estrangeiro.

O CANDIDATO
O já vitorioso candidato da vitoriosa aliançaPSD-PSP-PTÉ-PL, deverá permanecer nesta Capital

até sábado.

QUEM ENCARECE O CUSTO DE VIDA?
Brasília! Berram a plenos pulmões os ENTRE

GUISTAS da vassoura travestidos de inocentes e de-
turpando a verdade.

' .

Econômica.
Daí ...
:___ O dinheiro tá'i, avallsa ou não'!
H, H. bateu co'a fechada na palma da mão aber

ta, socando no\chão o calcanhar da esquerda e, tei

moso, negou :

- Não dou! não dou e não dou, pronto!
Joinville chorou de ralva, ficava sem rede d'água.

Só porque o Prefeito era amigo de Celso, o govêrno
fazia a cidade sof'rer ? Era assim?

H. H. ficou rindo. A cidade amargava e Celso

não podia fazer nada. Cuspiu e provocou:
_ Se atê é home, pise no cuspe!
Cabccro bão não se micha. Cerso topou e num

iá, fez o outro mordê a poera, •

.

I Liberados foram trinta milhões de cruzeiros pa

.r'�( J'oinvil l e. Gracas a Celso ela terá a sua rede e a

n gua correrá ci-ista.lina em, todas as casas joinvilen
"es, como cor-rerá em lágrimas desesperndas dos

olhos irados de todos os '·'l'aivosinhoR".
ROUPA SUJA ...
Esta gente braba! raiva alí é nrtríca no brejo!
O deputado Euvaldo Diniz, UDN, disse a res-

peito do deputado Adauto Cardoso, UDN, que o'

acusou de haver avançado em 35 milhões da L.B.A.;

"se ele não se desculpar das mentiras que assacou

contra mim e minha mãe, quebro-lhe a cara e ahan

dcno o Partido, caso a direção ela UDN não me

apóie".

Com PTB, PRP,
PL unidos estamos;
Nós é quem dizer devia,

.,,#�2��!'�O}f!�gan1:�eJ "

SSSSSSSSS'WSS· SSSSSSSSSSSS

BENEflCIÊNCIA MAÇÔNICA DE SANTA
CATARINA,

ASSEMBLÉIA GERAI, ORDINÁRIA

De ordem do Snr. Presidente da Benefi�êl:cia Ma-
• .

a de Santa Catar-ina convido os Snrs. SOCIOS desta
coruc '

O d i
, .

,

ied de para a sessão de Assembléia Geral r marra,
SOCle a, c '

,'.

a l"'8alizar-se no dia 23 do corrente, �2ba�0� as 14 hOI as,

3. rua Saldanha Marinho H-A, para .elelçao e posse de

sua Diretoria e do Conselho Consultivo,
._

Não _h,�tJ-rrúmero legal para a re�hzaçao �'i\
,- nora designada, será a mesma l'eahzada mela
sessao na

, .

hora depois, com qualquer número de SaCiaS., .

?f' A. LUZ - SecretarlO

Esporte em GeralArtigos para
Rua Tenente Silveira, 25

BOX .,, REMO - NATAÇÃO - BASKET

GINÁSTIC.A - ATLETISMO - FUTEBOL
veLEIBOL - 'l'ENIS

Variado Sortimento de Artigos para
Homens e Crianças

CALÇADOS - CHAPÉUS � CAMISAS - LENÇOS
_ CINTOS -- PIJAMAS - CARTEIRAS - METAS

_ CU�CAS SUSPENSóRIOS - ETC.

'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�ritério �o Govêrno no talcu!o �as Cotas �o Art. �� Su�trái Gran�es Somas aos...
dades, sentira, o eeu desejo, clave, o qUe evidenciava sua
o seu impulso para mudar importância e sua oportlní,
esta situação pois todos sen, dade, como meio de planeja
tiam que Santa Catarina es ,

'

menta para defrontar os pro
tava parada. O exemplo do blemae que r!-ligem a terra
Seminário Sócio-Econômico 2 o povo catarinenses.
que idealizara e que pudera I Agradeceu em seguida o
levar a cabo graças ao apio

'

comparecimento de todos os
da Confederação Nacional

I
presentes e disse contar com

da Indústria e principal- ! a presença de todos em Flo ,

mente do eeu grande técnico: rianópolis, para 6 encer ,

dr. Eurico Carvalho, já es.," ramento do conclave, quan ,

tava sendo seguido no Es; do então ['erá formulado o

pírito Santo, já despertara documento final que entre
o interêsse do R. G. do Sul e garão a Santa Catarina para
ainda agora viera a saber 1 guiar o seu ressurgimento e
que também São Paulo vol- a sua marcha para a posição
tara sua atenção para o con; que lhe compete. '

(Cont, da última pág.) de São Bento sr. Egidio Pe, vista nos primeiros traba- balho contrariava muitos nosa do agricultor de Guara-
O seguinte orador foi o dr. reira, de Guaramirim, sr. lhos do Seminário, naquela pontoe de vista da classe, mirim, que é pOD3ivelmente

Manoel Pedro da Silveira, João Romaria Moreira e da região, tívsase alterado seu pelo que pedia maior prazo o munício mais agrícola de
qUe chamou, a atenção dos Araquarí sr. Costa Pereira, traçada para, partindo de para um estudo mais demo; Santa Catarina. Disse que
seminaristas para um deta., êste fazendo a ressalva de ttaiópolis, passar por Pa; rado. Ficou assentado que os lavradores ali tem conta-
lhe importante do trabalho que a municipalizacão deve- panduvas. os madeireiros oferecerão do com o apoio eficaz da
dos técnicos do Semínárlo, ria eer precedida

.

de con, novos elementos para enca.. Carteira de Crédito Agrícola
qual rôsee a munícípalíza, vênias para a construção de FINANCIAMENTO E minhamento do assunto até do Banco do Brasil mas que
ção do ensino primário, isto prédios escolares tipo '·padrão BANCOS o dia 10 de agosto devendo necessitam de maior apoio
é, a entrega da adminis- para as zonas urbanas, su- a matéria ser debatida na dos poderes públicos para a

tração dêsse ensino às Pre., burbanos ,e euraía Sôbre êsse tema fêz uma reunião final do Seminário. mecanização e para a cor-
feituras mediante convê, ENERGIA explanação o técnico prof. reção do regime de águas,
nio com o govêrno estadual, Hans Goldmann, referindo- ERVA MATE que é para êlea de suma ím,
o que, a seu ver, seria uma Posto em debate o tema se ao plano, constante do portancía, visto ser a prín;
inovação que muito poderia Energia, tomou a palavra o temário do Seminário, de Sôbre a erva mate fêz o cipal atividade agrícola do
melhorar esea categoria de prefeito Baltasar Buschle, criação de um Banco de De- dr. Manoel Pedro da Silvei- município a produção do
ensino e tornar mais fácil a dizendo que depois de gran, senvolvimento Econômico. ra um resumo do relatório arroz. Sem essa assistência
erradicação do analfabetis- des esforcas desenvolvidos Referindo-se à falta de es. doe técnicos, os quais chega. poderemos assistir à deban,
mo, mencionando o fato de pelao classes produtoras do tímulo na aplicação das eco. ram à conclusão de que o dada dos trabalhadores para
existirem em Santa Catarí ,

norte catarinense, em con, nomíae populares em depô- maior problema é a conquís, OD centros industriais, onde
na 250 mil criancas em ida. junto, tinham finalmente sitos bancários, dada a des. ta de novos mercados. san, encontram maiores compen,
de escolar e que não contam chegado a têrmo as obras valorização da moeda pro. ta Catarina, como disse, es, sações em trabalhos menos

com matrículas. Atendendo preconizadas de ligação do duzida pela inflação, o prof. tá resumida à exportação, penosos.
ao aparte de um represen ,

Rio do Julio ao Bracínho e Goldmann sugeriu que a me- para os mercados tradícíov l
tante, Que facalisou o pro- instalação da Usina Diesel, lhor solução para Santa nais do Prata, a quase ape
blema do custeio do ensino a primeira fornecendo uma Catarina seria a criação de nas a erva cancheada, para
pelos munícípíoe, o dr. Ma- produção de 20 milhões de um Fundo de Investimentos, o chimarrão, cujo UDO será Encerrados os debates
noel Pedro da Silveira explí; Kw-hora 'e a segunda po , nos moldes do que vem sen, impossível impor aos povos usou da palavra o prof. No
cou que o custeio do ensino dando fornecer de 10 a 15 do feito em São Paulo e ou- da Europa, .ríos EE. UU. ou gueíra de Faria, qUe maní,
primário, quando adminis•. bilhões de Kw..hora, o que tros EDtados. do Oriente. Os técnicos festou sua eattsração pelo

_ trado pelo Município, con- afa['�ava, ao menos por dois achavam que a solução se- êxito dos trabalhos do Se-
tínuaría sendo do encargo od anos os perigos de novos TRANSPORTES ria a industrialização do pro, mmario, congratulando-se
Estado e da União através racionamentos nesta região. duto na forma do mate so; com os representantes dos
das verbás hoje existentes. Contudo era preciso atender Sôbre o tema transpor; lúvel, para o preparo de re, diversos rnunícípíos ali pre ,

Falou a seguir o represen, às circunstâncias de que o tes falou primeiramente o frigerantes, ou do mate gra- sentei.' pela demonstração
tante do Rio Negrinho, prof. crer-ctmento do consumo é representante

'

de Jaraguá, nulado, em
'

folhas para o que haviam dado de seu co.

Valmier, pedindo uma E!1co- dp, ordem de 10 a 15 milhões abordando o problema da preparo do chá. 0!1' técnicos nhecimento e de sua preocu,
la Profissional para servir de Kw .bora. Com a conclu- falta de fornecimento de va- conhecedores, pelos atesta, pação pelos problemas das
ao seu e aos muníclpíos vi- são da nova linha de trans, gões para o escoamento da dos de laboratórios, das vir; suas comunidades, o que era

zinhos, atendendo à neces, mssao de Capivarí, até o produção. no que se refere tudes do mate como revígo ,

um grande passo para a so ,

sidade do prosseguimento da 'ím dêste ano ou meados de principalmente à produção rante, contendo vitaminas e lucâo dêsees problemas, de
preparação das crianças que, .961, poderemos contar com de bananas no seu municí·1 sais minerais e considerando pois do que Santa Catarina
terminado o curso primário, .naís 5 milhões de Kw. Era pio e sugerindo prõvidências que a sua Induetríalíeação

I passaria a ser um grande
não podem seguir o ginasial 1ece::',ário, porém, consíde., para as quais pediu o apoio naquelas novas formas ain� I Estado entre os demais da
ou médio. rar o preço da energia ter- do eemíná.rlo. Tratou tam, da poderia oferecer m�rgem ' Federação.
O representante de Pôrto mo-elétrica, que já subiu de I bém do assunto o represen- a colocá-lo a preços módl , - Falou a seguir o dr. Ari

União falou a seguir, decla- 70 centavos o Kw para 3 cru. tante de São Francisco, ve., COS1l0 mercado ínternacío, Burger, da Federação das
rando Que o principal pro, �eiros e a compra sempre, reador Orlando Cardoso, que nal, acham possível crere, Indústrias do Rio Grande
blema do seu município, maior de energia termo-elé, abordou os problemas gerais cê.Io, com vantagem como do Sul, dizendo da reper,
quanto ao ensino, era a fal., ';rica nroduzida fora do mu, do transporte ferroviário na substituto de outros tipos de cuseão que tivera em seu Es
ta de professôres. A propô- UlCIPIO e da região constí , região norte.catarínense, pe, chá e aselm conseguir novos tado o Seminário Sócio-Eco_
sito da críacão da Unlver; tuia uma evasão de capí- la Rêde Viação Paraná-San- mercados. ,

nômico de Santa Catarina e

sldade de Santa Catarina, tais. Se isso agora não acon, ta Catarina, apresentando sôbre o assunto falou tam, que levara a Federação a

lembrou a conveniência de tece, mais tarde a índúetría indicação no sentido de pro- bém o representante de Pôr- desígná.Jo para acompanhar
Derem as Escolas de Agrono; do norto.catarínense irá sen, videnciarem as autoridades to União, sr. Artur cesar Jr., a. fase �inal do conclave.
mia e Veterinária situadas til' a influência dêsse preço competentes a substituição que pediu maior assistência VIera aqui para aprender
em ambiente próprio, em re- maior da energia termelé- das velhas, íocomotívss a va- do Instituto do Mato aos algo que aplicar em Seu Es,
giões de produção agrocpe- trica, quando tiver que com- por pelas locomotivas Die- produtores 'com a instala_ tado e tinha aprendido mui.'
cuária, onde seriam mai:; petir em mercados saturados seI, renovação do material ção de usilUíS nas zonas de to. O descontentamento que
úteis e mais acessíveis aos de produtos industriais, por- roaante e substituição da ID'odução para a industria_ notara entre os participan
astudante[' do interior. O te- tanto era preciso prever es- bitola estreita pela bitola lização nos l10VOS moldes tes do Seminário ,era um
ma Educação foi ainda abor- ,!as contingências cuidar se. larga, para que aU3im aq1:le� sugerido[' e com mais rigoro. indício çle sua reação ao es_
dado por Monsenhor Sebas- riamente da capitalização no la ferrovia fique em condi. sa fiscalização sôbre o pre- ,tado de su�-desenv?}vimentotião Scarzello, representante município e na região. Sô- ções de realmente integrar- paro da erva, pois êste, da d.as reDP�ctIvas re�lOes e se
da Diocese e professor da bre o assunto falou o sr. se na economia de Santa Ca- maneira como vem sendo na por esse cammho que
Escola Normal Santos An. Guilherme Ritzmann, re_ tarina. feito, resulta num produto haveriam de chegar às solu-
jos, que, [�� declarou a favor presentante de Mafra, pe- não só incapaz de conquis- ções desejadas, porque _co.
da municipalização do en- dindo esclarecimento sôbre MADEIRA FOI TEMA tár novos mercados como nhecendo mutuamente os

sino primário, vendo neSsa dados de produção de ener. ADIADO ainda !1crve para nos enver- problemas das respectivas
medida grande possibilida- gia relativos a Joinville a gonhar lá fora. Também fa- regiõe::', seus representan-
des de melhoria da instru- Itajaí, contidos no r,elatório Importante materia do te- lau 0 prof. João Roberto Mo. tes tinham se capacitado do
ção pública. Referiu.se ain_ dos técnicos. Também o re- mário, a referente à econo- reira, pedindo maior fiscali- quanto era necessário fazer.
da às eD:!olas normais, di- presentante de Jaraguá a- mia madei'reirai não foi de_ zacão sôbre ",0 cüidado dos
zendo qUe o maior proble- bordou o tema. para di�êr batida. Os técni:éos do Sem1'- ervais;'''a fim 'dê e�itãr -que
ma é que estabelecimentos que seu município vem Den- nano haviam apresentado seja arruinada essa fonte da
particulares dessa categoria do sacrificado pelá falta de um trabalho par:! apreciação economia catarinense.
tornam-se excessivamente assistência da Empr,esul. O do plenário. O sr. Henrique
mercenanos. Deram ainda representante de Papandu- José Bastos, presidente do CóTA DO ART. 20
Deu apoio à tese da munici- vas pediu que extensão da Sindicato dos Madeireiros, AGRICULTURA
palização os representantes linha de energia elétrica pre. declarou porém que o tra-
----�--------�-----------------------------------------------�-------'

