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Mis� U.
HOJ E, 'AS 20,00 HORA S!

,fASCISMO RESSURGE NA ITALIA E

PÕE PAlrS EM SOBRESSALTO
ROMA, 8 (D.P.I.) - O total de vítímaa da semana de

distúrbios e demonstrações, que está sofrendo a Itália,
elevou-se a cinco mortos e várias centenas de feridos, com
um sangrento choque da polícia, com manítestantee diri ,

gidos pelos comunistas, ocorrido em Reggio Emilia, no

qual pereceram, pelo menos, quatro pessoas, e ficaram
feridas .êrca de vinte outras.

O emprêgo de armas de

fogo pela polícia marcou o

ponto crítico dos distúr
bios. Até 'agora só havia
usado ,g'ás lacrimogênio,
água a alta pressão, porém
sem disparar contra os re

voltos.

Ao mesmo tempo, o sín
Idlicato comunista, Confede_
ração Geral Italiana do

Trabalho, declarou uma

greve geral em toda a Na
ção, para hoje, das 13 às
23 horas. A greve de hoje,
em Roma e sua região, te
v-e poucos efeitos.
Conquanto o número de

feridos nos acontecimentos
de Gênova, Liorna, Sicília
e Roma se elevou a cente
nas, só se registrou uma

morte,

Será realizado hoje, às 20,00 horas, na
Praça Pereira & Oliveira o comício-monstro

que encerrará a Convenção do PTB de San
ta Catarina, que escolbe, neste momento os

nomes que disputarão pela sua legenda os

postos de Governador e Vice-Governador do
Estado.

O Mal. Lott, João Goulart, Celso Ramos,
Doutel de Andrade, Leonel Brizola além de
outros líderes do PSD e do PTB, estarão hoje,
às '20,00 horas na Praça Pereira & Oliveira,
falando ao povo catarinense. Vá até lá e es

cute-os; verá então porque para continuar a

obra de JK, só o Mal. Lott, ,e para renovar

o atual estado de coisas de Santa Catarina o

único é CELSO.

LoU, Jango, Brizola, Celso, Doulel e

lideres dos dois partidos. no cOl1i-
- -.

-

cio da Praça P. Oliveira, às -20,00 hs.
---;-", ,1

CARTA AO
MA'RECHAL LO"

GINA E.r
PROVA'VEL
MIAMI BEACH, 8 (A. P.)

_ A véspera da eleicão de
"Miss" Universo de

.

1960
Gina' Mac Pherson, (foto
abaixo), candíldata do Bra

sil, surge 'no grupo latino
americano, na opinião dos
"experts", como a mais

provável detentora do ce

tro mundial da beleza. Três
vêzes segundo colocado, o

Brasil poderá conquistar o

título pois sua repre
sentante está se destacando
das 47 concorrentes como a

favorita absoluta dos en

tendidos.

Brasil Anualmente Economisa Milhões

Em Divisas Com a Indústria

Automobilística
RIO, 8 (V.A.) - Com uma produção, para o corrente

ano, prevista em 140 mil autoveículos e um total de 330

mil unidades, desde a implantação da indústria até o tér

mino, do atual. govêrno, o parque fabril automobilístico
brasileiro terá proporcionada ao fim dêsse período uma

economia bruta de divisas superior a 500 mílhõea de cru

zeiros, comparável à receita cambial brasileira, em 1958,
de todos os produtos de exportação salvo o café. Tal eco

nomia será suficiente para cobrir 'tôdas as ímobílízaçôes
em moeda estrangeirá, que se expressem atualmente em

tôrno de 550 milhões de dólares feitas na indústria atitli>�
mobilística nacional no quatriênio 1956/59.

Essas informações estão
contidas no discurso que o

sr. Lúcio Meira, presidente
do BNDE e Secretário Ge
ral do Conselho do Desen
volvimento pronunciou, on
tem, em São Caetano' do

Sul, São Paulo, onde preeí
diu a inauguração de uma

fábrica de engrenagens e

caixas de mudança para
caminhões, tratores e auto
móveis de passageiros.

Para êste aconteci

mento, estão sendo
esperados. hoje, às 16

horas, nesta Capital,
os candidatos a Pre-'
sidente e a Vice-Pre

sidente da Repúbli.
ca, lVIarechal Teixei
ra Lott e Jango Gou
lart, além do gover
nador do Rio Gran-

de do Sul, Leonel
Brizola.
No comício de lo ..

go mais, além dos
candidatos ao go
vêrno do Estado e à
Presidência da Re

pública, falará o lí
der do Partido Tra
balhista Brasileiro em

Santa Catarina, Dou
tel de Andrade.

RENATO BARBOSA

(Catedrático da Faculdade dJe Direito de
Santa Catarina; titular da Sociedad'e Bra
sileira de Direito Internacional; membro
do Instituto dos Advogados Brasileiros;
antigo deputado esttuiual; ex-mempro do
Conselho Técnico de Economia e Finanças
do Estado de Santa Catarina.)

Esta coluna não possue tonalidade política algu
ma. Reservou-a 'generosamente, o maíor e o mais an

tigo diárlo de Santa Catarina a um protesaor univer
sitário e antigo homem de imprensa, para expô r seu

pensamento, sem vinculações partidárias, no dialogo
matinal com sua terra. E, deste mirante, erguido para
mais alto pela lúcida inteligência de Rubens de Arruda
Ramos, doublé de homem de ímprenaa e jurista, -

madrmhaccarregadeíra da vigorosa oposição ao si

tuacionismo, aqui mantida, invulneravelmimte, desde
1951 pela envolvente austéra e prestigiosa figura de

líder, que é o Sr. cel�o Ramos.

Sua honrosa presença em nossa terra, Marechal, a
nós catarinenses, na quadra de suprema decisão na

cio�alista, nos faz recordar, olhos razos d'água, o

grande ausente a quem Deus chamou para aí, - aque
le soberbo Senhor de .Bayard, sans peur et sans répro
che que, convocado pelas fôrças armadas, com V. Exa.

gar�ntiu a sobrevivência do poder civil no país e a

perenidade do regime democratíco, na madrugada his
tórica de 11 de novembro de 1955. Não fõra a vígílân,
cía cívica de doía grandes repúblicos, - Henrique Duf,

fles Teixeira Lott e Nerêu Ramos '_ o Brasil não se

encontrana, hoje, empolga�o pela evolução I!0rmal do
processo eletivo, mas co�fmado nos. subte�r�n�os so

turnos e hostis de uma ditadura de ímprevisiveis con-

(ONCLAMA'CÃO
•

AO POVO

Para EE. UU.

A(UCA�_ '

.ASILEfRO }

O COMITE Np,.CIONALISTA PRó LOTT-JANGO de
Santa Catarina Conclama aos Nacionalistas da Capital e

Municípios vizinhos, para.que compareçam ao Comício êlo
dia 9 do corrente, às 20,00 horas, na Praça Pereira ou,
veíra, quando eetarão presentes nossos Candidatos Vito
riosos Marechal Teixeira Lott e João Goulart, consagran,
do, assim, os grandes líderes do Nacionalismo Brasfleíro.

í -Realizado O�m o Sepultamento-do
p 11 erley Junior

sepultado
-

ontem, no cemitério
com grande acompanhamento, o deputado Wl:fWB'R
Juníor.ranteontem falecido na Capital Federal.
O corpo do parlamentar

roí expõsto durante tôda
a madrugada de ontem no

Palácio do Govêrno, por
onde desfilaram centenas
de pessôas, autoridades, e

admiradores seus. Na saída Engenharl1ado féretro, roram.Ihe pres-
tadas homenagens milita-
res por um deatacamento
da Escola de Aprendizes de
Marinheiros, em razão de

possuir o ilustre extinto a

condecoração de "Honra
ao Mérito" da Marinha,
tendo o Ministro da Mari
nha se feito representar.
O Estado e o Municipio

declararam luto oficial por
três dias, bem como a Fa
culdade de Direito, que te
ve na peesôa do dr. Wan
derley Junior um funda
dor e professor.
Ontem, Q nosso Diretor

dr. Rubens A. Ramos, estê,
ve em Palácio para apre
sentar as condolências em

seu e no nome do PSD ao

sr. Irineu Bornhausen Pre-
eídente da UDN.

'

(Dngresso de

RIO, 8 (V. A.) -
Com uma sessão solene

no auditório do Ministério
da Fazenda, foi instalado o
mente com o V. Seminário
Engenharia Sanitária. que
se realizará simultânea
mente co ano V Seminário
de C'ontrôle e Poluicão de
A'gua.

"

Os conclaves, que termi
narão no dia 17 próximo.
são patrocinados p e 1 à
ArDIS e pelo Departamen
to de Esgotos da SURSAN.
Além de cêrca de 400 téc
nicos brasileiros, tomam
parte nos congressos algu
mas das maiores autorrda
des estrangeiras na espe
cialidade, especialmente
convidados.

sequencías. Nós, catarinenses, Marechal, somos um

povo humilde e profundamente emotivo. Mais do que
qualquer outro Estado, estamos lígadoa, na trepidante
conjuntura atual, ao seu destino e á magnitude de sua

causa pela ação viril de dois coestaduanos ílustree, em
uma encruzilhada crucial pela vida do regime. Alem
do grande Preeídente Nerêu Ramos, foi o bravo Gene
ral Olimpio Falconiere da Cunha quem, no comando
da III Região Militar, sediada em São Paulo, impediu
que um Governador insano propiciasse a instalação de
um govêrno de títeres e de. fujões.

Se, pelo lado sentimental, sua presença nos con

duz a estas atírmatívae, no campo político elas vêm
reiterar a grandeza de seu programa; a profundidade
de sua platafórma; o patriotismo com que o vitorioso
candidato á Presidência da República enfrenta trusts
e cartéis, ,prosseguindo inatingível ás ínfamíaa, no am

plo itinerário nacionalista, traçado ;i recuperação do

país pelo Presidente �uscelino Kubitschek, para cujo
realce de uma obra majestosa os mais calorosos adje
tivos se tornam pálidos e inexpressivos.

Não encontrará, V. Exa., Marechal, em sua pere
grinação de civismo, um Estado no Brasíl em que o

povo tanto sofra e seja tão fundamente espoliado. So
mos governados por um grupo insensível de pressão
financeira para o exercício da asfíxia política. Em

1945 ao deixar Nerêu Ramos a Interventoria Federal,
p08s�iamos uma unidade escolar para cada conjunto
populacional de 116 habitantes, percentagem que o

eminente Professor Lourenço Filho não encontrou em

circunscrição administrativa alguma do país e da

Ameríca do Sul nem mesmo no Uruguai. Hoje. temos
250.000 crianças' sem escolas. A receita do,Estado é di

vidida em partel:!ubstancial,_ pelas depositos a pra

zo fixo entre o Banco Indústria e C0I:!lércio de s�nta
Catari�a S. A. (INCO), presidido pelo .Senador tnne»
Bornhausen, candidato da. UDN ao governo, e o BV JSul_Brasileiro S.A., coI? sede em BI�menau, e �o' .

é presidente um dos filhos do Govemador do"
(Continua na 2.11 pá!'

.en-

RIO, 8 (V. A.) - O mi
nistro Horácio Lafer infor
mou

-

que o Brasil está dís
posto a fornecer aos Esta
dos Unidos todo o acúcar
que .rôr necessário, "para
cobrir a deficiência provo
cada no mercado interno
norte-americano com a

suspensão ldia importação
dc setecentas a mil tonela
das do produto cubano.
"Nossa posição _ acres
centou o ministro de Rela
ções, Exteriores - foi defi
nida desde o princípio: se

houver claros na cota de
importação de açúcar dos
Estados Unidos, 'Ü Brasil
deseja ser contemplado com
uma parcela à altura de
nossa

-

produção,

Em Manaus

JK SAI
EM 61
BRASILIA 8 (V. A.) _

Urgente _ Depois de assu
mir pessoalmente a campa,
nha contra a onda contí
nuísta que' mais uma vez

surge em fontes identificá
veis, inquietando os meios
'políticas. nacionais e per
turbando a marcha normal
Ida sucessão presidencial o
presidente Juscelino (fbto
abaixo), fez a segui�te de
claração: - "Já o disse
cem vezes, mas repetirei
mil, se necessário for: não
permanecerei no Palácio
da Alvorada nem um mi
'nuto além do período para
o qual fui eleito pelo povo
brasileiro e que me é asse
gurado pela Constituição".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. J.(lrá1 grande e excelso; fj]� a aliança da vitória, .

r
j

LOTT-JANGO e aqui CELSO. flROTARY CLUBE CANDIDATOS E.COMíCIO I J.OTT-JAN?O �1VI F�-,ORIANÓPOLlS �1
.<�§ ANIVERSA'RIOS DO ESTREITO Hoje e?n nossa Capital, os eminentes poiiticos,

! Chegara hoje as 1.6 horas no aeroporto desta"

ACONTECIMENTO SOCIAl FAZEM ANOS HOJE:
Marechal Teixeira Lott, João Goulart e Leonel Brizola, I Capital o Marechal Henrique Lott.