Exército procura
restabelecer
ordelD pública

Guatemala, 20 (UPI) - que explcdíu na tarde de
O presidente Miguel Y'c1i_ ontem mum cinema reple,
geras Fuentes decretou o to de, espectadores, causou
estado do sítio em todo o a morte de um dos assís,
terrítórto nacional. A o tentes e reríu pelo menos
mesmo tempo, incumbiu o 35 outros alguns destes
Exército de restabelecer a graveíÍ1e.nte'.
Cl dem pública.
A medida e consequência

de um ataaue realizado on,
tem por um grupo de doze
ou quatorze pessoas arma,
das 'ce metralhadoras con;
tra um pôsto militar na
Província setentrional de
Alta Vera_Cruz. O governo
denunciou o ataque de ele,
mentos oposicionistas a
essa base num comunicado
divulgado ontem à noite.
O presidente Ycligoras

Fuentcs esteve reunido com
o seu Gabinete durante a
noite para examinar :;t Iii
tuação, e 'depois da sessao
se deu a conhecer o decre,
to do est3tdo de sítio, que
terá a duracão de 30 dias.
Ao mesmo tempo, foram
suspensas as �rincipais ga.
rantias constitucionais. O ,,'
decreto também convoca o

Congresso para uma sessão
extraordinária, a fim de
ratificar as medildas àdo
tadas pelo govêrno.
Uma poderosa bomba, I

OUTROS ORADORES

A bomba,' obra ao que
parece de terroristas, ex

plodíu na platéia do Cine
ma Abril. quando umas

quinhentas pessoas assis-
tiam o filme.

é José MartinO morto

Argueta Sierra, de 21 anos.
En tre os feridos há nove
meninos e 19 mulheres.
O governo anunciou que

o assalto à base militar na
Zona da Alta Vera-Cruz
f.oi rechaçado pelas tropas,
que capturaram dois dos
atacantes. Os prisioneiros
são o tenente Guillermo
LovagnLno e o civil Fcde_
rico Wholers.

GOMO É GOSTOSO
O GAFÉ ZITO

CLICHÊS E CARIMBOS DE BORRACHA
façam seu pedido na Empresa Gráfica Grajaú Ltda.

_Rua Tirade}1tes, 53 - FlorianópoliD,
'. '.

-
_ .-. � V T .� •

.------�--------------------------------------

Encerrando a reunião fa- :'···..«S··'·U···D··tOO····J··U··R'·!···I··············lou o sr. Celso Ramos. Disse : I D (O =.que era com certa tristeza •
•

que encerrava esta fase do. Mauricio dos Reis - advvgad� •
Seminário, pois de!1ejaria i Norberto Brand - advogado :continuar estes contatos com : •
'os catarinenses de tôdas as ,e,

Advocacia em geral no Estad6 de ..

'regiões, para :,om êles estu- ,:) S t C t
. ;;

dar os ecus 'problemas e : an a a afIna •

equacionar suas soluções.. .Correspondentes: :
Sentia-se contudo satisfeito le INGLATERRA BRASíLIA ••••com os resultados obtidos, ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO'pois em 'tOdOD os recantos

e. ARGENTINA SÃO PAULO ••de Santa Catarina onde es-

tivera, para reunir os ho- t Ed. SUL AMÉRICA 5° andar. :
mens da produção, os traba- I Fones: 2198 e 2681 •

lhadores de tôdas as ativi_ _ .:

- ENCERRAMENTO'

Embora não constasse do
temário, o a[l3unto foi foca
lisado em estudo do sr. Ro
gério Zattar, presidente da
Câmara Municipal de São
Francisco, o qual, em longa
apreciação, d-emonstrou que
é errado e precisa ser cor

rigido o critério adotado pe
lo govêrno do Estado no

cálculo da cóta do art. 20 e

cótas do art. 30, quando so

ma oe valores dessas cótas
ao total das rendas munici.
pais para daí tirar o quan
tum a restituir aos municí
pios contrariando frontal
mente a Constituição e pre
judicando sensivelmente os

municípios. O [Ir. Jacy Cos
ta Pereira, de

-

Araquarí,
apoiou a tése, citando a opi
nião de credenciado munici
palista mineiro qUe fêz sô
bre o assunto abalisado es

tudo.
O prefeito Baltasar Bus

chIe usou da palavra para
endoD3ar as afirmações dos
representantes de São Fran
cisco e Araquarí, citando,
como exemplo, o caso de
Joinville, que em virtude
dêsse errôneo critério do g0-
vêrno já está sofrendo um

prejuízo de cêrca de 50 mi
lhões de cruzeiros no que
lhe cabia receber da cóta do
art. 20. Lembrou ainda o ora

dor que ,existe uma lei da
AL'3embléia Legislativa pela
qual o govêrno é compelida
a pagar a cóta pelo critério
que estabelece a Constitui
ção e que assim, sendo todos
os municípios prejudicados,
deviam resguardar o direito
de agora, como no futuro,
exigir o cumprimento daque
la lei. Ainda acrescentou o

[,1'. Baltasar Buschle vem por
outro modo prejudicando os

municípiOS aumentando a

arrecadação do Estado nas

comunas através de taxas,
r.omo a do Plano de Obras e

Equipamentos e a de Inves
timentos e furtando-!1e as_

sim à maior restituição das
cótas dos arts, 20 e 30, que
incidem sôbre a arrecada
ção de impostos e não de ta
xas. Pedia, pois, o apoio do
plenária à tase dos represen.
tantes de São Francisco e

AraquarÍ, que a delegação
de Joinville, por sua palavra,
adotava plenamente.
Sôbre a agricultura falou Io prof. João Romaria Morei_

ra, relatando a situação pe-

Você tem razão: Santa Catarina pre
<'lsa de um banco.

Um banco pura

financiar o agricultor
financiar o industrial
financiar o comerciante
financiar o profissional
fir.anciar o estudante

*

*

t.

*

*

financiar obras a carg'o do Estado
e dos municípios.
financiar a compra de equipamentos
para a dinamização dos serviços
públicos.
financiar '?, casa popular
arrecadar os dinheiros públicos.

*

*

EM
QUALqUtJ�
VIAGt:M
AÉREA\Os recursos prev!stos por Celso para o banco saIrao dos impostos e ta

xas vigentes. sem nenhum aumento deI' impôsto, que são OSI seg1.iintes:
Fundo ele Obras e Equipamentos, Fundo de Investimentos, Fundo de Assis
tência aog Municípios, Fundo de Educação, Fundo de Desenvolvimento
Agrícola, :fundo de Saúde Pública.

Além ,dêsses recursos o Banco contará com os depósitos particUlares o

dos poderes públicos.
PARA
QUAL[JU�R
LUGAR \

Além dêsDes recursos o

Banco contará com os depó
sitos particulares e dos pode.
res públicos.

O Banco contará com uma

agência em cada município
e com um ,escritório em ca.

da distrito, funcionando .a�

coletorias e os postal! de ar,

recadação como agências ou

,escritórios do Banco.

Seja qual fôr o seu proble
ma de crédito, você tem fi.
nanciamento garantido pelo
Banco do Estado.

�
CRUZEIRO

�PRAZ�
TAE

[AUZEIRD
---.........

da SUL
o

--o v./l)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORD\NÓPOLIS, Sexta.Feira, 22 de JULHO de 1960 "O lISTADO" O Iü.lf! ARTIGO DUBIO D. S. CATABINj

NA NOlTrE DE SÁBADO NO ESTÁDIO DA F.A.C. O PÚBliCO lERÁ A OPORTUNIDADE DE ASSISTIR A UM COTEJO INTER ESTADUAL DE FUTEBOL
DE SALÃO, SERA PROTAGONISTAS AS EQUIPES DO ALVORADA DE CURITIBA E (ARAVANA DO AR DESTA CAPITAL DOMiNGO, NOVA

APRESENTAÇÃO DOS PA'RANAENS'ES AGORA FRENliE AO (. A. CATARINENSE' INGRESSOS: CR'$ 30,00 PARA AS DUAS PARTIDAS. - MENO ..

RES E MILlTAR'ES NÃO GRADUADOS CRS 15,00.

l tanela �o cam�eoDato carioca �e·,lute�ul �emil
l,O TURNO

JULHO - DIA 24

Vítima da tuberculose. de. Hoje, a maioria dos jogado.
sapareceu na noite de sábado res que ,disputam o campeo.
o masgistral arqueiro Bata- nato da segundona, deseo-
tais. que com letras douradas nhecem que existe o mag- Seleção bancária de futebol '\oniel, Itamar e Ejmir, pelo
inscreveu r.a história do fu- nífiro troféu em Que São iniciou, na tarde de sábado, 'oCljunto branco.

tebol caboclo, o seu nome. Paulo, Vendaval, Treze de no gramado' do Abrigo de .;. :;. �,

Algisto Lorenzato iniciou StW Maio e Postal in$creveram Menores, os treinamentos O campeonato Comercía-

carreira esportiva no Inter_ seus nomes. (!om vistas ao certame na_ l'io prosse:�uiu na manhã de

nacional, da cidade paulistl3, Voltaremos ao assunto, ci:mal de categorias. ::iomingo, no estadia da Vi_

de Batatais. Daí transformou- 'com detalhes a respeito de .;. :;. .;.

I!a Operária, oportunidade
se para a Portuguesa de Des_ valioso troféu AGAPITO VE. O tr�inamento foi dividido em que se defrontaram as

portos e logo após parar o LOSO. / I
em ::lOlS tempos, f�r�ando.a I-�quipes do Reimington e da

Palestra Itália. A seguir ru-I I
eqUIpe azul d!l se�umte fOl- Farmácia Catarinense Ven-

o
.

•

:i: �:; ::: m'a: Bona telh; pIas e JoeJ; '.
mou para o R1.0, onde )�greS-1 No próximo dia 31 a repre- ,�Aliatar Abílio p Santiago; ceu o onze cta Remmgton 19.a RODADA
sou no Flumwense. Ai ga_ sentação Ij.o Ipirango Futebol, Ivan, Oládio. Meirelles, Pin_ por 5 x 1 Dia 27 - Fluminense x

nhou fama e seu nome era I C.lube, uma das expresSjões �<) e Hercílio. .:' .;. �, Bang'ú, Vasco x América Bo
atração e verdadeira garan- máximo do futebol rumador

.;. õ!' .;, A equIpe 'do Osvaldo Cru:? taf 01'
,-

Por seu turno, a esquadra -. . I·
ogo x .ana, Flamengo x

tia para o seu clube, pois de nossa capitàl estará bra.nca alinhou com 8. se-1
nao fOl alem de .um empa.te Madureira, Canto ,�o Rio x

fazia verdadeiros milagres, comemorando mais' um ani_ guinte constituição: Rome- ,na tarde de dommgo, frente Portug'uesa B '

-

Ad'
.

. I .

1 t
. I' onStlcesso x S

�_;uarnecendâo sua meta. Em versário. ro;. ma eu e S1mas;. B�1raJ, I
a vo un arlOsa equIpe do In. Cristóvão.

.

1936, 1937 e 1938 é que coil_ como acontece anuaL
AmeI e Buchele; Joqumha,. ternacional. O Osvaldo Cru'

�eguiu ser campeão pelo mente, o conjunto alvi-verde �O�iJ�.ldO, Itamar, Edmir e I �onseguiu empatar nos ulti: 20.a RODAD�-'
tricolor das Laranjeiras. No 10 Saco dos Limões progra-

<I< .;. <I< mos minutos da partida. DEZEMBRO _ ,DIA 4
cscréte brasileiro jamais foi ',nou gTandes festividades em \

O ensaio foi dos mais pro- .;, :;. * Ba:: gú x Vasco, América x

feliz, pois na Copa do Mu'!ido, rigosijo à data. A querida veitosos, pois ambas as equi_ O campeonato amadorista Flamengo, Fluminense x Por-
contra a Polônia, fracassou, agremiação da Vila Operá. pes se locomo'veram a con- de futebol terá sequência na

lugueSa, Botafogo x S. Cris_
e perdemos por 6 a 5. Na ria êste ano estará empenl1a_ tento, principalmente o <1_ i t.ard� de sabado, com a rea-

tóvão, Madureira x Bonsu.
Copa Rod foi infeliz, quando da em contruir sua sé'de qUf ta.que do azul que conquistou hzasao. de um eFlcontro.

e C t
sofremos a goleadas pela deverá ser o orgulho do es.

cinco tentos. Ivan (2) Her_ I Austria e São Paulo serão
c sso, an o do Rio x Olaria.

Argentina por .5 x L Daí
-

em porte amador. cílio (2) e Pinto, for�m os os contend?res, num match 21.a RODADA

diante, jamais teve chace no Tôdas as atencões dos di-. g: le?dores. Enquanto isso,. que. se a�lgu.ra como dos' Dia 11 -= Fluminense x

.�scréto nacional. Em 1945, retores do clube 'da Vila es-I Edn�ir mar�,�u o único

teh.!
ma1S mov1�c�t�dOs. Vasco, Botafogo x Bangú,

;.'m virtude de sério declínio tão voltadas para o grande I
to (,OS· venC1 ..os.

_
.-\.mérica x Madureira Fla-

de produção, o Fluminens'e \�mpreen,::jjmento aue merece .•;, .;, .;.
. .

A seleçaa de basquetebol mengo x Canto do Rio', Bon_
resolveu dispensá_lo. Entrou .. ,

cl
• bl'· t· I

O seleclOnado bancano, ildulta da capital intensifi

então para o Améi'ica mas :,.J.",aJP.
010 .0 pu 1CO espor 1- I· ve1tará a ensaiar na tarde do cará S�tUS tre�namell!tos, v� :3uce�sc x Portuguesa, Olaria

,
x S. Cristóvão.

a doença imposslibilitou_lhe
' pr .>ximo sábado, ;no gramado sando os jegos abertos do

de prosseguir em sua estu-
M Borges

I dr Abrigo de Menores. No interior catarinense, a se rea

tlenda carreira. Doente e sem
! priT'eiro ensaio coletivo eles. lizarem em principios do pro

dinheiro, Batatais conseguiu S A B O R O S O 1
I
tacaram-se dos demais, com ximo mês, em Brusaue. A

empregar-se como recepcio_ ,una atuação brilho direção do selecionado éstá

nista na Tribuna de Honra SÓ C A F E Z I TO 10natelli, Ivan, Oládio e entreg'ue ao sr. Hamilton

do Estádio do Maracanã. ?into pelo conjunto azul, Platt.

"E lá, ven:l.o os craques de emquanto Romero, Simas, i

. Rio x S. Cristóvão, Bonsuces;

I so x Olaria.

AGõ8TO - 2.a RODADA

se, Portuguesa x Botarogo. I' Dia 4 - Fluminense x Ban-

Dia 4 - S. Cristóvão x : gú, Flamengo x Vasco, Pcrtu,
Vasco, América x Olaria, Ma- guesa x América, S. Cristó
dureira x Bonsucesso. vão, x Bonsucesso, Madureira

x Botaf'ogo, Olaria x Canto od

Rio.

lo.a RODADA

Fluminense x Botatcjo.
Dia 31 - América x Vasco,

Madureira x Bangú, Portu

guesa x Flamengo, Canto do
3.a RODADA

s.a RODADA

Dia 3 - Flamengo x Ban,

gú, Canto no Rio x Fluminen-
Día 7 - Botafogo x Fla

mengo, F.Juminense x Portu,

guesa, Bangú x S. Cristóvão, Dia 11 - Flamengo x FLu_
Olaria x Vasco, Bonsucesso x mínense, Portuguesa x Madu

América, Canto do Rio x Ma; i relra, Bangú x Olaria, Bon ,

dureíra. I sucesso x Vasco. Canto do
Rio x América, Botafogo x S.

4.a RODADA Cristóvão.

5.a RODADA

q�a 14 - Flum,incns;e x

Amérlca, Canto do RiO' x Vas

co, Olaria x Botafogo, Bangú
x Bonsucesso, Flamengo x

Madureira, Portuguesa x S.

9.a RODADA
O certame amadorista de' hoje acabou seus dias", dei

futebol foi iniciado na tarde xando três filhos. Batatais
de sábado. : que erdou êste nome da terra
Tamandaré e Treze de Ma- I

em qu� )jl.asceu, passa assim
ío, foram os prota,onistas.! como tantos outros, para a

Tendo �ela frent� um Treze
I história do futebol brasileiro Cristóvão.

de Maío decpcíonante, o destacando-se sobremaneira
conjunto do Daré não poude I devido aos g;andes predica,
exibir o futebol que é éapaz, I dos técnicos que o tornaram

apresentando consequente, um verdadeiro ídolo. Dia 21 - América x Ban ,

mente ao público um ospe, '1ú, Fluminense x S. cristó-I Dia 25 - América x Fla-
táculo ruím, fazendo o redu- .� .;, ,;.

, vão, Portuguesa x Bonsucesso, mengo, Flurrnnense .x Olaria,
zido número de torcedores O Troféu AGAPITO

VELO-\
Canto do Rio x Botafogo, FIa-I Portuguesa x Vasco, Bongú x

cochilaram na arquíbanca, SO, instituido pela Federa. mcngo x Olaria, Madureira x i Canto do Rio, Botafogo x

das. Além do mais, o ata. ção catarinense de Futebol,' Vasco. I Bonsuccsso, Madureira x S.
cante Wilson, do team tre- !lOS clubes amadores, de pos- ! I Cristóvão
"ista foi expulso por recla. se tronsitória, caiu no esque-! 6.a RODADA

mação, abr�ldo a ldsta de cimento. O Postal TeJegrá_ 1
indisciplinados da temporada. fico, último clube a conquis-II SETEMBRO - DIA 28
Vamos aguarelar a segunda tal' o título da categoria, ,
l"Oelada que marca para sà_ havia programado entre as' Vasco x Botafogo, Bangú x

bado Aústria e São Paulo, festividades, receber sOlene-I Portuguesa, Bonsucesso x

fazendo votos par,a que am- mente o GrQfÉu, ideal de to. Fluminense, S. Cristóvão x Fluminense x Vasco Ban_
bas as equipes se apresen_ dos os clubes amadores. To. I América, Canto do Rio x Fla_

.

gú x Botafcgo Portug�('sa x

tem condignamento com suas dovia, talvez por negligência
I
mengo, Olaria x Madureira. Canto do Rio, Bonsucesso x

tradições. ,Je sua diretoria, as festivi- Flamengo, América x M"
* .;, .;. da'jes não foram realizadas. 7.a RODADA reira, Olaria x S. Cristóvão.

Dia 18 - Vasco x Bangú,
América x Bctafogo, Flumi-

11 �::lse x Madureira, Portu,

guesa x Olaria, Canto do Rio
,{ Bonsucesso, Flamengo, x

São Cristóvão.

lI.a RODADA

OUTUBRO - DIA 2

-�--------------- ---- ---

NO SETOR AMADORISTA

Já está constituída a em.' tilha 162 e participe das pró
baixada que' representará o xímas competições ·:la tempo
remo brasileiro nos Jogo� rada 1960/61. O Graúna, por
Luso-Brasileiros, em Lisbôa, enquanto, continuará no gal,
e nas Olimpiadas, em Roma, pão do Veleiros da Ilha" ma.s
Após as eliminatórias rea , ao que tudo indica, dentro em

lizadas na Lagoa ROdrigo de breve, irá fazer companhia
Freitas e no Rio Guaiba pa , aos seus irmãos do Iate Clu
ra o "quatro com", "oito", be.

e "skiff", foram escaladas as <I< .;••;.

seguintes guarnições: oito - Dia 16 do corrente estive-

Francisco Tedesco Harry ram reunidos os líghtnístas
Klen, Ernesto Ne�gebauer, da Capital para a organlza,
Pau!ino Leite Fritz Mueller cão da flotilha 162. Compa.,
Benedito Sá, Manuel Rosado: receram à reunião os vele

Sebastião Araújo e Waldemar [adores pertencentes ao Iate

Scovino (timoneiro); skiff Clube e foi eleito presidente
- Edgard Gysen. Para Roma da flotilha � desportista dr.

ira apenas o quatro com, Arnoldo Suares Cuneo e se

constituido dos remadores: cretário Luiz Faría e ainda

Francisco Téd.esco, Hal'l': tesoureiro o sr, Walter Dias.

Klen, Ernesto Neugebáuer, A Diretoria recém eleita te-

Paulino Leite e Walrlemar rá como primeira íncumbên-

'3covino ( timoneiro). cía a <ríüação de todos os

:;. * ,;, lightnings de Fpolís à Ligh.
. Ainda permanece na lem, tnín g Class Internacional.

branca dos Iatístas lia Ilha .;, ,;, .;,

a fo-rnü::Jável festa de São' Terminologia náutica

Pedro, tradicional prcmoçâo Abafar o pano - folgar as

15.a RODADA do Iate Clube Ffcrianópolís escotas e amuras e tesar os

Dia 30 _ Bangú v Amé .' I e que nêste ano foi realizada bríós e extingues, de forma a
.- el1ca

d' dl
.. .

'1Vasco x Flameng'o FI'" I no la 2 do corrente. A con, munuir o anais possive o
, um1nen-

'f t
. -

reít d t
2S, X S. Cristóvão, Botafogo I �ra erruzaçao dos. a�sociados � ei o e ven o na vela, sem

x Portu.'fuesa Madurei I
do Iate Clube roí digna dos chegar a carregar o pano. "

.

.,' uretra x .

IJlaria, Canto do R' B
maiores elogios e todos que Abalroamento - choque

10 x Oil_ l' tl t
-

sucesso, ia es iveram, rasgaram os en re ,cuas· embarcações.
maiores elogies aos organiza- I Abarbado com a terra

,jores da festa, principal_' diz-se quando o barco está

mente ao João José e ao 'com o costa muito próximaj'
Haroldo Barbato, os produ- I por sotavento.

tores do melhor "quentão' I Abatimenlto ou deriva -

que o repor� já provou. A movimento para lateral.

festa d=< "orraiá" da Pedra I A beijo - unido, bem che

Grande ultranassou

madrU-j"
gado, junto.

gada a dentro, terminando AbicaL' - aproar para terra.

;om 1.1m jantar junino entre Seguiu para o Rio, a

os donos 'eia casa (que o di_ fim de se submeter a me-

gam o Laurb João Pinto, lindrosa intervenção cL

Acioli e outros). Fala_se por rúrgica o dr. Ary Pereira

aí que muita :?ente ficou com Oliveira, atualmente li-

"corr:lplexo de corvi\na" por' cenciado da presidência
não ter comparecido à festa da Federação Aquática,
ele São Pedro do Iate... Sua moléstia Ideve-se ao

Dia 9 - Fluminense x .I30n
sucesso, Botafogo x Canto do

Rio, Bangú x Madureira, Vos
co x S. Cristõvão, América o{

Portuguesa, Flamengo x Ola;
ria.

13.a RODADA
Dia 16 - Fluminense x

::::anto do Rio, Botafogo x Ma.

dureíra, Ban:gú x Bonsucesso,
Vasco x Olaria, America x S
Cristóvoão, Flamengo i Por_
tu�uesa.

H.a RODADA
Dia 23 - Fluminense x Ma.

dureira, Botafogo x Bonsu,
cesso, Bangú x Canto 'do Rio,
Vasco, x Portuguesa, América
x Olaria, Flamengo x S. Crls,
tóvâo,

16.a RODADA
NOVEMBRO - DIA 6
Fluminense x Fla,mengo

.Botafogo x América, Bang�
x Po:tuguesa, Va�o x Canto

d? �1O, Madureira x S. Cris_
tovao, Bonsucesso x Olaria.

sacrifício que fez pelo es

porte, sempre incompre-
J endido e injuriado. Da.

qui", os nossos votos ele

um pronto restabeleci.
mento ao dr. Ary.

17.a RODADA
!.Jia 13 - Botafogo x Vasco

Bangú x Flamengo, Flumi
nense x Olaria, Àmérica.x
8onsuce�so, Madureira x

?ortuguesa, Canto do Rio x
S. Cristóvão.

18.a RODADA
Dia 20 Flumin�nse x

América, Bc.tafog'o x Flamen_
go, Bang1l x Olaria, Vasco x

Bonsuces.',>, Madureira x
Canto cio Rio, S. Cristóváo
x Portug'uesa.

22.a RODADA

O lightning Graúna acaba

de ser vendido pel� Prof.

Cristaldo Araújo ao· sr. Ony
Corvalho. Espera-se Que o no_

vo proprietário adi!'á b. fio.
-------_._----

Dia 18 - Flun:iner.se x Bo_
ta fogo, Bangú x f.

vão, Vasco x Madureira, Ame_
rica :'é Bonsucesso, Olaria x

Portuguesa.

B O L Ã O
(AMPEO�ATO INTER-GRUPOS

guinte: Big Boys 628 Unidos

da Ilha 565 . pontos na La

partida e Big Boys 613 Uni_

dos da Ilha 611 na L'2gunda.

COM.O É_ GOSTOSO

O CAFÉ ZlTO

Realizou-se segunda feira
o último jogo de uma série

de quatro, entre os grupos de

Bolão dos Big. Boys do Clube

Doze de Agosto e Unidos da

Ilha da Af'30ciação Atlétic�),

Barriga Verde, em disputa de

campeonato intergrupos da

cidade.

Pelo Unidos da Ilha

Moacir 145 p. em 20 bolas

Érico 140 p. em 20 bolas

Aldo 57 pontos em 10 bolas

Osmar 147 p. em 20 bolas
Eurico 160 p. em 20 bolas

Braulio 149 p. em 20 bolas

Waldir 160 p. em 20 bolas
Ari 143 pontoi:! em 20 bolas
Alfredo 74 P. em 10 bolas.
Em virtude de as duas equi-Após as bolas l'egulamen

tares'o resultado érá o se
pes tere mterminado o cam.

Jogaram e marcaram:

Pelo Big Boys
Rosato 139 pontos em

bolas

peOI1ato el11l)atados, serão jo
gadas n,ais 40 bolas, 20 em

cada cancha em data a ser
,

.

marcada pela Federação Cu

trinense de Bochas e ··Bolão)
quando será proclamada

20 campeão o grupo que maiQ

pontos (paus derrubados)
fizer.Beck 137 pontos em 20 bolas

Giorgi 156 pontos em 20 bolas
Pedro 153 pontos em 20 bls.

CardG�o 164 p. em 20 b'.s. I
Pe['.;i 164 pontos em 20, bIs. i

Hélio 173 pontos em 20 bolas I
Umber�o 155 p. em 20 bolas.