I'.(;JABAID _ MAIA VIEIRA CeI. Pedro L. Vl'el'ra
Em reunião festiva, reall; Grande festa do pessedismo t:l do trabaltusmo c"tal';-I '\ hora da che d d J

-

C I t
zada na última sexta feira,

L .. L
I

'
.

ga a o sr. oao rOU ar não hivia

R I· R b L'
nense, mais uma vêz, unidios sob a legenda da Al;"nc(' " sido ainda fixada ate' a hora da expedição desta nota·.

ea Iza-se hoje, na cidade sr. u ens ima nos salões do Clube' Recrea-
O'L ,

I
.

-

Social-T,rabalhz_·sta.
'

"r.e Curitiba, o enlace ma- sra, Dora Cordeiro tivo 6 de Janeiro, tomou pos,
t'n

.

I d sra A let D t S'
_

.

Aquz estamo os candida,tos nacionü:istas, transmi- I" C01HCIO NACIONALISTA
:'1 lema a gentilíssima '. r e u ra nnoes se o novo Conselho Diretor t

. � 1 't ZOR sra Ma' A'J M t·
indo do palanque at,l1.tad'o a praça Pereira Oliveira, as

II
Na praça Pereira e Oliveira realízar-se.ü o g'I"c'ln-"rn 101'1 a AIDE BOA.. '. na !:;a . ar ins ,do Rotary Clube do E[�treito,
-.

.

AlD, fino ornamento;d;a srta, Elza G. da Silva eleito pára o período de 60/ S�t.a8 m:nsagens fie jé mqne�r�nt�vel, na luta pela rea:
.

f
dr COMíCIO NACIONALISTA Lctt-Jaugo-Calso e,t

,.��",a sociedade, runcíoné- srta, Normelia Aducci 61.
fumaçao dos postulados reiinruiicuuios pelas âioersas j l1�ssas aJ'turas, possivelmente também o candidato a�

.

dA' r O) d S'
_ I Clc_tsse,s que compõem a sociedade brasileira. Luta u ae l vrce-governanea do Estado.

"

na a ssembleia Legi�la- s. rran o imoes Participaram desse jantar, d
.. '\; "

t
nao e e alguns, mas de todos, os que se empenham '1

t.va dêste Estado, filha do
- sr. Artemio José de Souza além dos rotarianos do Es I f'

- •

O
.

pe a lxaçao da nossa soberania como Nação indr.;pell- tI AVISO GERAL
11'. Feres Boabaid

-

e de sr. sru Nunes treíto e das senhoras da ciente, dentro dos padrões do nacionalismo salutar, de. li '\ 1
'

b
.c.: a Carlota Rosa Boa- vva. Nair Pereira "Casa da Amizade", o novo 't' I _ :. io ra e em ?pol'tuna para Iembrarmos a rec sp.

,'I T
.

I 1Il0�ralCO, e pea arrancada âesenoohiimentista que J (.'['0 feita ao candidato entreguísta :
oaru, com o snr, Souzange sr. amarmo Si va Governador do Dí.cr ito 46", e t d

'
- - -

- - v s a ocorren o no Pais. Plagiando Monroe, deveremos
Ia.a Vieira, representante sr. Djalrna Marques Te- Sr. Werner Heineberg e ex, i; Brasil

Muito carro oficial com placas parti u la res :
G .zer, o raSl para os orasüeiroe; as nossas riquezas J

' .

d : Laboratório Biosinltética Icmberg ma. esposa', o Coronel Ru, O r'. 0. LI.ca gentr. e a_C!ue!e comido engraçado feito em imr
.� as nossas reservas, devem nos pertencer, como partes

fi
I.são Paulo, filho ldio snr.

- srta. Odete Souza bens Barra Cornandante do
.

I
. , t uc um caminhão envusaourado e cer ado de uma cla.]

incrcn .es e inulleruineis 1)0 nosso corpo, na nossa alma f· I,Jarlba�di Ritter Vieira e
- srta, Zica Luiz 140 Batalhão de Caçadores e âe patriotas. q�l.C reduz iriiss ima, b:m em fl'e':te ao Palácio do (in

ena 'Cecy Maia Vl'el'ra' , SR. EDUARDO ROSA exma, esposa', o Capitão de' L' t
�

t b'
r \ fI·P.O. Quanto ao mais, tudo fno.

_. a es ara0 am em, os candidrcltos ao Gouêrno i r
A cerimônia relígosa terá Transcorre na data de ho- Fragata Murílo Bastos Mar- mce-çouernança, apoiados pela Alianca Social-Truba- f .

Hoje, recomendamos ao povo em geral para que'

lugur às 10 horas na Igre-
. mais um natalício do sr. tíns Comandante da E.'.:ola '/'/1' ....

a q
... - JUNTOS·

. t. vcia, pese, messa a diferença de cOI1'7'(Írrêr.cia e en'u
_

I . 3. . ue lnZClarao , a campanha d� renova. '

''l Nossa Senhora de Gua- .·U3/ ': Rosa pessoa muito de Aprendizes Marlnhcl ros. ··/!O pera a nossa terra, procurando mudaI', se eleito c f) <iasmo, e
í

ire as suas r oncluaões de !' ara ol1('e p an

a lupe. Servirão de padrí- 'elacíor aua em nossos meios o sr, Paulo Guimarães Presí , i-te ESTADO DE COISAS, proporcionado pelos atua;;,' fj
(101':': a \itól'ia em SanLl Cabi'Ín.l.

h. s per parte da noiva' 30ciais. dente do R.C. de Florianó_ lirigentes.

f•. :1'. e Sra. Antonio Boabaid" 1\0 ;iistinto aniversariante polis e exma. esposa; a Srta. Será portanto, acontecimento de grande interess,

I
CONVENCÃO DO PTB

': 'r. e Sra. José Rosa; re� ) felicitacões ele "O Estado' Maricha Daux Pre�':dente do 'importância para os catarinenses, mormente, pcm
. Enc�rr&��-Se-á hoje a �onvençâ.o Regional do P'fR

,re::entado pelo sr. e sra:l R. WALTER F. DA SILVA Clube Soroptimista de Flo- r'uêles, integrados no esquema dos dois grand<'s par, I; O SI. Joao Goulart, VCIO espe: lalmente í>ara êssr
Fl'reS Boabaildl; Sr. e Sra Ncticiamos, em uma de rianópolis e os Ex_Governa_ I:idos. 'I J encerramento que escolherá o candidato a vice-GoveJ'-�
."::'. Savas Joanides. por nossas edições, qUe o dr. dores João Eduardo Moritz * >:' ':'

·,1
ilaf]or e homologará o nome do sr. Celso Ramo:;; pal'a�

iJal'te de noivo: Sr:": e' Sra. Walter Francisco da Silva, e Arnoldo Suarez Cúneo. ) R O P S calldidato ao Govêrno do Estado,
J

O:'. Gilberto Guerreiro da Jl'ovecto advogado no sul do Após as saudações proto- 1 - Injo1'1namos aos leitores, que �o� candidatos d,'
'

?2nceca; Sr. Carlos Rurh �st,�:,o, regressara do Rio de colares, o Pre�1dente Acy 1, irmça Social:Trabalhista, Marechal Lott e DI'. Joã ' r� O POST� MORTO
.

F:lho f. senhorita Diolete .... "leir:', onde est.vera no Cabra.l Teive fez breve reia- :w)e,·t, deverao chegar em Florianópolis, pOI' vo?ta cl. I t�. .

O l.e�tor re.corda-se? Os dirigentes da "triste" pa-
'.eila Curi; sr. Wilson Boa- lterêsse de 'suas atividades. to das at.ividades do clube no 'i._' O horas de hoje, na Aeroporto Hercílio Luz. i )� l:� .JustIfICar a permanência d�l faixa do pago-pago
JaU e sua exma. noiva se- Segundo colhemos com período de 59/60, transmi_ 2 --;:;- Quase todos os diretórios municipais do Part' I t.\ ClISSel'am que o poste estalra modo. Depois ligaram. O
nhorita Beatriz Caprilhone. SJUS familares, o 'regresso do tindo, em seguida, o cargo

,}o �mbalhista Brasileiro, estão representados l1fJ. me- I F P?RJe, !lDrtan�o. res�l1scitou. A faixa, nOj'ém, est:'t li!
O ato civil terá lugar às �minente co-cterrâneo não 'lO seu sucessor, �';'. Odi:on ":oi'Uvel Convenção, pe�os líder�s dos divel'SOS municí- I' p 1'a quem �u�ser Aver. .'

l� .

hora". �a re.sidência dos I se verificou, per motivo cie Bartolomeu Vieira, sob ca. ).08, num� demonstr.açao de umda.de e coesão d.as fô,.. J t� A. proposlO desse faleCIdo poste que ressuscitou

_

pc\,S da nOIva, a rua João :loença. , lorosos aplausos dOL' presen
H peteblstas, em torno do seu ,presidente, deputado .; e.C?lltllluoll modo, soubemos que agora Os conspíeu0/:,·

\!c�rão, 45 ap. 31 _ 8.0 I Nosscs votos ele pronto res- teso
�)O'( ,1 de Andmde.. :. I:", dll·j[.!entes da Elffa, c.p.d.m.p., deram ordens termi-

andar. Scrvirão de padrinhos tabelecimenco. O novo Presidente empos_
3 - A Comissão Inter-Sindical de Itajai (que con, '�, !�n!üe,; aos seus funcioná.rios para que (ol'tassem e

:101' parte da noiva; Sr. e sou o�. seus companheiros de �1:ega mais de_ 13 'Sindicatos) erm.�is trinta Sindi�.ato h íHil':1CSéln ,ao C,há? .àS f",.ixas ,p�ndu�'adas nos rO'ibof\.
Sru. El�/uardo Rosa; Sr. Sra.

r;
diretoria, senhores Nabor

., classe, estao ape,lan® aos orgaos competentes d:; t� A ordem e dl'astIca ma" 'esta fune1:lmentada em lei
uI'. A'lvaro de Carvalho; Sr.

;E�N'. 'S1dC'.NO
Schlichting (vice-presiden, .�r��B'le.la petmanência

do

Dele.gad.o do IAPC de Sank �j (1 in,teressante, p.o�'ém, . é que a l�i não vigorou alé

..; Sra. Alcides-Rosa. Por par- te); José Ruhland Junior
<,_allna.

.
�
��/ f� s \ e"pel'as da "1"Jtn Lott-Jango.

t.� do noivo Sr. e Sra. Nor- (1 ° secretário)' Pascoal §.

1-'�JJ.vu�,,�-4t-'-A.ndr�.A".
� Àcácio Gal'ibaldi S. Thia-

'Il
;;:HÚ que os fUllCio,lários vão ,Ol'tal' fi faixa do

'I'.011 Luiz Guimarães; Sr. e
� mOl1% -Neto (20 secretário);

" sáo os fortes e prováVeis candidatos à vice-aoDe: I"
':'Iolc", lú na f:ente dl1 loja do p::go-png-o?.. r

r:ra. Dr. Calíl Boabaid'; sr. .....-- , ·'.nça. Um (Jos do' nomes, deverá ser homOlogado ho'.:
.

r

•• ' Seba���ião Calixto (tesourei-
r

Jo!'.é Luiz Bcabáid e s .. ,\: Zeferino Piazza (Pt'to:
dos convenctona traõalhistas, para a complementa L \. E CA' !�rita Lei'a Cordeiro

�. 'ólo) e Acy Cabral eive
(70 da cha� etJ,ca çada :qelo Sr. Celso Ramos.