'·"Dõõílngõ:"·à�Tãrdê:,,,sv;,,,�,,,,,,
..n ss.,,,,,, ssu " ss U ""���,:u·.,."=

Pau I a R a m 0'$ x Atlét
•
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.. o ESTADO" O MAIS ANTIGO D.1ARIO DE S. CATARINA

MISSA RESADA CONTRA
OS LOBOS COMUNISTAS � O

-_

Havana��9 C(��:l.) - A tCO lU NAf CAT LI CAi
missa �.)lene de anteontem, "-

na catedral de Havana, trans 11 montagem do grande ór,
formou-se em gigantesca gão, e do senhor Hans Ber
manifestação antfcomunista, nausen. O Govêrno Federal
quando os fiéis se espalha- concedeu insenção de ímpos,
ram na antiga praça exís, eos e taxas alfandegárias,
tente em frente ao templo, Desde a sua confecção até
gritando; "Cuba sim" e "RÚ9_ a seu funcionamento na
sia não", Um grupo de co. Catedral, o órgão custou a

munistas que se encontrava importância total Ije vtnte
na praça teve que ser salvo 'mil cruzeiros.
da fúria popular pela Polícia. I Hoje está avaliado em um

Atacados os Carros I milhão e quinhentos mil
A missa fôra dedicada às cruzeiros! E isso não é re ,

vítímaa da perseguição comu, percussão, tão somente, in

nista no mundo. Durante a flacionária. eontruindo em

cerimoma, o sacerdote ofi-! Rietberg, na Westfália, Ale.

ciante fêz um apêlo aos fiéis
I

manha, por B. SPEITLi- tor,
para que rezassem pela der_' gelbau-Anstalt) possui mais
rota do. comunismo. Logo que' de 2.000 tubos, 3 registros do
terminou o hino a Cristo.Reí pedal, 4 do segundo manual
os fiéis começaram a gritar: e 8 do primeiro, além de va;
"Cuba sim, Rússia não", pro. 'rios acoplamentos de um

vocando uma gíganteoca ova-
' .nanual ao outoo com

ção de todos os presentes, sube supervoitavaçâo. Assim,
enquanto eram agitados len- no pedal pode-se ligar o

ços brancos. Entretanto, Mon /íolcncelo com viola e vío,
senhor Eduardo Boza Masvi; mo, ou misturar os sons

dal, Bispo de Havana, subiu graves qa flauta dos bosques
ao púlpito, pedindo silêncio e -com a suave "Aeoline". A

concitando os preeentes a egistroção pode ser feita
irem para suas casas a fim intes da execução, usando
de rezar para a desaparição le botões suplementares (Frei
dos males do comunismo. Ao '::ombination) e recorrendo-

tão ampliados, assim corno o

�Ol1!juto principal do ar, com

reforma 'do motor elétrico;
J fole principal será renova.

do e seus pesos equilibrados;
zários tubos serão renovados;
eliminando-se amobgoduras;
haverá .novas ligações manu,

ais, permitindo que o "tutti"

,�'epresente seu papel. O coura

do fole principal será total,
mente substltuídc. Os tubos
.íe lingueta serão revisados
2 a regulação do ar cuida

lesamente calibrada; a me,

cànica tubular pneumática
(sistema Weigle), conserva.

se em excelente condições.
Ainda dentro do orçamento

serão acrescidos alguns tu

JaS sU.llementares, que a

.-xperíêncías recomenda para.

aproveitamento -da plena ca,

Jacid::l.de, sem prejuízo da
estética e da sobriedade das

'Inhas externas da caixa de

'lrgão.

se a combinações 'Já fixas
nos botões "piano", "Mezzo ,

forte" e "tutti". Há um sele.
ter para eliminar certos re

6'istros que desafinam com

/aríações almáticas (Trom ,

,lete) e há um botão de mu,

dança automática dos regís
.rcs fortes do pedal, quan,
� o se executa trecho r: l

gunrlo manual. O pedal de

sanefas e o trêmolo, êste
úluímo dntroduzído há uns

dez anos, auxiliam a execu

ção. O órgão satisfaria o or ,

,sonista da Catedral de Pas;
sau (um dos melhores do

..nundo, 'dispondo de 225 re

gístros sem alteração posíci,
anal!) em vista de sua mo-

terminar, o Bispo suas pala,
vras, ou fiéis começaram a

cantar o hino nacional, espa,
Iharidovsr, pela praça. Um
gTUpO de comunistas que co-'

meçou a gritar "Cuba sim,
ianques não" foi atacado e

só pôde ser salvo pela Polícia
.
que os retirou em uma via.
'tura, a qual foi também ata
cada. A seguir o povo paseou
a interceptar todos os carros

que passavam, aos gritos de:
"Fora com o comunismo".

--000--
ESTA COLUNA APRESEN

TA HOJE O COMENTARIO
DO SR. GIOVANNI P. FARA
CO, SOBRÊ "O 6RGÃO DA
CATEDRAL METROPOLI-

Os pequenos foles, que são
is células rio todo, não po
!erão suportar por'mais tem

)0 o cesgaste de 36 anos!
A reforma é inadiável e o

apêlo que se faz à popula ,

'(ão de Florianópolis encon

trará aço, por certo. Áuxili.
emos a renovação e reforma
10 "rei" dos Instrumentos
nusicais, para que tenha
mos razão de orgulhar-nos
ie dispor dêsse verdadeiro

pa t-rimônio para a arte a

�erviço de Deus.
Giovani Pe. Fa.'aco

TANA" bilidade nos registros essen-

.. Necessidade de uma ampla
' cíats. O "Mixtur", registro de

reforma - Dados históricos
I
·1 flautas, dá riqueza ao

_, Seu valor atual - Con, icompanhamento. Para a

veniência de sua preserva, nossa Catedral é órgao bem

ção covenícnte, preenchendo ex-

Em 1924, a 17 ele agôsto, celenternente- as corrdíções'
às 15 horas, foi selenemente oara as quais foi construido:
bento e inaugurado o ôrgão Damos êsses detalhes téc_
da Catedral de FIDrianópolis .lÍccspara que se saiba que o

em cerimônia presidida po; grande órgão é uma joia qUf
Sua Excia. Revma. o sr. Dom :eve ser conservada. Seu cús
Joaquim Domingues de Oli-
veira, que a presenteo.u à

Diocesse, perente o Abade D.
Bento Lopez e D. Lourenço
Lumini, beneditinos, nume
eosso clero secular e regular
c .; templo repleto de fiéis,
estando as Autoridades con_

vidadas ,nos lugares de hon_

CLUBE DOZE D'E AGOSIO

Departamento de Jogos de Salão
Realizar-se-ão em comemoraçã"o- ao -88�0 aniversário do

'::lube Doze de Agosto competições de Esgrima e Xadrez.

Para as Provas de Esgrima foram convidados os Clubes

da Capital que pou3uem esta modalidade de esporte.
.

A Tabela para as provas de Esgrima já foi estabelecI-

da e é a que segue:
DIA 23/7 _ Sábado - Florete por Equipe - 14: 00 hs.

Local: Sede Social.

c)IA 30/7 - Sábado - Sabre por Equipe - 14:00 hs.

Local: Sede Social.

.)IA 31/7 _ Domingo - Florete Individual - 14:00 hs

, Local: Sede Social.

OlA 6/8 _ Sábado - Sabre Individual - 14:00 hs.

Local: Sede Balneária.

As provas de Xadrez já foram iniciadas. Os par.ticipan.
,er_. destas provas são exclusivamente enxadnstas do

[(!s.

A bênção ao instrumento
;acro fei conferi'da pelo sau

doso Monsenhor Francisco
Topp, que agradeceu o dona
tiv8 ft·ito por Sua Excia
Revma. Seguiu_se um concer
rto de ôrgão e recital de COIl

to dos alunos do Ginásio Cs
tarinense. O concerto teve
flua execução a cargo do Pe,
Frederico Maute S. J., grande
:l.nilmadCT da música sacra

em nessa meio, d.o Pe. Frei
Gabriel Zimmer, que dirigiu Clube Doze.

'
_

1
__� -------------

5FLORIANÓPOLIS, Sexta.Feira, 22 de JULHO de 1960

Iebela de Pagamento do mês de Julho
do corrente ano na Delegacia Fiscal

do Tesouro Nacional
em Santa Catarina

�IA 20 - Ministério da Fazenda, Ministério da
J.ustIça, Poder Judiciário, Tribunal de Contas e Catedrâ.
ticos da Faculdade de Direito.

Dia 21 - Ministério da Agricultura, Trabalho, Via.
ção e Educação.

Dia 22 - Ministério da Saúde e Acôrdos,
Dia 23 (sáb.) '- Os que não receberam nos dias

ante rios.
Dia 25 - Aposentados definitivos.
'Dia 26 - Aposentados provisórios, salário-família 0

adi. ional .dos aposentados que recebem pela LP.AjS.E.
Dia 27 - Procuradores de Ativos e Inativos.
Dia 28 � Pensionistas Civis.
Dia 30 - Procuradores e todos os que não recebe

ram nos dias próprios.
Dias 4 a 10 - Pagamento de todos os que não re,

ceberam nos dias tabelados.
D. F. - Florianópolis, 19-7-1960.

Instituto Brasil-Estados Unidos
AULAS DE INGLÊS'

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
Diretório Municipal de Florianópolis

Na forma dos estatutos, ficam convocados os mem

bros do Partido Democrata Cristão de Florianópolis,
para a Convenção Municipal a ser realizada no dia 22

do corrente, às 20 horas, ti Rua Felipe Schmidt, na 46
c om a seguinte ordem do dia:

10 - Escolha dos candidatos ao Governo Estadual
a ser apresentados na Convenção Regional;
Escolha dos delegados à Convenção Regional;
Outros assu ntos.

Dr. Biase Faraco
Presidente

"O
"

Delegada Fiscal.

UNIÃO DEMOCRA'TlCA NACIONAL
Secção de Santa Calarina

,Convenção .Regional Extraordinária

,. at al e' imenso' uma
A direção do Instituto Brasil-Estados Unidos comu-,oou..

1
'

forma ele que 'tem neces_1 nL.a que se ac ram abertas as matr icirlas para novo!'>re
, d I I

'

t
- '"

d tsítando há tempos, está ar.

I' curso� ]e ng e: que erao 101CIO no segun o Remes .re,

çada, com os detalhes espe,
em 1.) (e Ages o.

círícados em trezentos mil I AULAS DIURNAS E NOTURNAS.
�ruzeiros'! A metade dessa i

A secretaria a,cha-se aberta diàriamente, das 9 às

quantia se destina à renova-
I �1 horas e das 14 as 18 horas. Aos sábados das 9 às 12

ção ele perto de mil e qUi·ll1oras. .
_

I' • , '

nhentos pequenos foles ide Rua Felipe Schmídt - EdlÍ1CI0 ZAHIA - 6.°_ andar.
I

•
,. , ! �,%'$"%$"%"'S%%S%S""'%SS%%%SSSSSS'

�o���:re��:tl�:el�� �os 'at���� III
DR. C. VIE'GAS ORLE

1'1(o órgão é do tipo pneumá, . Advogado
tíco, sem contáctos elétricas, ED, ZAHI�, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248
o que permite seu runclona �"!.n<t.·.. 'i.'I.',I,.,,',I,."I.."�'%.'\\""!."'''''''\\'.. ti.''!.'t.''�

:���o�:ae��;�a�a�!n!�r��; APARIAMENTO CENTRAL
detalhe técnico: o couro uti Vende-se um apartamento no edifício do Banco Na-

lizado será ° nacio.nal, de cionaI do Comércio, frente para a Praça 15 de Novembro:

gado mineiro, melhor mesmo 2 quartos, sala, casinha, banheiro, área de sol, quarto e

jue o couro de origem, wei'.- instalações sanitárias para empregada. Tratar à rua

tralíano. Os ventiladores se- Alvee de Brito, 30.

Inútil apresentar-se sem êste requisito
Tratar: Escritório Central de A MODELAR

- Trajano, 7 -

-1 SOCI'EDADE UNIDOS DO' PIC - NIC
Comunica aos possuidores de cartões para o BINGO,

que o mesmo será realizado no Clube dos Atiradores,
sito a Av. Mauro Ramos, e não no Clube Doze de Agosto
como havia sido programado .

As prendas do mesmo acham-se expostas na Farmâ

ela e Drogaria Catarinense.

Osvaldo José Laurindo Presiden te.

Mercado Municipal em Saco dos
limões - A Prefeitura na Batalha

do Abastecimento

A providência entrosa-se
na série de medidas que:3
Prefeitura vem a'dotan(ío, no

3entido de dar solução a pro
blemas relacionados com o

abastecimento do povo.
Não faz muito, no-ticiamos

1 convêr.io firmado entre a

Municipalidade e a Caixa de
Crédito da Pesca, do Mi,nis.

Estacionamento

Provisório
Até que se conclua o abri

go em construcão o Prefeito
Osvaldo Mach�do' permitiu o

estacionamcnto, em carater

provisório, à rua Padre Mi_

guclinho.IPASE, dos veIculas
das linhas Itacorubí e Saco
Grande.

Aind3; na pr��ira quinze, tério da Agricultura, para a

n� de Junho ultImo,. o Pre-
instalação de entrepostos de

reíto Osvaldo Machado de.
I venda direta do pescado à

terminou a desapropriação' )opulação.
de um terreno -síto na Vila i
Limoense, em Sâcõ !T6§ Lí-' r Iniciativas dessa natureza

mões, destinado às obras de' incluem-se no �onjunto de

construcão ele um Mercado soluções da "OPERAÇÃO
Municipal naquela localída-

I ABASTECIMENTO".

de.
�---- .------------------------------- -----

Interpretação do "cast" de rádio-teati'o da Pioneira
Direção de OSCAR BERENDT

Cor.t.ra.-r?QT'l de Mauro Melo.

Sonoplastía de Onelio Souza

CONVOCAÇÃO

A DIRETORIA

O Diretório Regional, de acôrdo. com seus Estatutos,
'�onvoca os seus membros, os seus representantes no Con ,

�resso Nacional e na Assembléia Legislativa, os Delegados
'I1unicipaiu e os representantes dos Departamentos Espe
ializadcs do Partido, para a Convenção Regional Extrn ,

-rdínáría a realizar-se nesta cid'ade de Florianópolis, na

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

ORDEM DO DIA
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 Vice-Gover

nador do Eutado, às mesmas eleições;
3) - Assuntos de interêsse partidário.
Florianópolis, 14 de julho de 1960

PAULO FONTES - Presidente em exercicio
ABELARDO RUPP - Secretário Geral

PRECISA--SE AUXILIAR D1E ESCRITÓRIO

COM PRÁTICA

publicidade & progresso

- Muitos de nossos veículos de divul

gação tem ..realizado últimamente publi
ddade à seu respeito, contràriando (

famoso "slogan" muito comum, mesm

entre orgãos publicitários, "'em casá dr
ferreiro espeto de pau" .. ,

- O aproveitamento de situações fa
varáveis para entrozar mensagens publi ..
citárias vem sendo muit-o bem explorado
principalmente, pelos anunciantes qUI

patrocinam irradiações de competiçõef:
esportivas, encaixando, no decorrer da.1

transmissões teõtos que se identific'an'
com as ocasiões.

- A indústria automobilística nacio.

nal vem iniciando a promoção publkitá
ria de seus produt03 não visando pro

priamente, em muitos casos, o aumentc'

de vendas imediato mas quebrar o in.,

fundado tabú de q{le o é estrangeiro (

melhor.

- Em publicidad� há certos detalhes
que assumem grande importância. Co
mentava com outro publicitário um

anundo em côres publicado em "Man.
chete" sôbre camisas Mek Gregor. Bem
idealizado, ótimamente impresso, apre.
sentando um belo tipo de camisa, mas,

com uma falha imperdoável! falta de
calor humano. Os dois modêlos que apa
recem na ilustração apresentam uma fi.
sionomia, triste, quase desconcertada
dando a impressão que não sentem pra�
zer em usar a famosa mal�ca de camisas.
- Lançada em Florianópolis a Revis.

ta "BN" - Bossa Nova�('ontendo assun-.

tos referentes ao nosso Estado, Paraná
e Rio Grande do Sul.

- Ultimamente a indústria farmacêu
tica vem se esrl'lerando no campo d� pro
moção de vendas, A Johnson lançou in.
teressante mostruário com qual vende
vários de seus produtos, inclusive um - 'Falando ainda em automóvel, temo
vistoso estojo de plástico pronto-socorro. a noticiar o novo Posto Shell Hoepcke,

- C\as minhas entrevistas diárias iniciou uma campanha publidtárü
tendo constatado, em várias oportunida· anunciando nova direção e novo tipo de,
des, não sómente o interêsse de vários serviço. Para difusão vem usando, rádie,
anunciantes em promover seu negócio, imprensa e "slide" nOS cinemas.
como um seguro conhecimento de quais - Germano ,stein vem oferecendo uml

Os veí�ulos mlJ,is interessantes para sua máquina de tricô como brinde aos com.

divulgação. pradores de refrige-radores "Consul",
- Deverá realizar-se. pl'oxi:-namenü' - A Drogaria Catarinense organiZaI

no Rio de Janeiro a Segunda Convencã i um sOTteio suplementar ao "Seu Talãc.
Nacional do Comércio Lojish. Um C;I1- Vale 1 Milhão". Os que comprarem em
é lave que recomendo a todos os lojistas. seus estabelecimentos- além daquele pl'ê-

- lVIuiblR inelústl'ins nacionais vem mio milionário concorrem a vÍl1'Íos
eles .. obl'indo o mercado consumidOl' cata· outros.
tiJ1e:ll'.e, um dos melhores do país. É (> - Inaul?;ul'ado em. C_eLiuma modemr
que se pode observar pela insercão de e fUll. ioual consultório Dentário dos dl'�
anúncios em nossos �jornais e emi�sÔl'afl, Dáuro Martignago e- Ricardo Freitas,

- Tenho Jlotado o interêsse de muita" do� m�is completos do sul do Brasil.
fil'mas padronizarem seus impressos. - O" estabelecimentos de erédito verr

adotando um timbl'e ou logolipo. Sem uSànda em larga eRcala os meiol'l de di
cl LI vida, ótima medida, ql1 e bem conceitua v uI o-;u;itO modernizando e mel hOJ'aJH{O
as firmas, principalmente na corres. sua: i'ns�ahlções demonstl'àndo que S;LO

pondência com organizações de outras uma casa comercial e amiga igual as dDS

localidades. outros ramos.

G$sSXSS%S%,SSSS%%SS:SSSUt.L%%%%%SSS%'*%S$%SU-%,.iSSSS.S';%=:S%,.Sti.Ç\%,.�
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P I' H I J c I n A n ,
Osmar A. Schl1ndweim - Aldo F�rnandel'l - Virgilio Dias

I- Ivo Frutuoso.

K.PRIS.NTANTI
----

l�pr�uDtaç6.. A. S. Lar. LI". ,
� 10: - flua Sena.ol' Da.,.. " - i......r

T.I. 1161'.
!o, Paul .. flua Vitória 15i - r .... I II _

Te!. 14-8''''
�",'Iço Telerrárlco da UNITJ:U PR.l:SS t L' -I')

AGENTES I CORa':SPOi�D.NT.�
" .. Tcdos oe munidplol " �A�TA CA'f AHINA

.lNUNC. JS
M�"I.lIIt .. I'OOnll18, d. acordo ('''!III. laMla •• "".1

EDITORA "O ISTAIJO" LBA.

o S.Jttu:l4
Rua ConaeJheiro àu&fra, j 60

l'e!efone 3022 - Ceca. Postal 139

Enderêço Telegráfico ESTADO

DIRETOR
f{utJerl� de Arruda Rarr.o�

(; En E-N T II:
11"'IIITllll)� F'ernandell d� .... q u IDO

REDAfORES
Osvaldo Mello - Fl âv io Alberto de Amorim - André
Nilo T'adasco - Pedro Paulo MachaQ() - Zury �'Iarha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLARORADORES
Prof Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Ro-Irigue , Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof'. Othon d'Eça - Major Hdefonso J u venal - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

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

Doralério SOllres - Dr, Fontoura Rey - Ilma r Ca rva lho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.0H

A direção não se respcusahiliza pelos
"nt.t·Pltll": »rrutidos no.: �rti!�'.,,, a,;;,nn:<r1nC'

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

Casa Laudares, Ltda.
Rua Deodoro, 15 - tel. 3820

.......................................�••..

João Moritz S. 6.
----�------------------------�--

*- 0lIIIAIfTf TOlHI GIl
/

I '" . _. nos \tAPfJOS

%.�!D�t'ft'�i/ 'l' ,.
�A SOBERANA" PRAI,.." IS DE l\OO"EMMIUJ - [SQI·IN.4

1t1'A FELIPE SCBMIDT
fll.JAL "A SAliERAl'iA" DISTRITO 00 &S1 ,J:ITO - CANTO

PROJETOS, ORÇÁMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

I
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIAO _ S,C.
Rua 14 de Julho (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

AGRICOLA BRUNO

Dr. Hélio Peixolf!C A F E Z I N H O, N fo !

'CAFE ZITO! I
._--------------------I

ADVOGADO

Escritório - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 21) Andar -

Sala 4.Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE

_

SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei·

to, das 16 àiJ 19 horas (ao la·

do da Farmácia do Canto).

Res.: Santos Saraiva, 470
- Estreito - Fones 2322 e

6367.

ResidêncIa Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

DR. NEWTON 1)' AVILA

CIRURGIA GERAL

Doença. de. Senbora. - &,roc\o

logla - Eletricidade Médica

Consultório: RUII Victor .el.

rellel 11 ,o 28 -- Telefone 3307

Consultas: Dal 111 boral .ui diante.

Re81clênc�a: Fone, 8,(!I, Rua Blu

menau. n 71

ãõlilciiiítiiPrõfissfõõiiii
..-

"".. .. - � - ...---- - '& - - - - - ...
DR. HENRIQUE PRISCO DR. RURI GOMES

.

I
1 .P::�::O MEIfDOIIÇA DR. GUARACY A.I

I
•
•

:
•

Cirurgião Dentista 3
•

Especlal1sta eu. dentaduras an'\_ : (Praça E�elv.ina Luz)

·t 121 _ ..Rua Gal, Bit encourt n. . tõmícas. Horário: Das 8 às 12 la

"TENDENDO DIARlàMENTE NA

Teb��:li6�::1. !\,tende com hora marcada

MATERNIDADE {ARMELA DUTRARua Felipe Scnmídt a. 37. A,lsb lua dlst.nta clientela (!ue

Esq. Álvaro de Carv&lbo, l mudou leu consultório para ar. rua

SERViÇO DE RAIOS XHorário:, ., Felipe Schmldt, n. -39-A - Em
Das 16,00 as 18,00, díaría-

"

mente exceto aos sábados frente a Padaria Canoca.
Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA

EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve"icula Biliar -- Rins

Torax - Ossos - Intestino, etc.

Hlsterosalptngugra í'ia - y Radiografia Obstétrica

(Gruvidêz) - Radidlogia Pediátrica.

DISPÕE DE A.PARELHAGEM MOD�RNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER1!:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. ónibus à por

ta (Almte. Lamêgo) .

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
nn. AN'fOr-;IO MUNIZ DF.·

CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇASAR.:\GAO

DI{. WALMOR ZOl\fER

I I;ARCIA

i DiplomadO pela Faculdade NaCIO_
nal de Medicina da Unlv-.rald..d.

) do Bra.1I CIRURGIAlJ DENTISTA

DIPLOMAI�O PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

I Ex-Interno por concurse da Ia..r- RAIOS X - PONTES - PIVOS
nldade_Eacola, (Serviço do prot. TRATAMENT'OS DE C,ANAL

! Octávio Rodrlguel Lima), 11:-
HORÁRIO _ das 8 às 12 e das 18 às 20 horas Rua Felipe Schmidt, 14 _ 2.0 andar - Florianópolis

t tnt.erno do Serviço de Cirurgia do
,

18 h Dr. AcáCI'O Garibaldi S. ThiagoI Hospital I.A.P E.T,C· do Rio d. HORAS MARCADAS .- das 14 as oras

/anelro. MédlC� do BOlpltal d. RUA TRAJANO. 29 -- 1.0 andar Dr. José de Miranda Ramos

I Caridade
e da Maternldacl. Dr, Dr. Evilásio Nery Caon

Carlos Corrêa. L O T E r Questões'Trabalhistas - Causas crveis, comerciais, crímí-
DOENÇAS DE SENHORAS - J nais e fiscais _ Administração de bens _ Locação e ven-

PARTOS - OPERAÇOES -

Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes da de imóveis _ Naturalização _ Inventários _ Cobran-
PARTO SEM DOR pelo método

a longo prazo sem iuros sitos á rua Lauro Linhares, pró- Iças _ Contabilidade: escritas, balanços, análises e períciaspllco_profUaUco • ,

. IConsultório: Rua João t'into n 10., ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir �ua
...

dai 16.00 àl I�.OO horal. Atend. casa, imediatamente. I :=ncom boras marcadu. Teleron.1 Vemla�.: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305 -

,
3035 -- Relldêncla: Rua Gen.ral_

Fone 2391 e 3426.
Blttencourt n, 101.

_'
_

A P R E N D, A I N G LÊS
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

Oper&9õU - Doençaa d. Senho_

ra. '_ Clínica dll Adulto.

curso de E5peclal1zação no r'oapl
tal dOI Servldorea do li:ata4o.

(Serviço do prol. Mariano di An.
drade j . Conaultllol: pela manhã no

Hospital de Caridade, 'A tarde da.,

15.30 :loras em diante 110 conaul_

tório. à Rua Nune. Macbado. 17,

esquina da Tlradentel - Tel.,.

2766. Re�ldêncla - Rua .arl.
cnal Gama D'Eca. n.o 141. - Tel.

3120,

...

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

DOENÇAS 00 PULIolIO -

_ 1'U8EltCULOS. -

Conlult/lr10 - RUI FeHIl'

Schmldt. 8M - Tel. '501·

Horário: dai t, ,ii 16 !l()ru

Rellldéncl. .•. Felipe Schmld\,

a.o 127.

MtDlCO

SANTOS

ClINICA SA,NIA CATARINA
Doencas Nervosàs e Mentais -

t .

� ,

Clinica Geral

>"

CIRURGIA TRAUMATOLOGI.-\

ORTOPEDIA
(onlUlltõrlo' ;Oãc. Pinto. 14 -

Consulta: da. 1 � à' 17 bor .... dlá

rtamente, Mello. aOI I"badol Re

s:dêncla: BocBl\lva. 135 [1®( 2714

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

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

DRAa EBE Ba BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

I ..... "11.0<1. • It....,••,. COIlI'I1'"

!,\e'IlD4. • ,,_,.In

Angustia - Complexos - Ataques - Manias -

Problemático Afetiva e sexual

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

Insulinaterapia - Cardiozolorapia - Sonoterap'a e

Psicoterapia.
Direção dos Psiquiátras -

DR. PERCY JOÃO OE BORBA

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

,.

DR. LAUltQ DAURA
CLINICA G.JtAL

EspeCialista em molé_tlaa cae Se,.
- nhoraa e vlaa urinária" Cura ra_

dlcal dai InfecCõe, agudu • crô

nicas. do aplnê}ho genlto_urlnál'lo
em ambC'1 'o. "XO., 008nçu cio

aparêlho Olge.tlvo. do .1"lnu

oerv080. Rorárlo: 10� 1. H' •

� '12 àl Ó bora, - Conauli6r1O:
Rua Tlradentel, 12 - 1.0 aDdar

- Fone S246. Rel1dêncla: &'l1li,
Lacerda Coutinho. 11 (Chicara dO

Espanha - Fone '141.

u. 16 .' 17 lIor&l

f",IlIlIAl\OPOI.III relo - I'U

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Endereço: Avenida'Mauro Ramos, 286

RAUL P'�Rf1R� CALDAS
ADVOGADO

"Questões 'rabalhislaf'
Escrttório: Rua Joio �to .n li lObO
l,lefone 1). 'lU87 - CalXa p!)8WJ n. II

EiOB,ABIO: Du 16 U 17 boru.
xxx

l'.,speclal1sta em moléstia. de anus e recto

r ra tamento de hemorroidas, filltulaa, etc,

Ckuraia anal
CONSULTÓRIO: -:- P.ua cei. !edro Demoro,

Estreito

1553 -

DENTADURAS INfERIORES
M"fi:TODO PRóPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR. MOORRIS l(HWEID�ON

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
Comunica aos seus cnentes O novo horário de

tas.

DE MANHÃ - das 10 as 12 horas

DE TARDE - das 4 as 6 horas

Consultas Rua Nunes Machado, 7 tone 3738,

consul-

Gráfica Continenle
Lida.

Dr, Miguel E M. Orofino
- Cirurgião ,dentista - I
Clínica de adultos - Raios X ,

AUSENTE ATE' AGOSTO -

CURSO DE ESPECIALIZA-

Tipografia e fábrica' db çÃO DE PERIODONTI:'- CO�l
,

' o prof. S. Sthal da UmverSl-
Canmbo. Impressos em

geralj
dade Ide Nova York, no Rio

F...aa Aracy Vaz CalIado, 186 de Janeiro.
Estreito - FlorianõpoJis Edifício São Jorg'e - Sala

16. Telefone, 2862

Escrilório de Advocacia

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PUBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE JULHO

CLUBE REGRE A TI vo

,JANEI RO

O serviço noturno será efetua do pelas farmácias Sto. Antó nio, Noturna e 'Vitórih,

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

ESTREITO

23 - Sábado (tarde)
24 - Domingo
30 - Sábado (tarde)
31 - Domingo

I, DE

24 - Domingo
31 - Domingo

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna

Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano

. Rua Trajano

ESTREITO

Farmácia Indiana
Farmácia C� tarinense

Rua 24 de Maio'
Rua Pedro Demoro

I
!

II '

I i

\! I

II I
I I

" PROGRAMA PARA O MÊS DE J'ULHO

O serviço noturno será efetua do pelas farmácil:.s do Canto, Indiana e Catarinense.