,.
l'b,; jerJ',ai� - A NOVACAP, pelos seus

re.pre-
)

cedo.
�iI' 1'1"0- U .....

.. "1O�-RNAIS
- , ,\.n,,;,n:es o�.��i:l)nlsfas e ... SlrU.ACI().JISTAS, fa,'C '" '--' (Diret0l1 sem Pasta). I" 'I .• 'l'

enlace os ,nOiÍv�s � E REyJSTAS
Na oportunidade, a Casa

'lll!aram tudQ. para que o quartel gen�l'al de .Jâl\it

c,3guirão em viagem de nu-. I da Amizade empossou, tam- A G R A D E C-I--M· '-EN· T·-O
---

:p� ;g�-�:ses� ���Seínlitaa:l'l'o _ Que dl·fer·enca. .. N"..pcias para Brasília. lem, sua nova diretoria, que
.

__ irou assim con2�ituída: Pre- E M ISS A

I'
. )'l'a onde quem manda é a UDN, aqui, POt: exemplo,

icl;nte Sra. ,So�ita. Vieira; EbITH TZELIKIS( WALDYR TZELIKIS e !'ami i '. 'l11de o situacionismo é lIdenista. para a oposição não

·.e, l'1:-tári::t Sra. Ilva Ruh- ALIATA� TZELIKIS Il HAMI4TON MACENO e Ll.!llí':<,
�� facilita nada! Dificulta-se tudo! ('ol'ta-s,� tudo!

'I.11(!; Tesoureira Sra. Odete ainda coil.sternados COhl a perda de seu inesqu!;civel J;;sp' _

P!'iva-,ce de tudo, até de justiça.
'L'i'�L,n .. to; Oradora Sra. so, Pai, �ogro e Avo � CONSTANTINO TZELIKIS, CC�y

i;:,ü Ester Schlichtin� e rido dia '4 ne['�a Capital, vem de público extcrn:lr seu pn

úetora sem pasta Sra. fundo agradeCimento aos ilustres facultativos Drs.: Faust '

�'h'�a Iolanda Pinto Rosa,. Brasil e .Fernando Osvaldo de Oliveira, que com carinh I

F'd:uam ne['sa ocasião, as dedicação atenderam ao extinto durante sua longa en

:enhor:ls Alaíde Amorim, fermidade; Ao Exmo. Sr. Governador Heriberto Hulse que
J!aria Ester Schlinchting, se fez representar 00l:! funerais pelo seu ajudante de or_

\mé!ia Maria Bianchini Tr!- denso Cap. Nery Clito Vieira; Ao Ilmo. Sr. Diretor do ,Te

;e c Solita Vieira. souro do Estado e demais funcionários; Aos bondosos PJ._

Congratulando_se com os dres: Agostinho e Edgar de Oliveira da CatedrJJ, pe J,

nóvos diretores do Rotal'Y palavrat: de carinho e conforto; As Sras. Aracy Gene Lt ,

Clube do Estreito e da Ca:J.l Maria Fi'anzoni, e a todas as pessoas que enviaram te:' Venha ouvir teus candidatos

da Amizade, usaram da pa- gramas, flores ou coroas, bem como aqueles que ac:omp _
Bom povo catarinense!

lavra os Exmos. senhores aharam o extinto até a sua última morada. Viva LOTT! JANGO e CELSO!

Comandantes do 140 B.C. e Outrossim, convidam os parenteL! e pessoas conhe�:_ É essa a trinca que vence.

da Escola de Aprendizef! Ma_ das para a missa de 7.° dia que farão mandar rezar no ,SSS$S'SU��1' ."..

erinheiro; o Governador do próximo dia 11 do corrente (segunda feira), às 7 horo-. �
Distrito 465, os rotarianos na Catedl'al Metropolitana, I

, " '
a este ato de fe crU:::, :

Cúneo e João Moritz e a Pr.:- flntecipam agradecimento['. I
'I .

%x"'�m�Ym'\OXX�
sidente do Clube Soroptimis_

.
. '--_ -- ---------.

ta de Fpoliu. C M h 1 L ttRegistramos ainda a ho- ..
- ar·r·a �ao ..

'

,

...ar·e c·.: .' a .

-

. omenagem prestada pelo R.C.'
.

do Estreito aos seus doi" ex-/presidentes Zeferino Piazza

Ie Acy Cabral Teive, inaugu_
rândo no recinto ·os retrato'

de ambos. I

---�--'"-,_.._.�----

�' ,

I" .

OSVALDO vIElo'
hil\ :":> D_iHA .1l0lim�\. TAMBÉM I�ALHOU � }\o:ol'a

:� CO,i!l e a�slln. Bomba. Notícia que se de,"e agua;dar
com o senhdo bem aguçado e eS]>eraI' a explosão.

Chega a hora.
1� bomba explodiu,
Ou, então, não explodiu.
Falhou.

E.XI;lod,iado ou fttlhanúo, fica sempre a hisl.úria.
AlegrIa 'para uns, pe7.ares para Ollt�·OS.

F:ol'ianópolis esperou IJor esses diclS o estouro
de uma bomba, cujo esLo�lro teria repei'cusS.lo.

"Suspense" até zero horas.
Essa história de zero horas sempre deu confusão.

Zel'o horas de hoje ou de ontem?
Zero hora quer dizer prazo 'fata:.
Chegou o prazo e a bomba nâo estourou
O caso prendia-se ao problema surgido' em de

corrência de atrazo salarial do operariado da Pre
feitura.

Veiu então o acôrdo.
Derimida a questão.

.

O acôrdo é o resolve tudo, quando as partes liti,
gantes num ato de bom senso e de brasileirismo bem
compreendido, dizem "sim". , .

A Casa da Amidaze pres-

Então, o presidente dos Trabalhadores na Cons' tau significativa homena_

trllção Civil de Florianópolis e a Prefeitura encontra. gem aos rotarianos do E_._

ram a solução. terito, oferecendo-lhes c.

Apagado em tempo o estopim. bandeira do Estado de San_

A bomba não chegou a estourar. ta Catarina.

Intacta, guarda,ram-:na bem gllal'dadinha, , .

Elurante o jantar, o Pro ..

Muitos disseram: felizmente. Muito bem. Antes fessor Ivano Yuste executou

assim. belíooimos números musicais,
Outros que são doidinhos por tlma bomba mes-

ao acordeon.

mo que seja "cabeça de negro" ou outra qualq�er se-I
Com o hino brasHeiro can

,melhantes. às d�s festas juninas: lamentaram-se di- ta�o por todos os p�esentes,
zendo: FOI o dIabo... porque nao estourou lógo de f�� ence�r�çla a festIva reu-

uma vês .. ,

mao rotana.

O dinheiro veiu em partes combinadas.
O trabalho continuou.
E a Capital foi quem mais ganhou.
Muita gente que nunca viu gl'éve e que que"b

saber como era, acomodou-se dece'pcionada, eS!Júan
. do por oll�l'a bomba e outra gréve.

Esse gos,tinho de ver a desgraça dos outros,
Lá na bana sul, o vento aguardava a deei,"- r

para brincar com os papéis das ruas e varrer a cida

de caso a gréve deflagrasl"e.
Em virtude do acôrdo desistiu, entrando pela

. , . OSulHU il}Sap,lOU ma ils-opumu.TO}SUlU I 'u.T.TP.q IU'.UO

(Con1Jinuação da La págiea)
Pagamos a quilometragem mais cal1a do país, segundo
a palavra do chefe do Poder Executivo, ei:' que n) se

tOJI rodoviário, o preço_quilometro 'atinge a CrS .: ....
3.385.113,70, soma não atingida no construçã0 d,l ro

dovia Belem_Brasília. O magistério primário e ::e lln

dário, nesta ten·s., é o forçado
.

exercício do p:lrla_
to. Um professor catarinense, � e qUe heroísmo se

exige 9o.1'a tão nobre função! �, ganha menos do que

nnm co�inheira do trivÍal comum. A polític:l tributária,
com manopla tremenda. imobili:�a: a iniciativa privada.
O Comércio e a Ind.ú�:tria são, compulsónamente pela
eXH'ucão de uma Taxa de Investimento, de�viadJ. de
fins específicos, coag�dos a pagar abono de vencirnen�
to" de funcionários civis e militares. O trabalhador e

miseravelmente ludibriado. Em 1954, por exemplo, rea
ligou-se na cidade de Itajaí, de 1° a 3 d� junho. o III

Congre.'.o Sindical de Santa Catarina. Ao el1Cerraelen

to do concla.í'e. sob delirantes aplausos, o então Go' er_

nador Irin'eu Bornhausen assin<m mensagem ao Peder
Lr>�islativ(). pedindo o awnento da Taxa dt: Saúd� de

l.5 para 2,5, dest,inado a construir colônias de férias

para 0-' trabalhadores e suas famílias, no nosso lito

r:ll. Hã m�lÍs de seis anos, Marechal, a ta.ll.a aumentada

\'('111 8(:}1(0 cobrada e congelada no Banco Indústr;a e

r"mél'do de Santa Catarina S.A., grupo Irineu Bor_
nhausen Não estou fazendo demagogia, Marechal e

['1l"ll1 q,' julgar atingido, ou iniustiçado, terá meios
r {l.pc'uado:- para fr,zer calar um homem que não tem, e'

n· l llf:"'eh ter, partido político; que não é. e jámail:!
�I'l'fl '''·'.ndidato a cargü algum; que nada pleiteia, nem
p'li'"!·i:.1'á, p:1ra si ou para os seus. Pela dedicação do
Di"',) c:,hrin·:�nse a v. Exao; faça, Marechal, que minha
�., .. ti'·'l (h"2;Ue ao conhecimento do Presidente da Re

pltblka. Caiu as reservas de depósitos público[', com

r. "ri·'" !) (fuarlt·o do rt,· )ectivo flôrescimento financeiro,
" 1" �Jl('() "UP nos govel-na e aniquila canalizou para a

arL �ir: '2'.c:cira de São Paulo o suor de nossas escra-

LOTT - HOMEM FIRME DESDE MOÇO
O venerando Ven.ceslau Brás, ex-Presidente dr

� �!'úh!ica, na oportunidade de um encontro : om l

\'iarechal, lembrou que no dia do assassinato de Pi.
nheil'o Machado, eestando corr{ a vida em perig'o, eR-

olheu entre quatro outros oficiais, para l hefe d
·,t:1 g-uarda pessoal, o então tenente Henrique Tei
:eiL':\ Lott, isso pela frieza e decisão que percebeu no

.' 13.0 :jo\'em Tenente.

vizadau coletividades, .na .c:ncampagão do Banco Na io
nal da Cidade de São Paulo S.A. Um grande diál',O d,
Rio, á oportunidade, ,e em' grande destaque, publicou r
sem contestação, a sensacional notícia de que, para
facilitar a transação, o Governador Jânio Quadràs,
acob�rtando-se de futuras sU:'prc-,as em sua e['�erto_
rante vida pública" :fiai compensado com o deferimento
de uma carta-patente de diretor da filial de São Paulo.
O drama catarinense, Marechal, impressiona e como_

ve. A nossa economia está arrazada. Em 1959, segundo
a palavra oficial, o Estado construiu apenas 58 Km. di:
estradas de rodagem, gastando para isso, Cr$ .

216.094.600,00. Os líderes udenbtas, o Senador Irineu
Bornhausen e o Governador Heriberto Hülse, como

opulentissimos homens de emprêsa, se acham em atl'a
so com as contribuicôes aos institutos de assistência
social, percentagens· devidas ao nosso ludibriado tra
balhador. A imprensa palaciana, diariamente, critica
e insulta o Presidente da RepÚblica, mas nada obl'

tante, o Governador vive de pire[! á mão pelos g/uichês
do Banco do Brasil, estabelecimento perante o qual.n03
encontramos em móra. A despeito do Estado ter. no

referido Banco mercantil privado, (INCO). depóL':tos
congeladas de cerca de 500 milhões, não rp.e:ularizou se

quer a amortização de juros de três empréstimos, feitos
no Banco do Brasil. � um em 1952 e dois em 1953 .