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

I'
I'

!I
li

II
ti
II Dia 24 Domingo - Brotolandia

.1 I 19 às 23 horas

ii Iiii I
Dia 28 Quinta-feira - Bingo

çante das 20 às 22 horas

I
I NOTA, A apl'ef.lentação da carteira

de sócio c o talão do mês de julho.
I -

i ,I·

IL_�-""=,

Dia 23 Sabado Bingo Dançante
20 às 23 horas

das

das li
Iii

Dan. I
das

IMPRESSORA

IDlg�iL� E*bA.
--"CK@"',.,

CARIMBOS, ENCADERNAÇOES
SERViÇO DE CLlCHERIA

PERFEIÇÃO E RAPIDEZ.
-----.---..

Ru� CONSELHEIRO MAFRA, 123.

E

cnM

FLORIANOPOLlS SANTA CATAH!NA

Dia 31 Domingo -- Brotolandia
19 às 23 horas

.-=-""-==--=- ====�

r··SY:NTEKO"'j
• •

I , a r a o a s s o a I h -o i
id o seu E s c r i t ó r i o o u L a r 1
• •
-

I
•

I Be eza 1
! Dis,tincão I.· '

I Durabilidadei
I :
: Informações e Orçamento I�

.

� Osvaldo MeIra ,.i Av. Mauro Ramos 206 - Fone 2758
• ...,we8fi.� •••••••••••••••••••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O IlBTADO" O MAlS ANTIGO DlARIO DB S. CATARINA FLORIANÓPOLIS, Sexta-Feira, 22 de JULHO de 1960

v;

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

Flávio Aioerto de

Amorim

Na edição de domingo, in
serimos, subordinado ao títu
lo MORMONISMO, artigo
abordando alguns aspectos
dessa religião, suícgênerís,
chamando a atenção dos laí
tores para o próximo, que se

riam divagações, à luz da

doutrina Mormon, sôbre o

DEUUS E O HOMEM.
A exiguidade de tempo e

espaço não nos permitiu ra
zê.Jo com maíe brevidade.
A fim de termos maiores

esclarecimentos sôbre esse

Importante tema, procura.
mos os jovens Nord L. Gale e

Eric B. Gessei, que se encon

tram nesta Capital na sua

missão de propagar a doutri
na mormonista.
ELDER GALE e ELDER

GESSEL, nos atenderam mui
to bem e dêles conseguimos
o seguinte:

DEUS E OS HOMENS

João 17: 3 "E a vida eterna
é esta': que te conheçam, a

ti só, por único Deus ver�a
deíro, e a Jesus oríeto, a

quem enviaste". Assim Jesus

falou em oração a Seu Pai,
indicando a importância pa
ra nós de conhecer nosso

Criador. A veracidade disso é

.evídente, pois o maior man

damento de todos é para
amar a Deus a cima de todas
as coisas e ter fé nEle. Ver.

dadeira fé vem de ouvir a

verdade sôbre Deus e de
aceitá-la em nosso coração.
Então surge a pergunta:
O que é Deus - para que

pousamos ter fé nEle ,e obe

decer Seus mandamentos?
Ao· criar o ser humano,

Deus falou: "'Façamos o no,

mem a nossa imagem, con

forme à nossa semelhança";
e aselm ganhamos uma gran
de e nrecíosa verdade sôbre
a personalidade de Deus. Se
o Pai celestial fosse uma tlor

desde que fomos criados à
Sua eemelhança, nós também
seriamos flores. O homem,
porém é um individuo com.

posto de Corpo e Alma. Isto

(indica que Nosso Pai ceies
tíalé um sêr glorificado com

posto das meemas coisas. Es.
sa verdade tão sublime é
confirmada por Jesus Cristo,
o Filho de Deus.
Ao nascer, Cristo também

éra de Carne, ossos, e Espí
rito. Êle era homem, vivendo
entre homens, e poucos re

conheceram que Ele era o

Filho de Deus, o Salvador do
mundo. Quando Jesus mor

reu na cruz, Seu Espírito
abandonou Seu corpo, dei
xando o corpo morto.
Mas Cristo teve o poder sô

bre a morte - tendo o poder
de dar sua vida e de tornar a

tomá-la novamente. Assim,
trê� dias após sua morte, O

Espírito de Cristo voltou ao

mesmo corpo e êste tornou a

viver outt-a vez. Era o Cristo
ressuscitado, de Carne, Osoos,
e Espírito que apareceu a

Maria,-e a Tomé, e aos de
mais ApOf!tolos, dizendo, "Não
temais. Sou eu mesmo. Vede
as minhas mãos e os meus

pés.
Apalpai-me e vêde, pois um

Espírito não tem Carne, nem
OSSOlJ, como VEDES QUE EU

TENHO. (Lucas 24:36-40)
Assim, .

Cristo vive hoje e

eternamente com o mesmo

corpo e alma. Seu Corpo e

perfeito e imortal, mas não
deixa de ser um corpo de
Carne e Ossos. O Espírito de
Crh,!Go jamais abandonará o

seu Corpo.
Jesus é o Filho de Deus, e

.exatamente como seu Pai
Sabemos que Cristo é a ima.
gem EXPRESSA da pessoa de
Deus o Pai. Portanto, desde
que o Filho é perfeito, e com.
posto de Carne, OSlJDS e Es

pírito, O Pai também possue
um Corpo glorificado de Car
ne, Ossos e Espírito.
O Espírito Santo, como o

nome dÊle indica, é um per
Sonagem de Espírito, não pos.
suindo Corpo de Carne !l

OD308.

existência do homem Dobre a Homem nenhum poderia ta,
terra. Êle porém, é mais do zer silenciar para sempre
que isso. Êle é o Pai da raça Deus, Pai da humanidade.
humana - Pai real e não de Deus vive, e está dirigindo
simples cortesia. Isso derra, sua obra aqui na terra atra
ma luz sobre o segrêdo da vés de seus profetas. Era por
existência. O homem é um um profeta que temos a ver,

filho espiritual de Deus - da dade hoje sôbre a pereonalí;
mesma raça! O espírito do dade de Deus.
homem é filho de Deus; ago- Era por um profeta que a

ra é dado ao homem ter um verdade foi restaurada à ter ,

corpo e tornar.se mais como ra. Não é coisa írrazoável:
nosso Pai Celestial. Quão ím- Repetidas vêzes, Ele tem res,

portante é para o homem co- tabelecido Sua verdade, o

nhecer seu Pai, e também re, Evang'elho, o plano divino da
conhecer a grande possíbí , felicidade humana, física e

lidade de progredir se obede, espiritual, tôda vez que a

cermoe os princípios de Deus. Laça humana dêle se afastou.
Deus não esqueceria os'

seus filhos, assim colocados

na terra. Desde os dias do

primeiro homem, Êle ensinou

à humanidade ae necessárias
verdades para o progresso da

felicidade completa. Ele tem

gulado a humanidade, sem

interferir no direito de seu

livre arbítrio e a tem incita

do a 'prosseguir. Ele, falou aos

homens e continua a falar

hoje. É uma ofensa ao espí
rito, cultivado nas g';"ias da

ciência moderna, dizer que

Deue, o dirigente do universo,
não pode fazer ouvir a sua

voz ou que não pode falar.

E
Estas _tres pessoas formam

.

a Trindade, o governo supre.
mo do universo.
Não precisamos supôr que

sejam a mesma peasoa, ou �
mesma substância, porqu€
são três sêres separados, co.
mo a lógica indica. Em Atos
7: 55_56 está regíatrado que
Estevão estava cheio do Es

pírito Santo, olhou para os

céus e viu Jesus Cristo a Mão
direita de Deus o Pai. A ver

dadeira importância desta
escritura é que nos mostra

que as três pessoas na Trin_
dade não são UM, e nem

duas, mal; sim três pessoas

separadas. Eles não são uni
dos em substância, mas em
propóeíto, em unidade de
ideal.
"A inteligência é a glória

de Deus". A inteligência é
composta do conhecimento e

do amor, sendo êste último às
vezes chamado sabedoria. O
infinito saber de Deus o ha,
bilita a usar as fôrças eter
nas e materlaíe do universo
à sua vontade. Seu amor, que
tudo abrange, dirige seus atos.
para o bem de todas as cria
turas vivas.

'

Deus é o criador do ho
mem, isto é, Ele é causa da

E/der Gale

Elder Gessei

Reesaltevse, aqui, que siae-,

Iluer dizer presbítero, daí to
::los Oi3 ministros daquela IIgreja atenderem por Elder
seguido do primeiro nome.

Assim, Elder Gessei, Elder
Gale. Encontramvse, nesta

cidade, na sua nobre míesão,
mais os jovens: Elder Mi
chael Henry, Elder Normar,
D. Bell, Elder Mervin B. AI.
len e Elder Andrew.

..

SBACEM, UBC e outras

7

NO desfile Garotas Bossa

Nova, será sorteada a Ga
rota Bossa Nova; Não lume:
rá concurso e nem comissão
julgadora. A escolha será
feita por sorteio. Tôtias são

dignas do título ...

Montepio dos Funcionários Públicos
do fs!lado de Santa (alarina

EDITAL DE ABERTURA DA CARTEIRA DE
EMPRÉSTIMOS DE PREVIDÊNCIA

Levo ao conhecimento dos senhores contribuintes
1ue a Inscrícão para obtenção de empréstimos de pre
vidên ia (compra de terrenos, (asa, coustrucão ou refcr-
11a de prédio, estam aberta no expediente do Montepio,
'10 período de 25 a 30 de julho próximo, obedecendô as

segu in tes normas aprovadas pelo Conselho Diretor:
1.0 - O Montepio, no período de 25 a 30 de julho

próximo, receberá os requerimentos de empréstimos de
previdência, que deverão estar instrutdos dos seguintes
documentos:

1 - PARA CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE
PRÉDIO :

a - Prova de propriedade do terreno (certidão ou
translado de escritura);

b - Projeto com especificações;
c - Certidão negativa do Registro de Imóveis, de

não possuir casa prEpria. (lei n.? 2235 de
31-12-1959.)

11 - PARA COMPRA DE CASA OU TERRENO
a - Proposta de venda;
b - Planta de situação do imóvel, que. permita a

perfeita identificação;
c � Certidão negativa do Registro de Imóveis de

não possuír casa própria. (Lei n.? 2235 de
31-12-1959.)

2.° - A quota será de Cr$ 60.000.000,00 (sessenta
milhões de cruzeiros) sendo Cr$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de cruzeiros) para a Capital e municípios, de
Silo José, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e Bigua
çú, e Cr$ 30. ODO. 000,00 (trinta milhões de cruzeiros)
para os demais municípios do Estado.

3 ..

°
- Após o-dia 30 de julho próxÍmo, o Conselho

Diretor, de acôrdo com os dados constantes das "DECLA
RAÇÕES DE FAMILIA" 'e aditam�ntos às mesmas, ar-

Às 6.35 -

.

d Alvorecer Em Nossa Terraqu iva as neste Montepio, fará a classificação dos pro-
cessos, oriundos da Capial e municípios de São José, Pa- Às 7,55 -

lhoça, Santo Amaro da Imperatriz e Biguaçu, por pon- A. VEMAG Informa

tos, obedecendo o seguinte crit-ério: ,as 8,35 -

2 (DOIS) . . - Um Amig'o a Seu Ladopontos por ano de con tr ibu içãn ao Monte.- _.
5pio e 1 (UM) ponto por filho ou dependente, desde que

AS �,5 -

provada a dependência por declaração assinada pelo re- �eporter ALFR�D
querente com duas testemunhas e firma reconhecidas. As 9,05 -. . .

C .

-, Telefone Pedmdo Musicaomprovada a fa lsidade da declaração, sera o pro.
cesso desclassificado. As 10,30 -

Antarctica Nos Esportes
As 10,55 -

Informativo Casa Brusque
As 11,05 -

Musical Copacabana
1\.s 11,35 -

Parada Musical Chanteeler
As 11,55 �

Itepórtel' ALFRED
Às 12,10 -

Ainda prosseguiremos, em

outras oportunidades, abor
dando a interessante doutrí.,

são as inimigas dos clubes.

Aqui na RAROSCAP, já não
há divertimentos, ainda
existe estas assoeiações Pa
ra cobrar direitos autorais
com preços absurdos. Os

pequenos clubes estão indo
a falência, graças as "SAN
GRIAS" da SBACEM, UBC
etc. '" Do geito que vai. ..
futuramente vamos' ter fes-,'tas I' âancar ao som de tro
voadas, atnd.a é capaz de !
"São Pedro" também quere?'

.

cobrar os direitos ... volta:
rei, ..

HOJE, DATA NACIONAL IIDA POLôNIA.

GERMANO STEIN S/A.,
Distribuidores dos Produtos
MERINO, vai colaborar com
o Coquetel, oferecido a M'lss
Elegante "Continente", srta.
Cidnéia Gaspar, que será
realizado no próximo âo:
mingo, às 17 horas, no con�

fartável Lux Hotel.

QUEM será a personagem
da Semana? Uma moça?
Um jovem? Um cavalheiro,
ou uma senhora Aguar
dem ...

Rádio Guarujá
PROGRAMAÇÃO PARA O

DIA 22 DE JULHO DE 1960
-

(Sexta FeiraI
-.

I
na Mórmon.

I ,r'W61sr,,siltJrJrs�
" S ô B R E OS EFEITOS

DAS RADIAÇÕES
As radiações repre

sentam para o grande
público em grande par
te um verdadeiro mis
tério. A ameaça que
elas encerram a muitos
parecem qualquer coisa
de tenebrosamente íne
vítável. Êsse mistério
<deve ser dissipado 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 rentes. "O PE
RIGO DAS R-AD I A
ç õ E S", lançamento d.a
Editôra IBRASA, escn
to por dois cientistas
norte-americanos de
índíscutível reputação
- Schubert e Lapp -

abre a porta à compre
ensão 'e, portanto ao re-

médio para uma situa- ,

ção angustiante. Se na;o It encontrar em sua h-

� vraria peça pelo resm- I
�. bOIISO.

postal a D.P.J.R.

II;li - Caixa Postal 4827 - I
1 São Paulo. i
! Prêço : ces 180,00.
���\�"'�����%��%%���

O MAIOR INIMIGO DA
DONZELA E DA MULHER,
Ê O ABORRECIMENTO. I

I
A PEC Dancinç Bossa

I
Nova fará realizar no pl·Ó·
ximo' domingo às 19 horas, I

no Galera. Clube, uma ani-imaâa festa para brotos;'
brotinhos e brotões.,. O:
"RADAR", foi convidaelo e

Iestará presente.

O LIRA' T. C. já possue os

nomes de oito moças que
debutarão no Baile Oficial,
do próximo dia 8 de outu
bro. O Diretor de Relações I

Pública é o encarregado de
colher os nomes e estará no

1)i§cQ pall-ee .do.. próximo_
domingo.

SÁBADO, em Lajes, no

Clube 1,.0 de Julho, será
apresrntada as candidatas
a "Miss Brotinho". Cauby
Peixoto, c a n t a r á nesta
noite.

LIONE Daydé e Michel
Renauii, dois famosos bai
larinos de Paris, estão ja
zendo um. aranâe sucesso no

Teatro elo RIO de Janeiro.

QUEM SERÁ A GAROTA
"RADAR" DO CONTINEN.
TE?

UMA BOA IDÉIA, ÀS VE_

ZES, PESA TANTO QUE
NECESSITA DE MILHARES IiDE HOMENS PARA LEVAR
A DIANTE. .

ESPORTES: Juventus de
Joinville e Cmzeiro desta
Capital, jogarão no próxi
mo domingo. Em retribui
ção à visita do segundo. , .

Luiz Faria, Amoldo Soa
res Cúneo .1' Haroldo Bar

bato, estão treinando
_
pam

participar do 1.0 Campeo
nato Brasileiro âe Vela. na
classe Lightning.

OS japoneses estão estu
dando as possibilidades da

pesca da baleia nas costas
do Rio Grande do Sul. Ha
verá acôrdo ...

o SR. Zeferino de Carva
lho Neto, um dos Diretores
da Caixa Econôômica Fede
ral de Santa Catarina, fez
aniversário ontem. Ao ilus
tre aniversariante sinceras

felicitações.

4.° - No caso de conjuges contribuintes os pontos
serão somados para aquisição, construção Oll �'eforrna de
lima mesma propriedade.

5.° - Em caso de empate de pontos, será classifica
do, na frente, o contríbuinte mais idoso.

6.° - Os contribuintes cujos processos entregues
dentro do prazo marcado, se tornarem excedentes da
quota, contarão seus pontos em dobro na próxima aber.
tura da carteira.

'

7.° - Os contribuintes do interior do Estado, dadas
as dificuldades de tomarem conhecimento do novo siste- SuceslJOs Musicais "VARIG"

As 12,25 -

A VEMAG Informa
As 12,30 -

Carnet Social
As 12,35 -

Enquanto Você Almoça
Às 12,40 -

O que voeê precisa saber
Às 13,05 -

Festival PHILIPS
As 13,35 -

Convite à Mú�ica
As 14·(J5 -

Espetáculo Musidisc em Hi_Fi
Às 14,35 -

Trio Cruz de Malta
Às 15,05 -
Telefone pedindo música
As 16.00 -

A VEMAG informa
Às 16,05 -
Telefone Pedindo Música
As 16,55 -
Repórter ALFRED
Às 17,05 -

A música que você pediu
As 18,10 -

RESENHA J-'
As 18,55 -

A VEMAG informa
ÀS 19,00 -

Momento Esportivo Brahma
A:__. 20,35 -

Nas Asas do Sucesoo
As 21,00 -

Reporter ALERED
As 21,30 -

A VEMAG informa
Às 22,05 -

Grande InfOl;,mat.
As 22,35 -

Os Sucessos do Dia

NO' nrsco' DANCE do

próximo domingo, teremos
a DANÇA DO BALÃO. Vai
ser divertido.

CIRCULA na RAROSCAP,
a srta. tsabe; Bergnoli, alu
na do Colégio' CION de
Curitiba.

ma de c lassificação, deverão remeter seus processos pe
lo Correio ou portadores idôneos até o dia 30 de julho
próximo, quando serão os mesmos classificados pela or-
dem de chegada.

_

8.° - O expediente do Montepio, prestará quaisquer
outrOs esclarecimentos que Os senhores contribuintes de
seja,'em, diáriamente no período de 8 às 11 horas, a rua:

Trajano n.o 1 - 2.0 andar.
FLORIANóPOLIS, 16 de Julho de 1960.

RENATO GUTIERRE
Diretor-Presidente.

Guarujá

•

FALECEU o Sr. João José
Cabral, à família enlutado,
as minhas condolências.

Afola do "imortal"
(Continuação do dis-' Ilha de Santa Catrina. toso cenário, a �ím.bria e\'3.-

curso proferido pelo I A segunda circunstância! nesc�nte do hO�lzo��e ....
Acadêmico Nerêu Cor-! foi ter Virgílio Várzea nas-I Fd essa a pl'lmena paIsa

rêa, na Academia Ca- cido a poucos metros da pra_ gem contemPla.d�, pelos 0,-
tarinense de Letras) ia, ,na vila de Canasvieira, lho_s do ca�asv�elIense, PUi-,
PAISAGEM NATAL cnde viveu até os oito anos sugem que Ja�als se lhe .aon

de idade ouvi.ndo a toada garia da' retli1a, servmdo,Há duas' circunstâncias
t d d

..

pa";)suss'urrante ('l.as vagas. Quan- mais ar e, e cenano 1·
marcantes na vida de Virgí-

t a nodo os seus olhos despertaram os seus con os e as su s -

lio Várzea: a primeira foi ter
I

sido filho Ide um velho' lobo para o .mundo nessa reve_ ve as.

do mal' _ Joa-o Esteves Vár- lação- :genes�a.ca, 'das côres e Além desse quadro, a vi
são mais remota, lele que �e

'd MI'Ilho das formas tOI para se em.zea - naSCI o no', '. -.
I lembra, era de um casco dE

t
-

..J pada" I beberem na Vlsao des um_"La agao I.,e cara ras , .

bri;�ue enterrado na praia,
Como êle próprio o chamou ii

brada do mar q�e .se ral�ga vta d
.

d
.

.. .

b d d em tela panoramlCa (lan ,e com OIS gran es peIxes es-
nas pa·gmas l�aca. � as .as do casarão amarelo da Rua culpLdos na proa. Era o "Ete_
memórias, es.cl'ltas Ja nos UI_! V Ih A

. " Ue", o brigue que trouxera.
t· , nos da sua vida. Con- e a. �rm.cIpI� o campo

-

tlmo� .a. .

o velho Es-l
de abrangencIa VIsual era seu pai, Joao Es eves, parata Vllglho que

.. limitalco, como quem ainda Canasvieira.
teves estudava n,:m Semma-

não distingue as perspectivas As duas circunstâncias
1'1'0 em Moncao qua.ndo I '.

t d'. ..' . .'. da paisagem nos seus mú1ti. aCIma apon a as, e a ex

"Vel? q: fel'las a
..
al�eIa �'Plos desdobramentos. Aos periência mais tarde adquinuma rlxa Ç!om a .lIma ma. s

poucos por.m iam os olhos

I
rida ,na faina de bordo, em

I' �elha, ,que tinha ld� buscar infantis devassando os

.10n_
viagens de lo�go curso pe

ag�a a fonte, partIU-lhe
..

o
ges e lada dia extasiava_se los Oceanos Atlântico e In.'cantaro na cabeça. FugIU, "

I' co maru' pl'lotoI
.

lu l·tano de lei em nova e surpreendente� (ICO, mo JO e
Pc-rque o pal, s ,

d - .. 1 el' forneceram ad ·t·
.

lade bl'U I c;,cobeI ta· agora pervaga (e v elro ..

era e uma pum lVH -

V· '1' V' t' t·tal nestas coisas." DepOIS de" va e.ntre a ponte de Rapa e a Ir!?)IIO arzea a ema lca

d A
-

.

I e o- sainete marinhista ·da
vagar por montes e vales, a. rmaçao VIS umbrarudo,

sua obra de escritor. O maro ex_seminarista acabou em- aqUl um ponto verde boian.
d I I' estava nio seu sang'ue, in-barcando numa galera in_ o no azu, a o farol do Ar-

glêsa [I camin.ho da Austr- vereda, mais adiante, a 0511_ tuído pela herança paterna,
doeste as casinhas de São e nos seus -Olhos, pela con.Ha e, um dia aportou na "

t I
-

d'" I IMiguel dos Ganichos ani_1 emp açao Ial'l� (aR a v�l'n-nhadas numa e-�ósta <le I
das e dos, crepusculos glZ�

morro e no fundo como que
dos pelo voo razante das gal_,

, I t E O h
".

ddesejandO abarcar o porten_ vo as. o ceano aVIa e

__ ,
... _ .. _ I ser o grande personagem da

I
sua obra de escritor.

..........r"I'......... Continua)
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Assuntos do SENAC serão debatidos
em Mesa Redonda

Técnico do Dep., Nacional dirigirá os debates sôbre trabalho de menores

D. MOTA:

� a t ó I i c o é juiz �e seu voto
evitado os candidatos di.
vorcístas, Mas creio mes

mo, que o problema maior
com relação a êles está nas

eleições -para o legislativo,
pois, só uma retormac.na
Constituição poderia intra.
duzir esta lei do-pecado em
nosso país". Por fim, o cal'.

RIO 21 (V.A.) - O car,

deal arcebispo de São Pau.
lo, dom Carlos Carmelo de
Vasconcelos Mota, disse a

'um jornal desta cidade, du
rante um almôço com que
os padres lazarístas come.
moraram a passagem do
dia de São Vicente de Pau.
lo, "cada católico deve ser

o juiz de seu própria voto",
"O eleitor católico, frisou

sua Eminência, é um repre
sentante da Igreja, como

filho ideIa e, consequente.
mente, deve votar como lhe
dita sua consciência, sem

precisar de assessores. O
ideal em matéria de elei.
ções é que não se precise
dirigir o eleitor. Sou contra
pronunciamentos ostensí
vos neste momento. A hora
é de silêncio, não de comeu,

tários".
Referíndovse ao'S comu

nistas o cardeal de S: Paulo
[disse: "O Partido Comu,
nista no Brasil não existe.
Ora, logo, os comunistas
não têm um candidato ofi
cial. Quanto ao fato de al ,
guns lideres estarem ta,
.zendo declarações a fovor
dêste ou daquele candída
to creio ser manobra que
poderia ser até ide despista
mento tão comum aos que
seg'uem a ideologia marxís,
ta. Eles em geral, nunca

votam no que dizem".
"O divórcio - disse tam

bém o Cardeal - é imoral
e, por conseguinte, íncom,
patível com a doutrina da
Igreja. Os católicos têm

deal de São Paulo afirmou
não ter dúvida quanto à
realização das eleições e
que não há motivo para'
alarma ou agitações. "Tudo
está normal. Só os derrotís,
tas é que engendram cri.
ses. E eu sou otímístav c;

concluiu Sua Eminência.

.lação ao, ensino própria.
mente dito ,e, ainda maís,
em Mesa Redonda com Em.,
pregados, o tríduo de oríen,.
tação pedagógica com os

professtlr,EÍs' do Senac.
A M�sá. 'Redonda se 'veri.

ficará às '20 horas do pró
ximo dia 27, na Associação
Oomercíalf de Florianópolis.
Deverão' estar presentes,
não' sõmente altos runcío-

Encontra-se nesta Capital, para aqui realizar pla
no de assistên-cia do Departamento Nacional do SE
NAC, o dr. Ivan Nobre, assistênte-técníco dêsse orga
nismo e que, portador de vasta experiência sôbre assun
tos relacionados com o ensino 'comercial, veio manter

contáctos com professôres, técnicos e outros ínteres

sados.

O dr. Ivan Nobre orga.,
nizou interessante calen
dário para êsses contáctos

nários do SENAC local, co.
mo também, patrões,' dire
tores de escolas comer.
elas e técnicos e, em pa,
lestra franca, estudarão a'

legislação dos empregados
menores, no que diz res,
peito à sua situação pe;
rante a legislação atual.

.

e de 18 a 31 de julho cor

rente, estará dírtgíndo-se
ao órgão regional com re.,

Oferecerá, assim, o SE
NAC aos empregados de
Florianópoli9, os esclare-

,

cimentos sôbre a matéria'
que, no momento, vem ten,
do ampla divulgação e ne

cessita ser difundida atra,
vés de técnicos que o De.
partamento Nacional envia
aos Estados, como, no caso,
o dr. Ivan Nobre.
Essa uma colaboração

intereesante daquele orga,
nismo das classes emprega.
deras no -Brasil.

FALECEU O DR. JOÃO JOSÉ DE SOUZA CABRAL
numa homenagem àquele Tribunal de contas.

.

.que prestou relevantes, ser.
.

O 'seu ,sep?ltamento rea-

vícos ao Estado'. lízar .se.a, as 10 horas de
. o Prof. Dr. Jõão José de hoje, s�i�do. o féretro de

Souza Cabral deixa' viúva a su.a, r.esIdencIa para. o Ce.
exma. senhora d. Dulce mttérío do Itacorobí,

Cabral e filha a sra. Elia. À família enlutada, os de
ne Cabral Cherem, casada O ESTADO formulam as

com o dr. Nilton J0903 Che. expressões do seu prorun,:
rem" Sub·Procurador do do pesar.

Após longa en.fermidade,
faleceu ontem em sua re

sidência, o dr. João José de
Souza Cabral. A notícia do
seu passamento contristou
profundamente nOSDa Ca.
pital, onde o extinto go.,
zava de largo conceito.
Deputado Estadual por

duas vezes, pela UDN, foi
lider da sua bancada na.

quela Casa, tendo ainda;
no govêrno Irineu Bar.
nhausen, exercido o cargo
de Secretário de Estado dos
Negócios do Interior e Jus-'
tíça.

. Integrava o corpo do
cente da Faculdade de Di
reito de Santa Catarina,
sendo Catedrático de Dí.,
rei to Administrativo, tendo
sido ainda do Coneelho Pe ,

nitenciário do Estado e

Presidente do Conselho da
Ordem dos Advogados do
Brasil, Secção de Santa Ca;
tarina e Ministro do Tri
bunal de Contas do Estado
onde exerceu, depois do dr.
João Bayer Filho, a Presi
dência daquela Côrte de
Contas.
O governador decretou

luto oficial em todo o ter;
rttór;o catarínenss por
três dias, o mesmo fazendo
o sr. Prefeito Municipal,

FLORIANÓPOLIS, Sexta.Feira, 22 de JULHO de 1960

PARTIDO DfMOCRATA CRISTÃO
Secção de Santa Catarina
CONVENÇÃO REGIONAL

De acôrdo com o deliberado pelo Diretório Regio.
nal em sua reunião de 1� do corrente, convoco à todos
Os srs. Membros da Convenção Regional (artigo 23 dos ,

Estatutos), para que se reunam nesta Capital no] dias
5, 6 e 7 de agôsto próximo, com a seguinte ordem-do-día-

I - Seminário Sócio-Econômico dos Vereadoras e

dirigente$ pedeclstas, na forma do deliberado na última
Convenção.