-,

pela Governador Irineu Bornhausen. E existe o dra

ma da merenda escolar, desviada das rações diárias
das. criancas neceDsitadas, ·para pr,opaganda eleitoral.
Sei que V: Exa., Marechal, viaja o país pana ouvi I_' ()

seu povo. Ouça-me. Sei ainda I'lue V. Exa., Marechal,
não terá tempo para me receber e o reduzido espat:o
de jornal não me permite, de público, e çom a respon
sabilidade de meu nome, narrar a V. Exa. tudQ quanto
se uassa nesta terra, que lhe dará, em outubro, con
duzida pelos p�rtidos coligado�' que o apoiam. signifi
cativa votação. Marechal, seja feliz. Marechal, socorra
ao povo catarinense..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONDIÇÕES SUPER-FACILITADAS
...E AINDA MAIS

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

TRAJANO.29

um par de. anos, o diretor de

rquestra, VAUGHN MONROE,
viu a deslumbrante adoles
cente ,passeando pela Rádio
O:ty Músíc Hall de Nova

York, acompanhada da sua

também formosa mamãe,
num só filme, a uma carreí- MARY DOUVAN. MONROE
ra cinenmatcgráfica tão deteve-as e perguntou se

biii\hante como as celebrí- SANDRA queria aparecer
dades feminas do momento. mm' Show de televisão. Sem

A Sem n em Cinelândia
Um dos novo,' talentos c!�

Warner Bros., Connie Ste

vens, que une beleza Tisica a

uma voz não menos atraen

te e popular, acaba de rece,

ber uma importante parte
na próxima produção do seu

.estúdio, '·PARRISH". Apezar
de aparecer semanalmente
na série de televisão "HA_

populares astros da TV 1101'- tempos em que esteve sob unambn es da imprensa pelo Sharon Hugue:ny, de ape
te americana, aparecerá no contra Lo com o me.vno estu- seu papel extraordinário no nas 16 anos, será apresentada
drama "SUNRISE AT CAM- dio, há muito anos, Nos pa ,

! filme
_
da Warncr Bros.,' a imprensa como uma das

PO'l":':LLO", 01:1 em rodagem rL!3 pi íncípaix de "'SUNRISE: 'DARK AT THE TOP OF'
I
novas -descobertas do estúdio

:10 sestudíos da warnerl AT CAMPOBELLO" an..rc; '��HE STAIRS", Que apresenta da Warner Bros. Sharon,
Brcs .. para o produtor Dore I ,';(.'::1 Rllph Bellarny. Oreer: ncs papeis principais, Do- que nunca deu uma entre SAN D R A D E E

Scll:::.!_'. Tulbot personifica a, 0a1':::on e Hume Cronyn. ! rothy, Meguire e Robert vista, em sua vida, terá opor- Desde que LANA TURNER

um oromotor que quer inte-l ! ?reston. Todcs predizem um tunidade de responder as fora descoberta numa leita-
: e' r Franklin D. Roosevelt I Shirley Knight, uma bel-: .stre'ato infalível para a I perguntas de dezenas de ve- ria, não houve em Hllywo
uun:n empresa de dirigiveis.' dade I ,!ue há -poucos meses jovem beldade que e uma : teranos do jornalismo, em od outro descobrimento cem

Esta será a primeira vez que
I
era pouco mais que uma des- das jovens contratadas do

lHllYWOOd
e New York, sobro per cento - de

t.riunfo ",da

j_'a:bot aparece num filme i :onhec:ida em
_ HollywO?d. estúdio de Jack L. Warner. o se� papel em "PARRISH': I noite para o dia", como é o

Lyle Talbot, um dos mais da warncr Eros. desde os caba, de receber cs elogios --- que sodos esperam a elevara caso t�C SANDRA DEE. Faz
..

._____ ,1. • • __ ._____
_

�
",,�,�, ·�-;;WE;}],';m�}}'"�,,""'""�••••'%"'.�" �'.';."'" """'-"'"==�."".""."'..s·"''''l�."�.;;',''��';;���' 7j;;"':;:;�:';;"

II
0' �::;.�i�:�;���t�'�O�in�'" :á������: Duas gau, c.ha,S ""o Museu �e: cer��s:�Se\%��t:�el�ã�a�;: �:na��=

4

���i���:��1��:��i; r:c::1sO:::��0���;: de JI,rte�J,",'Mod,erna ��:S:i!��=� �:i�m�x����;2\�d;� ���
os bancos das Bela., Artes e sob a oríen- " tem preocupação construtiva. A compc,

tacão, ou pelo menos, o estímulo de An- sição dou desenhos Se faz naturalmente, •
4

� gelo Guido, 'pôs-se a partícípar de tõôdas criando vida. Hoje, parece que é a mes, aguada obtendo uma transparencia que às vêzes nascendo da própria confusão,

� as exposicces da época. Desenhava na ma qualidade que nos chama a atenção. contrasta com a opacídade-convlncentí , como no Banho de mar (n.? 11), onde

companhia de Alice Soare.'. de Araquem, Ledyr voltou amadurecida" sem o entor- mente própria do gouache - de outros). uma séríe de pequenos círculos pretos e
.

e do seu pequeno estúdio particular saíam !)�cimento que deixaria supor a ausência O mar e a praia são uma coisa só. A areia uns VV traçados aureasadamente ca.,

enormes nús e imensos paineis que qua- prolongada. Voltou sintética, disposta a e,'cá molhada e reflete e reflete as duas denciam a alegria da criançada se diver-

se sempre ficavam, sem concluir, negras exprimir a vida com muito pouco. Se é formas humanas abraçadas. A liquidez é tindo na água. As anotações esquemátí-
e naturezas mortas cujo vigor contras- de, 'Jrclcnad::., não é o fruto da preguiça, conseguida' por um processo muito ele-. cas bastam. Raras vezes a desenhieta

tava com a sua aérea figura feminina. certamente. Na verdade, as suas símplí; mental' e eficaz. Traços mais ou menos consente em ser menos direta. É o caso

Preferindo preparar as suas tintas, abu , fieações nada tem de cerebral e não Ií, desordenados, algune mais finos e ser- do desenho Irmãs (n.? 10). Ali a:' cabe-

;'.wa do azul ultramar que, ao contrário gam a mínima a qualquer tipo de geo, penteantes passando sôbre outros mais ças não são apenas círculos 3: ver as 011-

do que se poderia esperar, não casava metria. É uma mera simplificação ví; das se serenando. Mas mee.no quando es-

bem com o alaranjado, êste, muito bem sual e mental .de caráter sensual-ista, largos e retos que marcam a hortzontalí , quematiza pura e simplesmente, suas

empregado, dando um jeito de fogo à luz instintiva. Porque no fundo, aquilo tudo dade. A gaivota, no céu, à esquerda, é o geometrtzações são nebulosai- e humani ,

que moldava as figuras. Estas eram for , é de uma prolíxidade aberta. Uma prolí- V comum que as críançaa costumam ra; zadas. As cabeças não são realmente, cir,
tes e fortemente concebidas, lançadaa na xídade que vem [uatamente dá margem zer. Tudo foi feito ràpidamente e deixa culos, mas "bolinha::.;', quer dizer, rírcu-
te'a sem preocupação de arranjo, reali_ que deixa à nossa imaginação. Em mui· vestígios desta rapidez. Somos obrigados los onde a humanidade prevalece sôbre a

:mdas com o abuso de )lusta que caracte- to poucos artistas temos sentido com a acompanhar com os olhos da direita � abstração. Os traços indiscíplinados é'_l-

rízara a pintura brasileira de um certo para a esquerda e' da esquerda para a gerem p:ástica e atmosfericamente o es-

período anterior ao "modernisnio". Po- tanta intensidade os pormenores psicoló. direita o movimento do mar. As figura!) paço, um espaço bem clá_'3ico, sem ne_

bre de côr, Ledyr se realizava muito bem gi o.' de um borrão preto com uma forma estão de costas e adivinhamos a sua ex- nhum conteúdo revolucionário, bem di-

numas pequena1.! manchas de paisagem arrec1ond::.da, (que se supõe uma cabe'ça). pressão, o que estão pensando e sentin_' reitinho, mas não menos convincente, já
urbana, feitas em série. Não havia qua_ O poder sugestivo das formas - borrões do e nÓfl mesmos somos impelidos, no se vê, dada a adequação ao clima mental

se desenho as fatias largas de côres cla- -- conseguem presenças e sentimentm.. ; mesmo instante, por verdadeira '''einfuh_ e a sinceridade das suas concepções.
ras lembra�am uma certa fauJ de Whis- as matérias conseguem valôres tão jus- lung" a sentir também, e assim nos, pro- E�'pe.ramos que L2dyr Vergara dê ain-

tler, a do retrato de Courbet na praia, t·o�' com o minimo de _!;ratamento. Veja- jetarmos sentimentalmente. da o ·que falar de si. Esperamos que não

sem a transparência dos quadros do ame- mos por exemplo o desenho nO 6 da atual volte a silenciar e que continúe, com a

ricano, exatamente pelo gôsto da pasto- cxpocição do MAM.
I

Duas crianças são Poderíamos classificar todo o dei:';mho sua intuição, a fazer os seus bonecos fa-

,':dade. A gente não sabia se a simplici- vistas de costas, sentada�' na praia. Estão de Ledyr como um expressionismo come- la1'em. O seu talento é indiscutível.
dade daquelaé' superfícies era fruto de observando uma gaivota que passa. Com dido e caseiro, cheio de ternura feminina. Crendo um pouco maiil na virtude cria-

sínteEe ou da pressa. Mas dava certo, Os a aguada mais diluída conseguiu' dar Os temas giram quase sempre em torno dot.a da disciplina, ganhará, ainda uma

f'
(uadl'inhos tinham atmosfera, quer di- uma distância de céu. (Ledyr usa o goua- da mate1�nidade e daa crianças. Às vêzes energia de acréscimo. Nós nunca saire-
zer - ar -, e a gente de::.·.;obria com a che preto ou marron mas dá_lhe em cer- reponta um 'toque trágico e cavernoso. mos perdendO com o seu entusiasmo.

ctist:\nda, uma porção de coisas que Iam tos desenhos tratamento de aquarela e Em geral é o caso das figuras isoladas (Continua)
i):;S;:'%t"'$S��"s!CSusH:a��.'$/'S.j($$·$}t�!{n�1!�S%��.��é<",'tS��U;S%$i�!%S$�:$"$$U$$%SSSSS%sssS$<sns5ií$i2CS%';%�'SSS·SSSS'SSSi;

\VAILIAN EYE", e.'�3. será a

primeira produção de longa
metragem para a loura es; ]
Le ínha, que contracenará'
com Troy Donahue nesta;
Importante e dramatica pro;

:

dução que terá como direto:',
i

Delmer Da ves.

MONROE. Este foi o tram

polim que ímpulsícnou SAN
DRÃ ao estrelato, Desde

então, começou a ser cobi

çada para. outros programas,
SANDRA DEE é a protogo
nísta da adaptação cínem
niatográüea da famosa no

vela de SLOAN WILSON"
nA SP!IYIMER PLACE'!', que
com o título de "AMORES
CLANDESTINOS", a Warner

:t1g,uma' experíêncja anterior,
SANDRA foi desegnada para
'.parecer como filha de

está anunciando para muito
breve,SANDRA admite rran,
camente que sente-se feliz
em ser uma estrela, "Gosto
de atuar, ter um tal' bem

arrumado, piscina de nata
::ão e um carro esporte bran
co. Ter um guardã-roupa
repleto de vestidos bonitos
e muita saúde para vesti.
18s. Algumas manhãs CiUS
ta-me- . cta cama mas' na

verdade adoro dada �inuto
de filmagem, Aos domingos
sinto-me feliz só em pensar
que no dia seguinte estarei

I·
trabalhando outra vez".

_ I
Esta beleza de apenas 17

I anos está-- também firme-
mente de que {) estrelato de
méllnda definidas obrigações.
"Uma atriz deve manter a

auréola de encanto tanto fo
ra quanto-,dentro do cine
ma. Desilude ver a sua figu�
ra comprando verduras num
�nercado com calças de va-

I �ueiro e os cabelos em desa
, lmho. Eu sei que é dificil

I igualar o encanto de Joan

I Grawford, Rosaltnd Russel,

I Lana Turner ou Jean Sim-

I
lUSOS, porém, juro que ten
tarei."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Figueirense x Pula
I

amos
PUGNA FINAL' DO 1.0 TURNO DO CAMPEONATO
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descanso' te do Vendaval Esporte Clube

)01' ocasião do cítuIo que Cátarinense de Futebol; v.em
conquistou em brilhante [or; de colaborar decisivamente
nada, volta a confirmar 1:1, com o campeonato de clubes
as suas qualid�des de bom! amadores, desta feita díspcn
desportista, ao oferecer um sando a cota dos clubes para
troféu para o onze campeão' com. a Entidade. Portanto,
do Torneio início de Futebol! êsteano os clubes deverão
Amador, a se' realizar na ta1'-

I
ter .problemas de número

de de hoje. bem reduzirlo em compensa
FEDER�ÇÃO DISPENSOU ção aos ja realizados; prín-

A COTA
. to'rias se realizarão a partir

C d CI b DdI
cípalmente no setor rínan-

ampeonalo O u e aze. e Agõslo Mais uma vez a :rederação ceiro. CUMUNICADO d o (lia 10, domingo próximo,
CAMPEONATO DO CLUBE realizará o Campecriato de Vimos pelo presente co- ,m sua sede .socíal e nos

DOZE DE A.GOSTO Xadrez de 1960, o qual terá V. E N D E ", r E nur ícar a todos os associa- .ialôes recreativos do Taman ..

Ô Departamento de Xa- Início hoje, às 14 horas,
J

!.:C8 de' Taubaté e em par- daré, com inicio marcado-pa-
ez ('O Clube doze de Agos= Todos os sócícs em pleno Um terreno, ''Situado no bairro da Agronômica, pró; ticular àqueles que praticam _'a às 9 horas, os passívets

.o, em reg.osíjo à passagem gôzo de seus direitos poderão ximo a Vila Naval. I ) Futebol de Salão, Basque- .Ie serem disputados no Ta-

de mais um aniversário, tomar parte no referido carn, Tratar com o Sr. Linhares pelo têlerons 3800, das '2 ': Voley, e jogam Dominó, mandare - sncocker e ping.,

peonato, cujas Inscrições 8 às 11,30 horas e das 14 às' 17 horas. . .imas, Xadrez, danastram, pong - e com Inicio às 14

poderão ser feitas até as 14 l\ijinho, Snoocker e Ping- horas, os na sede social;

horas, no próprio clube ou Casa ong, que esta Diretoria, reu- e) - Que nas elírnínató-

com o sr. José Garcia. De- .
lida em 5 do corrente, resol., rias, cada participante de-"

pois da realização dêste -Venda.se espaçoe.i residência, com 4_ quartos, salão.' eu o seguinte: �erá disputar cem todos Oc'

Campeonato, que apontará c
"ala de almôço, banheiro wmpleto,. toilette. cozinha, r l a)- - Que além. de P9!le- seus concorrentes, descrdín

Campeão cte"1960 do Doze �EP. d.e �;'11)regada. Tem telefo�1e. CrS 1.350.0?0,O��_,,,�9-2' -i:;!11 �ntll1uar a ser realí- do-se cada partida em melhor
.

de Agosto, será realizarlc m-inei. CIOS em 3 anos. Tab. Pnce. Rua�.t1l"cos�a 2', ada junto ao sr.' Osní Reis de 3 e sendo classítícados os

* * * i O campeonato bancário d
I ainda pelo Departamento de ,:��·:.n.�;lni;-a" P!�im�ri�enor2s.· Tel.: 2577. )utra, .na Ba_:bearia Santi- :J,ue melhor se colocarem

Continúa a imperar a in- futebol teve sequên
-

e
Xadrez um Torneio Relâm

c .

- \1-.( is n ;�� da manhã. go, as inscriçoes para o tor , tendo em vista o número de,
,

. e era na
"C' M' t .clL.,,--�r-=-;;_=- .---- '1eÍ<:) poli-esportivo a ser partidas .ga,r:has e conside-d\ '�;.plina em nossa praça tarde de sábado f -I

pago 111CO. ·111U O. "

I I t-

com .a e e
'Segundo r>,,,e-...-- .

_., '

N
,.

I en e
:ealizado cem o Flamengo rando-se as necessidades,' dc .

espor-tiva, Ainda na tarde de tuacao ele dois jógos no ':"":"seguimos apu- egoclO rg, , "aT.,.o..tIV
.

�."' ., C de Capoeiras poderão Clube para a disputa com r
:,)�. ado por ocasião do com- primeiro, Crédito Real c n, I'

'.
'"'-"'"'Clube .Doze já re.cebeli

: > '. . -"". ",
.

.

,

A
-

P .'
� & _' ''if.'... '.

.er feitas com 'Os srs. dar.l.. os Fl,.am.. ep._gQ;. "'; �
".'L_

_

,....... .,Ü:1.'C var x aula Ramos estupendo a inscricão de diversosen.' . '. '" � ",-/,',." 3 1
,

m t
-

""� f I • , (!;smíndola e Neri f,�Sp'uzà{, o. _ \.1') "L Que €� toaOO os .es- �.
W'" "d.ee:ra- JP'"

..

pa e

,adre�"istas entre. os quais Vende-Bê UH1}" loja """ 0rn�:ge'l:1s, o:uça,_·. QL('., C;,O,)] un ... '
, .' "i----,,---

. �pate"de' 1· . . l')rimeiro Vice-Presidente' dp portes praticado'S' e11) dupla,
destaca .os o Dr. Aldo Mar- ,0111 d'_po.oÍ(o ant;'xo OL tamben•.,0 o pOl1 O. '

,tO adores se fundo, o Nacional conseg·uiu. Ver e tr:::.tar na me,>ma a rua Cel. Pedro Demoro, 131 Clube e o segundo Oobrador, estas poderão SéT fOTmada�
:011 J:sé. G.arda e.Dr.- Syl- _ I ..

.lenhando em violenta :Impla vitória sôbre o Mix-
. io 'Ney Soneiol. �

_ -

:::;' 't"�;tl'eito feno frente do Cine Glória). mediante a taxa de Cr$".. pelos proprios, parcelros
lu ',:1 corporal, o mesmo to por 5 x L Co êstes .resul- 5,00 por inscrição em cada comunicando..:se a constitui-

O, DipartaluehtQ de Jogos ,.. .

F'

. imteeendo com assisten- tados, ficou sendlf a segúinte" de Salão c]:) tr�;dicjonal clube ,�.···�._'O· (·U"fC'.'o e fu_•., � f"...,.om.n.!!lnh· r!'!l l.a el".r... � modalidade esportiva; ção, previamente, an DireLor
t:��. Desele a preliminar vi-' a classiicação: �l�!; .)".� _ yU g {,"! b) - Que as inscrições Técnico do Clube;

. I' erecerá aos camp-êões .I.deis''<1 :, verdadeiro '''Far':West'' I . para ;. referido torneie g) - Que serão considera-
'.

'. tornei.os, artístic.ás rÍl'edálhas d Ir o e;.;tádio da rua Bocaiúva, 1.0 lusa!" Inco com 3 p. p. T t A� I d ( Ih encerrar-se-ão à 9 do cor- :lcs suplentes, to os aque e�,

(ue foi terminar entre jÍ)'- 12.0 _Jug.s B. Brasit"co� 5 p. p, ,,-nO
.

ea (O . varo e af'va o rente, sábado próximo, as 21 ue disputarrm as elimina-

�,adOl'es profissionris,[ PIiDjS'- 13,0 lug.: Cl·édito. Real e B�p- D
.
I F"

.
'

Aproveitando a sua passagem para Pôrto Alegre a horas; �órias, considerandc-se pri-
� c!mindo no domlingo, "'om a

I co N.Jacional com 7 p'. p_
: eSlSle O· lft'UeUense.· C' d C 'd' d -t 1 \("., t t

.. c) - Que fará elimina- meir.o suplente aquele qu:� '"

i
'3. la, e ome las e I a o ;�urclO, a Olo-au 01' e emprei!3,no,

I is t a de indilscipl'in:ados·· '�.o, Iü!:,.: Mixto' com '14 p.p. A repe,rtagem '-vem de apu·. pcupará a nossa .principal casa de espetác�los na próxima tórias eiii tndos os esportes melhor se colocar em seguidr.
c ;:scendo, dando assim tta-

f'
,A próxima rodada,' marc'a rar qUe a equipe do Figuei- ;egunda_feira, onde apresntará a gozádíssima comédia cujas inscrições superarem o ao último chamado a repre

Lllho ao Tribunal de Jus.tiça jl)al':l sábado, os segujn,te's ['ense, vem fie de'sistir ofi-' �m 3 atos intitulada, "ELA É O MEU TIPO! . " "E 110 final número de representantes ne- ! sentar o Clube em cada mo

Do.qlOrtiva ila F. C. :F. ·que. j.óg'os que' assinalarão o en- �ialmente dCl 'campeonato, um elegante show em que tomarão parte artt..<as do Rá:li �essários para a competição I dalidade, e assim por diante,
como sempre saberá julgar: ,�úrramento_ do certame: regional de futebol de .salão "Rio e São Paulo como sejam: Marino Galhardo, (irmão Wh1 o Flamengo; I até o último suplente.
os casos, aplicando as ma.is Crédito Real x. Banco Nacio- que foi organizada pela Fe- do famasa Carlos Galhardo) uma das belas voses da TUP:l d) - Que essas elimina- Dulfe Carneiro - Presidente
!;everas penas. i

nal Banco Inco x Bancó (lo deração'Catarine:r.se de Fute·
i Bra�il. boI de Salão.

Inicia-se Hoje a Tenporana Ama�orista de m��
SEIS CLUBES EM LUTA PELO TORNEIO INITIUM -- A ORDEM DOS JOGOS -- TROFÉU EM DISPUTA
Finalmente 'na tarde de. Vencedor do 3.° x Vencedor minutos, havendo

he.je, no estádio dr. Adolio I quarto jõgJ de minutos.

(�Ond�r, s�r� realizado o i Os [ógos terão a duração TROFE'U "JOÃO COMI-
icrneio Inicio do Campeo- de 20 minutos com mudanc. CHOLLI" AO CAMPEÃO DO
nato de Amadores para a te campo, sem descanso: "INITIUM"
temporada de 1960. Eis a .om exceção do último e de- O desportista João Comi-
tabela e o horário dos [ógos: císívo cotejo Que terá 8,

I
chollí, elemento ligado díre-

1.0 Jõgo às 14 horas furação de 60 minutos, di-I tamente ao cesso fúteboJ
Tamanriaré x Treze de Maio vidido em dois tempos de 30 amador, tendo sido presíden-
2.° jôgo às 14,25 horas

::ào Paulo x Aústria

- 3.° jôgo às 14,50 horas
Caravana do Ar:x Postal

Telegráfico
4.° jógo às 15,20 horas �

v encodor do 1.0 x Vencedor
do segundo Iôgo

5.° JôgQ às 16,00 horas -

XADREZ:

* * *

ALUGA-SE

:lo Rio de Jarteiro Gom disc(Js gravados na Copacabana
como a Canção dos Noivos e outroi!. Maria do Pilar a me

hor cantora de 1960 no Paraná e Eda Di Marco a "Estre
tinha Bossa Nova", r.lém de Célía Cúrcio, Juarez Diniz ,

do próprio ítalo. Êsse espetáculo único, será uma homena

;em ao povo de Florianópolis. Os ingressou numerados

Camarotes, e Balcões poderão ser encontrados na Bilhe

ria do Teatro no dia do espetáculo. Duas Horas Sadias cI

bom humor é o que nou promete ítalo Cúrcio,ffie�1
() primeiro realizou as se� -é�rcelli 'O,-êombln'ado FIa.
a excursionar ao nosao país mengo_América 1 X Pró.
foi o Pró-Vercelli, -em 1914, /erce:li .4' e Seleção Carioca
rUsputando nada menos que t X Pró Vercelli 1. O Torino
nove jogos. ' No mesmo a�o 5:'tl'êClll vencendo ao Inter_
t:.mbem esteve no Brasil o nacional, de São Paulo, ,por
'l'orino que fez seis partidas, '3xo, à Seleção paulis'ta por
O primeiro' clube italiano jx1 e 7xl, ao Corintians por

€ui11teL! partidas: ComlJinado .:lxO e 2xl e ao Lusita.no pOl'
PJ.ulistano - Wariderers 1 li. 1xO,-
V2rcelli O, Seleção P.aulista 2 Brilhantissima, como se vê
X Pró-Vercelli 1, Combinado .t primdra temporada do To
;i[ackenzie_Palmeiras 1 X .no no Bra:'ll. Em 1929 vol_
l'tó-Vercelli 1, Combinado ·:ou ao Brasil o Torino que
�J.ão Bento Ipiranga 2 x Pró- )�'ou quatro partidas, per
y'el'celli 2, Combinado Pau. :lendo para a Seleção Carioca
ll;tano-Wenderes 5 X Pró. '}'l' GxO e 2x1, para a Seleção
°ú:rcelli 1, Combinado FIa., ',nilista por 6x1 e empatou
i'llengo-Botafogo 1 X Pró. :JL1 o P:11estra por OxO.