II - Escolha dos candidatos do Partido a Gover,
nador e a Vice-Governador.

,
Para organizar o Seminário Sócio-Econômico foi

designada pela Presídêheia a seguinte Comissão: Dr.
Biase Faraco, presidente do Diretório Municipal de
Florianópolis, deputado Rubens Nazareno Neves, Ve.
reador Nereu do Vale Pereira e Herber Lebarbenchon
Poeta, 1° Suplente de Vereador.

Na Convenção, somente serão admitidas procura.
ções conforme as exigências estatutárias e no número
indicado n-a última Convenção para cada procurador
(três).

Em novo edital, serão marcados o horário e o local
das reuniões, devendo tôda correspondência ser envia.
da para a sede provisória do Partido, à rua A lmii-anto
Lamego 57.-

Florianópolis, 20 de julho de 1960.
O Presidente do 'Dir.etório Regional:

Martinho Callado Júnior

,PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
Secção de' Santa Catarina

Diretório Regional
Na forma estatutária, ficam convocados os srs,

Membros do Diretório Regional para uma reunião con

junta com o Diretório Municipal de Florianópolis a rea.

.izar.se sexta·feira próxima, dia 22, às 20 horas na sede
provisória à rua Almirante Lamego 57.

'

Florianópolis, 20 de julho de 1960.
O Presidente do Diretório RegionaÍ:

Martinho Callado Júnior

Critério �o �oyêrno no calculo �as cotas do
art. �o su�trái �ran�es somas aos Municí�ios

No Auditório do Centro
Social do SESI, nesta cí ,

dade realizou-se domingo
à tarde o último Encontro
Regional do Seminário Só·
cio-Econômico de Santa
Catarina, destinado a apre.
cíar as conclusões obtidas
pelos técnicos das díscus,

sões, indicações ,e .�studoü
da primeira Reumao In.

formal aqui realizada há

poucos mêses. �l�m de d�·
legações dos varies muni

cípios da região norte ca

tarínense, estIveram pre.
é!entes ao conclave o sr.

Celso Ramos, que presidiu,

o dr. Eurico da Costa Car;
valho, prof. Hans Gold
mann, Dr. Albino Nogueira
de Faria, Dr. Sadock de
Freitas, dr. Manoel Pedro
da Silvieira e dr. Pedro
Borges Sampaio, todos téc.
nicas do Conselho Naeln,
nal da Indústria, dr. Ari
Burger representante da
Federação '-dS Jndúebrias
do Rio Grande do Sul, drs.
Renato Ramos da Silva e
Nilson Carioni, do Depar;
tamento Regional do SESI
e dr. Abelardo da Silva Go.
mes, professor da Facul
dade de Direito de Floria.
nópolis.
Abrindo os trabalhos o

sr. Celso Ramos deu a pa;
lavra ao dr. Eurico da Coa,
ta Carvalho, que expos as
finalidades da reunião,
quais as de submeter á
apreciação do Plenário õs

,

trabalhos dos técnicos, quede- poderiam sofrer correções e

alterações Julgadaa neces,
sárías para serem levados
á reunião final do Seminá·
rio, . em F'lorianépoljs. Disse
que, com a realizacão do
Seminário Sócío-Econôml.,
co, as vistas do Brasil se
tinham volvido para Santa
Catarina; atravé[! do Se.
minário os técnicos tinha
conversado com Santa Ca.
tarina também viria a con·
versar com o Brasil.

sentante de Guaramirim,
que inicialmente ressaltou
a necessidade' da mecaní
zação da lavoura, para di.
zer qUe com maior assís,
têncía dos poderes públí ,

cos à agricultura criar-se
iam 'novas condições eco
nômicas a fim de que ee
levasse o ensino, através de
professôres ganhando mais
para uma vida mais de.
cente, aos trabalhadores da
terra. O segundo orador
eôbre o tema foi o dr. Abe,
lardo da Silva Gomes, que
transmitiu ao plenário uma

informação que lhe vinha
de' prestar Monsenhor Be
bastião Scarzello, segundo
a qual um deputado pau.
lista sugerira na Assem.
bléia daquele- Estado que
São Paulo imitasse o exem;

pIo de Santa Catarina, rea,
lizando seu Seminário Só
cío.Econômíco. Oongratu,
Iou.se o orador pelo fato e

especialmente pela rele.
vância emprestada no te
mário ao assunto educa.
ção, cuja ímportâneía cres,
ce no momento em que se
cuida da criação da Uní ,

versidade de Santa Cata.
rina-:--'Ainda sôbre o tema
falou o representante de
Jaraguá do Sul, que após
expor a situação do ensi·
no em [leU município, on.

de o govêrno do Estado há
9 anos não instala uma eS.
cola e onde o govêrno mu.

nicipal tem feito o possível
com os parcos recursos de
que dispõe, encareceu a ne.

cessidade de [lerem dados
a Jm'aguá prédios, móveis e

material escolares e uma

.
Escola Normal.

(Cont. na 3.a pág.)

B A 'R N A B É l A N D I A
AUMENTO AO FUNCIONALISMO Diário �a U.Cl

VII Boa gente, bom dia!
Esta-é a nossa coluna na

imprensa de nossa terra. A
nossa presença.
Presença que vai ser a

própria vida do estudante
que vai ser uma escola de
democracia, uma vanguarda
das legítimas reivindicações
da nação brasileira., Pre· '

sença do universitário, pre.
sença da juventude, pre.
sença da 'eSperança e da
realidade.

.

Uma saudação, pois, a
todo o estudantado barriga
verde, a todos os diretórios
aCUielêmicos. O lema desta
coluna é servir. Aqui todos
serão aceitos; Todos serão
recebidos.

.

Unida a esta sau'dacão
de estudante para estudan.
te, vai uma saudação cálida
aos.mestres, todos êles, de
\�ôdas as Faculdades. Vai
também outra dirigi:cJ.a ao

Ipovo de nossa terra; ela
brota do mais intimo da aI.
ma universitária para en
contrar na alma da gente
barriga verde aquêles acor.
des de simpatia e de nobre.
za que une o estudante ao

seu P"'\iO .

Também aqui uma sauda.
ção às nossãs autori(lades.

--000--
Iniciamos esta coluna

noticiando que a UCE, atra.
vés da sua diretoria, está
ultimando os preparativos
para iniciar uma campanha
de âmbito.estadual, visando
à conclusão e consequente
funcionamento do Restau.
rante Universitário. A cam.

. panha mobilizará tôdas as

fôrças de nossa terra: ides·
,ele as nossas autoridades
estaduais até ,o mais sim.
pIes cidadão cataflhense. Já
conta a UCE com as ade.
sões valiosissimas do Clube
Soroptimista ãesta capifal
e das PioneIras Sociais, es

perando.se para breve �de.·
são de ,outras entidades
beneficentes. Todos os estu
dantes, primeiros interessa.
dos estão convidados a

participar ativamente da
campanha.

--000--
Credenciados pela UCE,

como seus legítimos delega.
dos. partiram dia 14, rumo
a Belo Horizonte, os acadê·
micos Edilson Meireles Spe.
randi,o, Persi Adão Hohn,
Luiz Edson' Schneider e

Fernando Nizo Bainha, a

fim de participarem do
Congresso Nacional 'dos Es.
tudantes, patrocinado pela
CNE.

--000-
Retornaram doming,o Ú 1

tLmo do Rio de Janeiro
onde partiCiparam do Con.
g1 essa Naci,onal de Juven.
{ucil' Universitária Católi·,
cu, os colegas acadêmicos
Alcides Aguiar. Beatriz
Montenegro d'Acampora,

:".Ely Faustino, e Fmncisco
Mastella. Vieram ent�ias.
mados com o que viram e

ouviram.
-000--

B0C gente. por hoje é só.
Ma.s amanl1ií.. voltaremos.

Prosseguimos no .Qomentário à lei do aumento
vencimentos ao funcionalismo estadual.

Cr$ 5.400,00. Os funcionários desta classe de ven

cimentos passarão a Cr$ 7.750,00, se forem do pessoal
fixo; a Cr$ 7.300,00 (de Cr$ 5.250,00), sendo do variá
vel : a Cr$ '8.000,00', se fôrem do Magistério; a� Cr$ ....
7.600,00, sendo 3° sargento� (P.M.) e a Cr$ 6.750,00, se

forem inativos.
Tomando.se por base, como correto, o maior au

mento e a letra da Constituição: "todos são iguais pe
rante a lei", os funcionários desta classe de vencimen.
tos deviam ter sido aumentad-os para Cr$ 8.000,00.

Mas o govêrno dos udenistas que ainda não estão
na dissidência, não quer nada com o princípio de iso.
nomia estabelecido na Constituição Federal. E elabo
rou as tabelas. a seu talante, sem ouvir a Associação que

representa a classe dos, Barnabés, dando aumentos con·

trários ao art. 195 da Constituição Estaduàl.
Os funcionários desta classe de,vencimentos .....

(Cr$ 5.400,00) foram roubados, em relação aos Profes.

sores
-

Normalistas: em Cr$ 250,00 o pessoal :fixo; em

Cr$ 400,00 os 3°s. sargentos (PM); em Cr$ 550,00 o pes·
soai variável e em C'l'$ 1.250,00 os inativos.

O prejuizo será ail1:da maior pára o inativo que,

quando na atividade, percebia adicionais, comissões, co·
tas, percentágens, etc., que as Constituições e os Esta.

tutos mandam incorporar aos vencimentos e que o nos

sO "justo" govêrno prima por contrariar.

Nestas condições, Os intérpretes do Poder Execu·

tivo mandam pagar o aumento sôbre o padrão fixo, que

é O ORDEjNiADO da atividade, e não sôbre o PROVEN

TO, que é o vencimento do inativo, como entende e pro·

1:G,'le o Govêrno Federal.
r

Assim vai aumentando o contingente de inativos
,-

- . ",.

que, quanto mais aumentos recebem ,os �uncI�nar�os em

atividade, mais distanciados, para tras, eles vao fIcando

de seus colega-s.
Muitos Barnabés já se preparam para a impetra.

cão de um mandado de segurança c-oletivo que lhes res·

tabeleça o direito postergado.
Cumprindo decisão do Supremo Tribunal Federa.l,

o Govêrno da União, cada vez que aumenta os �e�cl.
mentos dos funcionários.,.. man.da aumentar, automaüc�.
mente, até mesmo a gratificação ,por tempo de s:rv:.
ÇO aos inativos, de acôrdo com o art. 193 da Constlhll·

cão Federal. .

.

Com CELSO no Govêrno do Estado, havemos de ter

um pouco mais de Justiça!
BARNABÉ DE ESPADlNHA

EDUCACÃO PARA O DE.
SENVOLVIMENTO

O presidante pos em se

guida em debate o primei.
1'0 tema. Educação para o

Desenvolvimento. Tomou a

palavra. o professor João
Romario Moreira, repre.

BRASIL. fABRICOU 11.378 VEíCULOS
EM JUNHO ÚLTIMO RA.RETIFICAÇÃO

SÃO PAULO, 21 (V.A.) -

Nove fábricas cte automo.
veis localizadas neste Esta·
do produziram no mês de
junho último cêrca de onze
mil trezentos e setenta e

oito veículos assim distri.
buidos: 5.146 caminhões ...
2.857 automóveis, 1. 744 uti.
litários e 1.631 "jeeps". A
maioria dêsses veículos de
acôrdo com Os planos da
Geia, está pràticamente na

cionalizad,a. Os "jeeps" e as

"peruas" produzidos pela

Willis Overland do _Brasil.
por exemplo, já estao com
índice superior a noventa e
cinco por cento. Tal fato
deve.se a imensa procura
de tais veículos em todo o

Brasil e também no exte.
rior, o que evidencia 'que o

nosso país já está pr,oduzin·
do em massa seus vefculos.
Dos 1.138 veículos produzi.
dos em junho último. a
Willis contr.ibuiu com' um
total �e trinta por cento.

Querendo cOl'l'igir falta minha, anunciei ante
ontem o CHURRASCO DA SAUDADE, como pro·
metera ao Pe. Braun. Mas, por azar, troquei a

.data. A tradicional festa dos ex.alunos do Colégio
Catarinense não é no domingo: é no sábado,
amanhã.

Assim, retifico a data e ratifico o churras0o.
,

E, com isso, sigo aquele sábio conselho que
manda não brigar�1.10s com gente de sáia: padre,
juiz e mulher.

AUSTERIDADE

feira Internacional na Suécia Na rodinna do aperitivo a colônia lageana
recebia visitantes: os Aris Braescher e Borges,
e mais o Muso. A colônia e�tava representada pe
lo Varelão, Renato, Celsinho e eu também.

Nessa ocasião foi lido, em voz alta, um dog
últimos artigos do jornalista, ainda lag'eano, que
pontifica do lado de lá:

Está marcada para, o pe.
rín:Jo de 31 de agôsto a 11
de novembro dêste ano, a

Feira Internacional da Sué·
cia aue se realizará em Es.
tocolmo.

comércio e a indústria de
Santa Catarina.
Para inscrição, devem os

interessados entender. se
com a Secretaria da Co
missão Permanente de Ex.
posições e Feiras no Minis.
tério do Trabalho, Rio de
Janeiro ,Estado da Guana
bara.

Será, como sempre, UIffi

certame interessante, que
interessarão, por ceI:to, o

. "Govêrno bom.
Govêl'no ótimo.

� GoV!êrno supimpa.
Govêrno AUSTERO... "

Vote
Foi ai que o Ari Braescher meteu o aparte:
-:- Essa não, seu .Jaime! Essa tu não me �min.

tas .. ,

em
RET,ôRNO

Para emprestar 30 mÜhões a Joiriville, a nossa

Caixa Econômica negociou e obteve, da sua si

milar de São Paulo, um suprimento nessa impor
tância.

Nossos parabens ao pl'esidente Osni Gal11:1

d'Eca: enquanto o Inco leva o l10SS0 para São PaU

'10, êle O traz de volta!

I I JANGO

C'ElSO-

DOUTEl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