Trilha continuará

nativo
Contrariando ao que tem

lOticiado órgãos rle nossa

1prcsa, ; zagueiro Trilha, da
. quipe do Figueirense Fute

bol Clube, deverá permanecel
):1' mais trinta dia� ínativo.
,stn f:i o Que declarQu. o

hercúleo zag-ue-iro a reporta
�em na tarde de ontem.

AVJSO
O P:-of. Mr.-Edward,Green comm1Íca aos distintos

.

alunos e a outros ·interessados que mudou a S::Ja dl'

Aulas de Inglês para a Rua Tenente Silveira, 42.

Outrossim aVÍDa que haverá tutmas especiai'3 par:

girtasianos e normalistas.
Horários: Das 8,30 às 11,30 e das 17,30 às 19,30 11CLlRunENS SANTOS

PREPARADO
--�---------------

V 'E N D E - S f'
Uma otima barraca de madeira medindo mts 2,80 x

1,80 próprio para _venda de frutas e legames - Tratar na

Agência de Revistas no Edificio Hotel Royal.

;,1'n campeonato nacional.

o ciclista 'Rubens Santos,
'::1mpeào- da segunda Volta
'.0 M�l'l'O, realizada dia 26

'.le junho, seguiu para São
}aulo na manhã de segunda
feira, tendo terça-feira, pe
), manhã, realizado um

reino, para reconhecimen
.n ela !)ista. Rubens encontra
,8 estupendame.nte prepara
",::: fisicamente 'e aCTedita
l' s que conseguirá uma co-

locação honrosa para o

I Alllga-se lIma ótima casa residencial, na rua Alvaro
Estàdo Catari'ncnse, ,na "9

[te julho" que hO'.Je se rea- de Carvalho, 64. Tratar com o sr. Schappo, no Bar Alvo-

.'iza.
'

rada, na rua Felipe Schmidt.

V E, N D E-S E

Osni'M�llo escolherá hoje o novo T.l.D.
Convocada pelo sr. 09ni./'-sos componerites do Tl'ibunal

Mello, que mais uma vez foi' de Jm·�iça Desportiva.
reeleito presidente da F.C.F I

-

efet�la-se hoje, às 20 hor.as i Tem-se como certo que será

na séde da entidade eontro mantido o atual órgão disci

ladora do futebol em Sant�, plinador, sob a presidi'mria
. Catarina, a escolha dos nos- do dTo Arnoldo Suarez Cúneo,

Vende-se uma casa dotada de tl.Jdo o confôrto, 1..0111

3 . dormitórios e demais. dependências, sita à rua Uru.

Tratar pelo Fone 21-28, das 8 às 12,00 e das 15,30
G l�!pe:»nah) Bancá
rlo de, Fulebol

o lJ"i:neiro prélio realizadc
11 t re as séleções do Rio
l·ê.nde do Sul e do Paraná
i eft tuado em 1922, em dis.
'uh do "Torneio das Sele.

:.;,". embóra este certame

�"0 ti esse car:3iter oficial dn.

c�uai, esquina,

C'Catinuará, hoje, à tarde,
:10 Campo principal do Abri
r O de Menores, a disputa do

Campe{)nato Bancário de Fu.
Lebol. .são .os· seguintes

-

os

('!1Contros programado9 para
a tarde .de hoje.

R. : JLaclo: empate de 1x1. O

Jesemp::t te veio dqis dias de

pois, tendo levado a melho:,,·.

o� gaur;!1os por 4x2:
Banco' Crédito Real X Ban-

co Nado.nal do Comércio. Em 1924 deu-se a estréia da

Banco Inco ;x: Banco 'do Selecão· do Ceará n0 'Cam-
.�ra�il.

, I peo�ato Brasileiro de Fute-

S"?".1 dúvida duas bôas pe-
'

boI, sendo stlP�rad.a pé'os
'"jas que os aficionados as- por 6xO.

I
�u.; fr.nellt. Tolenllno, n.' ii

:.lsth'�,o logo mais.

A tabela do Campeonato de Amadores de 60
•

Na' reunião realizada na noite de segunda feira, na

séde da Federação Catarinense de Futebol, foram debatidos
t' aprovados diversos e importantes assuntos, relativos ao

campeonato de amadores, Entre outros, apresentamos
aqui a tabéla do campeonato, que L'�rá observado para c

campeonato de 1960, com respeito ao turno.
DIA 16-7 Tamandaré X Treze de. Maio
DIA 23-7 Austria X São Paulo

_ DIA 30-7 Caravana X Postal Telegráfico
DIA 6-8 São Paulo X Treze de� Maio

DIA 13-8 Austría X Caravana do Ar

DIA 20-8
DIA 27-8

DIA 3-9
DIA 10-9

Tamandaré X Postal Telegráfico
Treze de Maio X Austría
Caravana X Tamandaré
Postal X São Paulo

DIA 17-9 Treze de Maio X Caravana do Ar

DIA 24-9 Austria X Postal Telegráfico
DIA 1_10 São Paulo X Tamandaré
DIA 8-10 Postal X Treze de Maio

DIA 15-10 Tamandaré X Áustria

DIA 22-10 Caravana do Ar X São Paulo

No returno, deverá ser observada a meema tabela, P')

rérn cor» inversão de mando.
-----------------------------------------------

TAUBATÉ ESPORTE CLUBE

deXI Fe'vereiroCeniro Acadêmico

N,O TA OFICIAL
O Centro Acadêmico "'Xl DE FEVEREIRO", órgão ori.

cial dos acadêmicos de Direito de Santa Catarina, com sen

sibilizado pe[!a,r pelo desaparecimento do inesquecível mes
tre e ilustre homem público, Pr.of. A. WaÍ'lderley Júnior,
resolve decretar três dias de luto, numa derradeira home•.

nagem de seus alunos .

Florianópolis, 7 de julho de 1960

José- Matusalém Comelli

Presidente.

1.�1lt<
Servico Nacional de Aprendizagem. .

Comercial SENAC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE

SANTA CATARINA
CURSO DE VITRIN�SMO

A Administracão Regional do SENAC comunica ao,

senhores comerci�nte e comerciários que se el1!::onti'<1

aberta a inscrição para o CURSO DE VITRINISlVIO até

o dia 13 de j LI lho do corrente ano..

Condições de matrícula -- Ser. comel'ciário.
Local de inscrição - Rua TiTadentes, 15 -

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

HILTON DOS PRAZERES
Diretor Regional

PRECISÁ-SE' VENDEDORES
COM BOA APRESENTAÇAO, PARA VIAJAR, OU PARA

FAZER A PRRÇA DE FLORIANÓPOLIS, PAGA-SE BEM.

l'R.A'TAR NO HOTEL CRUZEIRO, COM O SR. ORCI OU:

ANTONIO CARLOS, NO HORÁRIO DAS 18 ÀS 19 HORAS

CLICHÊS E CARIMIOS DE BORRACHA
façam seu pedido na Empresa Gráfica Gl'ajaú Ltda.

Rua Tiradentes, 53 - Flori-t1l1ópoli .. ·
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O .MAlS ANTIGO DiARlO Dl!; S CATARINA
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----------------------------------------------, __._- Rádio GUARUJÁ
PROGRAMAÇÃO PARA DIA

9 DE JULHO DE 1960
o OUE, REPRESENTAM OS BORDADOS NA FARDA'DE UM- MARECHAL? O símbolo de uma vida inteira dedicada
à Pátria. O galardão maior na carreira de um oficial do Exército. A culminância de uma carreira de líder. Sobretudo um

atestado de maturidade administrativa. Mas recapitulemos as árduas etapas flue leVam um cidadão comum à patente
mais alia do Exército nacional. Colégio Militar, Escola Míll tar, Escola d� Estado Maior. Escola Superior de Guerra,
cursos, promoções por merecimento: participação em dois grandes conflitos mundiais, enfim, tôda uma vida dedicada ao

Exército. Assim se faz um verdadeiro militar, a quem o reconhecimento da nac'lo outorqa um dia o título de Marechal.
Em rápidos traços, esta é a carreira de um homem -. Henrique Batista Duífles 'Teixeira Lott -- a quem alguns dos seus

mais ilustres concidadãos fazem agora se candidatar à Presi dência da Hepúblicà. E a quem caberá a Você decidir se me

recê ou não a presidência de todos os brasileiros. Nossa história nos tem dado exemplos magníficos de como sõmente a

formação correta de um líder; pelas leis rígidas da disciplina e da obediência, do respeito hierárquico, da dedicação ao

dever -. de coma um chefe militar, enfim; pode pôr-se a serviço da Nação e comandar, em momentos decisivos, a batalha

pela ordem, pela recuperação e pelo desenvolvimento do país. Caxias, Deodoro, Floriano, para só falar nos máximos he

róis de n)SSD pas sado pclíico-militar, puseram-se um dia a .servíço do país - e de sua ação enérgica resultou o reconhe

cimenío e o respeito do Brasil, agradecido. Você, como milhões de brasileiros, reconhece que as Fôrças Armadas repre

sentam em nOSSi Nação uma genuína forja de líderes. Líderes que o poder civil a todo momento chama a colaborar nos

mais diversos cargos técnico-administrativos. Líderes de formação moral inquebrantável e de civismo comprovado. Num
país políticamenle amadurecido como o nosso, finalmente des pertado para a realidade de sua presença e da sua ímportân
cia na conjuníurj aíual do mundo, a que homem entregaria Você, conscientemente, o comando de 60 milhões de brasíleí-

1 os: sen .o 2 um
i eqilimc líder? Paro um momento e reflita ... há uma vida inteira de dedicação à Pátria no-significado dos

bo�chdos:2:l b_rd.: de U!11 marec'nl. Na hora da decisão. pois, vote conscientemente. VOTE EM LOTT!

As 6.35 -

Alvorecer Em Nossa Terra

As 7,05 .,;
Revista Matinal

As 7,55 -

A VEMAG Informa
As 8,35 -

Um Amigo a Seu Lado

As 9,05 -

Telefone Pedindo Música
As 10,30 -

Antarctica Nos Esportes
As 11,05 -

Musical Copacabána
i\s 11,35,-
Parada Musical Chantecler
As 11,55 -

\ VEMAG Informa
is 12,30 -

Carnet Social
As 12,35 -

Enquanto Você Almoça
As 12,40 -

Porque CELSO Ramos
As 13,35 -

Convite à Música
As 16,05 -

As 18,25 -

Verdade ou Mentira ?
Telefone Pedindo Música
As 19,00 -

Momento EspOl,tivo Brahma
Às 20,05 -

Tmnsmissão d o Comício
do PTB
As 23.30 -

Encerramento

I
I �

I

\ 1 -_._---------
--------_._-- ------ _.-, .. __ ....

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

A Igréia Católica tem novo Padre
Escritor e Médico João Mohana[[õLUNA' CATOLlCll

HOJS, conheceremos a

/VIi, Universo de 1960. Gina

\LlcPerson, é uma das for
,es candidatas ao título.

A. SCHMIDT, solte irr.s Q casados", Escrevi
PORTO ALEGRE - (VA) tante da Ut.eratur� �u, ta- I êste livro para ajudar sol
Em solene cerímônra re- lando com Indulgêncía, um' teiros e casados a resolverem

illzada sábado à tarde no artista comprometido, com com êxito seus problemas
$.eminário ele Vi�mão foi 01'-1 a arte.' Farei tudo, isto sim, de ordem sexual e matrímo-,
-denado padre o escritor e para preparar penicilina da níal. Depois", Veremos de-
nédíco João Mchara,· .me'hor qualidade, acondíci- pois o que virá",
A crrlenação lhe foi con- ... onada. em belas em

crida pelo bispo auxiliar de balagens ...

! 2t:t9, Alegre.. (1. Edmundo Dentro desta linha, está o
:unz, e11'l-' vista -''{Íê--fi��Br.
iodído viajar para o nosso rrre�imo lançamento

que deverá c 1 la' até o
:stado o arcebispo do Ma-
ar.hãq, d. Luiz Delgado.· fim dêste ano, se De

' qui
ser. Tr-ata-se de um h ro

I
Centenas de pessôas lota- ".._'........ �OR Dsôbre � vida sexual d.O_S . __ . Trãiã.f 110 tiA .

_ A_A�_;_�._.
_.am a capela (�b Seminário _

--: ...� _

Je Vlamâo para assist\t; a'
-erhnônjn, entre elas, grande
.úmero de professôres uni
'cl'sitários;' entre êles, o' prof.
'f3�to Vell1o, s�er�tário da
Educação do Município de
Pôrto Alegre,

Permanecerá até fim do
-no r. � Rio Grande do Sul,

RONDA dos Clubes: Hoje,
bai'e no "15 de Novembro";
no "6 de Janeiro" Bingo

.

Dançante; no "Limoense"
Soirée.

1 vigindt -se depoís para o

Maranhão, Lá trabalhará
onde for mandado pe'o seu

bispo.

AMANHÃ, não": haverá
Dl sco Dance, em virtude do
falecimento do Dr. Wan

derley Júnior.

PRECI!A ..SE
.1)t.1«*:""�· ,

Rapaz que tenha prática em copa.

0.0 * 1--

AS SR.TAS. Marly Maur.
Meira e Wanda Alves Areia,
estão preocupadas com a

festa elo dia 27, no Lira T.C

.,. ::: *

,.o SR Getúlio Zomer, é
um incansável funcionário
(o Lira T, C,

No clichê - Coquetel à bordo do "Almirante Saldanha",
da esquerda para a direita, Dr, Ocmar Nunes; Sr. Carlo

Seára, Prefeito de Itajaí, Dr, Ivo Guilhon Pereira de Melo,
Presidente do Tribunal Eleitoral; Dr, Eugênio Trompwskí
Taillois, Juiz Convocado do Tribunal de Justiça e o Sr'.

A bela círímônía durou
.erca de duas heras e foi
concluida com a benção do
.'lOVO sacerdote distribuida

/_t
todos os p;esentes. Dom

�dtmundo Kunz . finda a

.��':�na?ão: prcreríu palavras
.oore a gra'cdeza do sacer

dócio.

_

O padre João Mohana, no

)átio coberto do Seminário,
em virtude do falecimento AMANHÃ, estarei no Lira .ecebeu cumprimentos, du-

do Paraná, em colaboração d') ilustre homem público Tênis Clube, às 10 horas.
ante mais de uma hora, das

(':@ o Corpo Corisuar d. [' �'. l-'éd. Afonso G, Wan- .;. .;. *
eritenas de pessôas que fo- TECIDOS BANGU PRESENTEARAM A.S ASILADAS NOVOS UNIFORMES

DIA 31, DESFILE· DE
am assistir sua ordenação. No foto acima vemos as meninas do Asilo das Orfãs com seu novo uniforme, gentil-

GAR')TAS "BOSSA NOVA"
Padre João Mohana naceu ,lpente cedido pelos Tecidos Ba.ngú, que se fizeram representar pelo cronista social

_11 Macabal, Maranhão, no desta fôlha, sr. Zuri Machado, que vemos no meio desta foto.

QUEM SERÁ A GAROT"-
.ia 15 de junho de 1925, fez Ao Zuri Machado e Tecidos Bangú os nossos votos de louvôr por esta tão grande ea-

;êUS estudos primários o ridade prestada as asiladas, ao mesmo tempo pedindo '1 Deus que lhe dê muita saú-

nuníciplo de Viana, no mes, .le, que esta coluna lhe deseja.
mo Estado, transferindo-se I ,•••••õ-••-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--·"'-.,.-.-<iIl'-c-..-_-.-..�.-�..-.-.-.�-,.-.-,",-.. <IO-_.-.-.-.-.-..-.-ee-._-.-.- ....
lepeis para São' Luiz a fim �
:re gazer o curso �inaSial, i _

�r:����<"t <'1t�t
'

,�,��:>::""���!��,,*��,, \ •
::-�: a�: d:!����� f�� � DE PE'RSONAUDADE AO SEU LAR- DECORANDO-O .!3ahia, voltando a sua ter- li

ra para exercer a profissão, iCOM MÓVf.IS; TAP�E1ES. FOP,RAC,JjfS E PASSADEIRAS :iaa especialidade de pediatra. ..
f

..

Seu primeiro romance
• � r lOff & (' (I MO'o outro caminho", recebe� ! i.' [ #'I!í.J ., :

) prêmio da Academia Bra- •

d n r •

(Ih 5
•

;ileira dr Letras, e alcancou ! - I4Xp"SJJca""o e V·�·� ;,'<-:- �'��� t"'�'fnlmo oe o - tJ:'.. i 'li:U. � .." -, Iot '""""� Iii. ........ '0111& W � ... 'V.':li... .

.

\ r. •
',. .,. ,.

futo edições, EBcreveu, de- ..

HOJE, no Clube "Doze de
Jois outro romance, "Maria e

Agosto", haverá uma gran- I'cmpestarle", em segunda i :
de festa, com a apresenta- 'clição. Êsses deis romances •

---- ..--. !
- 3ntl'etanto, não mal's estao •• I.. rt/}::'1'lo para vzsitação de 2.a à 6,a I .;çao da Orquest1'Cl "Los Ga·

vilanes de Espana",
sendo impressos, por deter- : I feira até às 21,30 horaf I .:.

�, '" ".
minação do autor. Escreveu •

'

REALIZA-SE hoje, em
um E:.:saio c'.c PSicologia, já:

M O li f I
:

, Curitiba, I) enlace matri- ;:a�:,�,::�ta edição, "Sofrer e

••
= ;

S C I M O .=monial, da srta. Zoraide
Boabaid, filha do sr. Fel'e"

João Mchna não -tenciona � •

Boabaid e �e �a. Carlota
continu�r escrevendo mais : d FI

'II,

III SI:Rosa Boabaide com o sr.
romances, pois entende que: e orlnopo IS ,I

!:o clichê vemos a sim.'ática e famosa orquestra espa1'h,ola
Sozange Maia Vieira, da ,deve Se dedicar ao trabalho :- • • J

l' • sociedade curitibana.
sacerdotaL Mas, até ao fim 'C

•

"�OS LAVILANES DE EPANÃ" que com a canto1'Ct e baila- �,;, .;,
do ano .. tenciona publicar um : oDJ·unlos ccmpl,etos,' OU peças II"o{adas :11 t1Ul C!lARITO MADRIO, estará no Clube Doze de Agôsto, livro sôbre educação s�ual. t .J �

1'0 "rOl' ') 1 -. P.

,- '- ':,8 S�X!(,�, c1Ji'esGn�cndo um grande "SHOW", FOI PRESTADA ás hon-
b
"Nao que eu cO'Dsid.ere o: ata escritórios e res.1dencl"as .:',' .,.

',. .;. ,;, .;.
ras de Oficial General pela

om romance indigno da •

ANIVER�ARIOU no· dia OS SRS. Ivo Gandolf e Marinha de Guel!r� do
da pena de um padre. Po-' A··· I' I" h d

:
7, o m�nmo Luiz �:.;rgi(. J. J. Oliveira, Di1'etores da BrasH no funeral do D rém, no Brasil nós, padres t - mais comp!8 a ln ii e móveis do Brasil .1Nunes, fIlho do sr. Raimun_ Revista "Bossa Nova", es- Fea. 'A'fon�o GUI=lh rm.ep. somos tã� poucos· QUe seria

.,

do N '.
" '" e IDO , • '( IMO· d I'·unes e de da. Mària i'tio de ]J('\abens, pelo lan- Wanderley Junior dRAN- c,�cessáric uma suspeitável tO' - moveis mo ernos por pret,os an Ig05 _ !.d

..

e Lourdes

N.
unes. Para- cvnento do 1Jriml'iro núme- DE OFICIAL DO ME'RITO I

fneza para esbanjar fora do �

,,��r.!:;;:', . ró desta revista, NAVAL. ' Sou ag'Ora um arauto da•. !��,)t. ��."""-�.��""'���l!iIifjII�
""'"

De -,
•

- ,,'. ". ,-�- za;ií"t'!!!VS%%'";S,SSS*"''CS5Si:S;'C,,'' S:S:SSn- US, nao maIS um dile, ." .

..................................* •••� .

*

AMANHÃ, visitarei as vi,
trines da cidade para sele
cionar A VITRINE DA SE
MANA,

Carlos Morítz - Prefeito de Brusque. * " *

ESPORTES: Jogarão hoje,
p:'la Taça Atlântico, as Se

leções do Brasil e do Uru-

li' II iran srerída para se,

gUI1(h Feira a· homena..1IOJE, em Curitiba, será
realizado o "Ba ile das Na;

ç,�e_;', na Sociedade Thalia,
'ob o patrocínio do Diário

gem ao Des, Henrique Fon ,

tcs na Câmara Municipal,
guai.

* *

Pruaná.

::: -
:;,

"RADAR"?

NO próximo mês de Agôs
to, vou organizar no Lira
T2nis Clube, um desfile.de
boneca�'.

CHEGARÃO hoje, neste,

Capital, o Marechal Lott, o

Governaelor Brizola e o Sr,
João Goulart, Vice Presi.

dente ela República.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Persianas -_

POSSUtMOS TÉCNiCO ESPECIALIZA·
DO EM (ONSÊRTO Df PERSIANAS

Casa

---"r ::iIiíP"--,-�------ ---

, ,

Dr. Hélio 'eixol'!
ADVOGADO

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZlTO!

Dr. Helio' Freilas
Escritóriu - Rua Felipe

Schmidt nO 37 --- 20 Andar-
Sala 4.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS ....,.. CIRURGIA -

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe.

cI ro Demoro 1.627 - -Estrei·
to. das 16 ào 19 horas (ao-la�
C]O da Fàrm-ácia çlo Canto),
Res.: Santos Saraiva, 470

- - Estreito - Fones 2322 e

6367.

Residência Alameda
Adolfo Konder �o 27.
Caixa Postal 406.
Telefone - 2422,

DR !'1EWTON O' A "'LA

CIRURGI� GERAL

1 ln'" !ICf\(I 1.. �t'!\bora. - ilrocto-
101<1. - Eletrlcldaà.t Médic.

I 'inSUlO órlCl Rua Vlctor ••l.
'piles o Cl 28 -- Telefone 1107

. """,,lr8' na. 11\ bar•• em dilUl".
t •• ,'lhn�l" Fone. 8.421. Rua 111...
Ul�ns.\I. n. 71,

�iõiiicaõDiPrõTissfõõai� (lINICA SANTA CATARINA
Doencas Nervosas e Mentais -

•

Clinica Geral
HENRIQUE PRllC'(t DR.Hual GõMEs � :_

,.

'''_:_
- - - •

p::,:I:SOo MENDONÇA I DR. GUARACY
I

SANTOS

I ORA. EVA 8. lCHWElDSON BI(HLER
OE'

CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

DR.

-

.

[)o&nç... d. Sell!lo_

.... Angusu., - t.on.plexos - Ataques - Munias -"

: Problerná tico Afetiva e sexual

II : Tratamento pelo Eletrochoque com anesteslo -

A. i' Insulinaterapia - Cardiozolorapta - sonoternp'c e

,i Psicoterapia.

f •: Direção dos Psiqulá tras -

•

DR. PERCY JOAO DE BORB.'\

• DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
•
•
�
I•

I!:speclallna em dentaduras an'_. - (Praça Etelv.ina Luz)
_

cozmoas LIO"a'rlo lll'� '.' a' I:> I" f .
• ,,- "

ATF.�DE:'\DO OIARIAMENTE NA

MtOJCO

Dentista
H E {) A f O R E S curso ct.. Espel'llI.l1tac"o no (''\tIp ••

. .' .
tal do. ,ser Vida rei II" �.ta40,

U" \ ...d" .\ ..:01 li -. r la \ I(J Alberto de Amorim - André

" ::;e. ViÇO do pIOr. Man.no a. 411..
.' ,li' 1.,0" 'I t, I'edru Paulo Ma�hlic.o - Zury Macha� drade ). CUDsu1ta.: pela manhã no
... -- t'.<l.uO da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi H"'p"�' ,1� Lbfld&,ge ' .... ""ral' .a••

15.�iH . .1Ufb.1J f!Ul dts'D r� nn oonsut.

COL.-\HúRAJJORE8
1':1\: iLllt'''.,,, filhu _ L O lu R

esquina d" TIr.dente. - 1el.,.

.' Jr., swa O OUl'lgues �abrall :!766. Re"JdênCl� _ Rua lI.ar.-
- IJI. Alr ide , Abreu - Prof, Carlos da Costa Pereira -, ehal (;lims O'Eça 0.0 141 - Tal.
"ui Vlnlll; ,(Eça - '\laJtH' Ildefonso Juvena] - Próf,'lU20 .'

.i'l"liU�jll.u oll' llnlt'lli,,, - Iir. �1i;tol1 Leite as Custa _

lo.
----

Dr: rtulJt!l. lo,,(;, - Pro í

• A. Seíxas --Netto - Walter IlH.. � rHTt)l'\ OI'; OU--
Langc - Dr. Acyr PlIltu ti" Luz - AcY Cabral Teive - VEIRA
U()ral�l ll, ::. .... rt:" - UI. Fun t ou r a t{eY - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

r 'jp;,'::un.(jIJ pel .. F5Leuld.«1. -:'-:."1'.) ... I
I,�; 'h _"e(jlcltl� Ih,

!JI:J1V""Uld.ad','! .
ue, B· ...1!

.

, 1··'-I1II';'l>O por CODCUllO (Ia ••'el_
"1(j ..d,,�l':8c,,l. i g.nlço do prof.
Udáv,o Rodrlgu6I l.ulI&1 l:l'
i rp e, uo (Jo �ervJço de Clrll�!. -(J.o

1':0&I.nt .. 1 1 A P �� T ç 1)0 RIo d I
.t.uelfo �I i-dIC�
('aridade e d", \1 &ternld ..<1o [Ir
Cariai Cor,e •.

>!::::=:::e--....o:::-='_"-. DIJ��:..S 011: SENBOR.�S _

PARTOS OPERAÇÕES
PARTO SEY D()R p,l� lIIéto<1o

,;lSIl·O.profllllttco

fi" - ClínICo. de .... d <lI LO.
Pré-Natal - Partos
racôés _:_ Doeucas
nnoras - Cliíüca
!{ ... ldt'Qcia:

_ {)pc·
de Se·
G'!ral Cirurgião

.'

Rua Gal BítL�ul'lIr.r\ [1 l:!l
I'etefune : ,,651

,

I
-\ t.e nde com 1I0ra marcado.UJu1!'uUorio:

RU<i FehfJt' �,.;nUll<lt .", .... ".� sua dl.L.flla cneuret....ue.

l'.sq .�a·lI,ro de CárvlLlbo. I m unou se-u ('Ol,""llóno para .. ;1I�
t:iílrárlo: 1

[• . 6 00' IS 00 di
�'.lIp. :;:chrnlal, o. 39-A _ t;mas i o, as

" iarra-
mente exceto aos sábados rrent» a Padaria Carmen

CONSULTt\f;: Dal' 15 às 18 horas

Endereço: A venída Mauro Ramos, 286

MATERNIDADE fARMElA OUTRA
SERVI(O DE RAJOS X

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

['01'10. a .Rua Nl.lnel Machado. 17.

I.I)EN<.:A� 00 Pt! I.ii.& II

" Tl.' B.�: II n.: LOS II -

'1'01 .,;01

ORA. EBE B. BARi05, .

CLl,\'ICA /)F.' CkIASÇA ....

Co••all&t

salll.Dd. • • '_'e,,,

.... l' .. �.17 .........

Exame" 110 1\ ... lôm:ll('o - \'e"icula Biliar -- Rin ...

r,lI'ax - Ossos -r-: Intestino, etc.

11 i,..t erosa IJli ugogra í'la Rad iagrafia Obstétrica
(Gruvídêz ) - Rndlnlogia Pediátrira.

I1ISPôE DE APARELHAGEM MOm:::li.NA MARCA
SIEl\1ENS RI<XENTEMENTE ADQUlRmo

ENDERltÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. ônibus à por
ta (Almte. Lamêgo) ,

Horar1f) (h... ,.. ,. I" 1'Jllr ...

RuldênCla - Fellpo 'lchalld'

Q o 127

\\'TO\' 10 .\ICNIZ

.\H \GAO

(. I H l' ::C 1.0\ T ItA t: \1 A I OLOI:L\

ORTOPEDIA
ConluHórlO' .' oi" 1'111',0. 14 -;

, onsul,,, a,.. I" 81 1- nor... alt_
rlamente 'feno. i.01 líbado. Re
�;(j:.nl'!� J"HV'''i''; , .. ,.. l:Ç;\ F'rH'E' :?'1f4 ,

1
-- 1

".�P"'t \�'f""\. ,..,,- 'r:(l,� .. tl21. -i,.. ,.n.j� " rt"c'to

r -II'llflll'nt.· rj .. t]"r"{l�")ldn� f.�tll'!l& rI....

Clrl.lrr:a lUla!
CONSULTÓRIO: _: Pila CeI. Pedro Demoro, lfi!):l -

Estreito

RAUL PER[�RÂ :lAlOA�
ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
&scrltórlo: Rua Joio f'tnto D 1. lObO
t tletone u. 1.•8'1 - C&b:a P::J",taJ n U

&OIl·OIO: Ou 16 la \7 lloraa.·
xxx

!lH \\ \ 1.)'01: ZO)IEH
(; \!tCIA

t ·o,,,ul'..,no Ru'" JoãO i'hito Q. )0,
1 .... l�.(l(l •• lb,OO bOlu. At.nde
com bar.. marc.dM. T.letone
3035 - Realdêncla: Ru. Gellel.1
Blttencour' D. 111,

,�:-,,",:,�)'�.1· "

'_.',,-,�_.�....,....... �,"1"_

DeNTADURAS IN'ERIORES
\.IE:TODO PliOPRIG

F XAÇAO'GARAl'iTIDA

DR. MUO� PtS
' l[HWfIDSON

t< CTH\JROL�l J L)ENTl�TA

DIPLO\IAl'O PELA U'i1'/ERSIDAlJF no rARi\;\;!\
11- .•\ ros X -. pnNTES - PfVr"I:::: '

TRAT."."m:'n,'):s DE �.bJ. -��

}1_Jl{. Rtf; '-- (j';t�.f; f·r;� 12 p da� 18 .�� zr hnr:L'

HORA� MARCAD.'\:::: .- ria, 14 'l� -I!{ !1ora.<

RUA TRAJANO .. 2!J _. 1 () andar

·DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
Comunica aos seus cl1entes () novo horário de consul-

tas.

DE MANHA - das 10 as 12 horas
DE TARDE - das 4 as 6' horas'
Consultas Rua Nunes MachadQ, 7 fone 3738.

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar -- Flori-anó.polis
Dr, Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Dr, Evilásio Nery Caon

Questões TrabalhiRtas - Causas cíveis. C'onwrrlais. rrirll i

nais e fiscais - Administrl?ção de bens - Loraçã.o e \'cn:
'1:1. de imóveis -- Nllturilli7.açno _- InvrnláriM - Cobran·

ças - Cont�bilidade: escritas, balanços. 21nálise� f' pel'i('i:)�

=l
I
I

_"" .. 11

-I
PROGRAMá PARA O MÊS DI!;. v ULHO

I\} :I�Dia 7 Quinta-feira - Bingo Dançante I
·11das 20 ás 22 11

Dia 9 S�baclo -- Bing'o Dançante das-I . ii
20 às 23 hOl'as I'

Dia 10 Domingo - Bl'otolandia -

-

clfJ.S .�' li
19 às 23 horas

11 i!Dia 14 Quinta-feira - Bingo Dançant." '1das 20 às 22 horas '1'1'Dia 16 Sabado - Soirée escolha Miss
Continente da!:! 23 às 4 horas I

Dia 21. Quinta_Feira - Bingo Dan_ IIçante das 20 às 22 horas

L O T E J
Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

a longo praza sem iul'Os, sitos á rua Lauro Unhares, pró
ximo a P�nitenciál'ia. Podendo o comprador construir sua

casa, imefliat_amente. '"

J U L R O I

CLUBE

DIA 9 - Sábado - Soirée com Orquestra "Los

Gavilanes de E!:!panã".

DIA 10 - Domingo - RI-FI

DIA 16 - Sessão Cinematográfica

DIA 17 - Domingo - Encontro dos Brotinhos

DIA 31 - Domingo'_: Encontro dos Bl'otinhns.
��
I' • • j

:)1 I ��---"
� tt!E!

R�CREATIVO

6 DE .JANEIRO
ESTREITO

pia 23 Sabado Bingo Dançante
20 às 23 horas

Dia 24 Domingo - Brotolandb
19 às 23 horas

das

da�

Dia. 28 Quinta�feira -- Bingo Dan-

çante das 20 às 22 horas '

.Dia 31 Domingo - Brot1lan.dia das
19 às 23 horas

NOTA. A apre!:!.:mtacão da carteira
de sócio e o talão do mês dê- jull1o.
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Escritório

Informa�ões e Orçamento
Osyaldo Meira
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explorar o nosso potencial hidrÓu·

lico, com w-tenos e o�,..� p e q úe n C! s e de

pronto utilizcçõó] que ponhQm, ó OI Jã Q

p-ossível, o serviço de um sistema SiderúrgiC:o,---�
�:;:t.c;::�." ·��=��um� sistema de- rêdas eléjricas.

� Ho o' _"(;Ih'·
- ""t�:01 Q

....._""""....

truçõo dos eletrosiderúrgicos no Sul �o .....

O Petr61eo cuia intensificação das prospecções
triplicará o nossa atual produção.
As nossos fazendas, vilas e cidades carecem
de luz e fôrça farto e borctc,
Os nossos transportes exigem cada vez mais
combustíveis e o desenvolvimento mais divisas"
com que abastecer-nos no exterior daquilo
que nos falia. E Quem Dará a Solução?

\

'Adhemar de Barros sempre lutou pela nc s so

eClusa humana. A sua longo expe riêncio politico e

adminis.lraliva são os garantias da nosso vitória.

A suo plataforma de govêrno é uma resposta

obietlvc às nossas preteridos aspirações.
Com êle, confiamos em que Desta vez . Val'l\ol!,

poro o frente e paro o alto, como cunvém a

um povo que tem o orgulho do suo nacionalidaJe.

e, vamos, mesmo

Um País que se preparo para novas etapas Jo stJJ

evolução histórica, tem que avançar cc.itinuc

mente. Só podemos avançar com dinamismo po

sitivo. Promover o rápido utilização de meios o tu

antes poro todos os brasileiros é o mais urgente.

transporte
Além de subsistência, confôrto, condições dignos
de trabalho e tranquilidade social, precisamos
interligar os nossos n ú c I e o s de trabalho do

campo com as cidades, dos Centros produtores
com os de consumo e exportação e dos extre

mos do Brasil com tôdcs as regiões. Isto será

feito com o construção das milhares de pequenos
estrados municipais e estaduais que ligarão nossos

vilas aos troncos rodoviários que cortarão O País.

As nossas ferrovias exigem reaparelhamento e

racionalização. Os nossos portos e aeroportos
precisam de revisão, consertos e equipamentos.
Os nossos navios precisam ser renovados.

A reformulação da nossa lei orçamentária, com

Q discriminação e redistribuição dos rendas mu

nicipais e estaduais, permitir. nos-á os recursos

que hoje nos faltam, com o excessivo osntrcli

zaç50 do Poder ExecuHvo.

educação
Educar é criar um sistema funcional de instrução
público poro todos, em que não só o ensino,
mas o livro, a merendo, o transporte, o cssis
tência médica, dentória, dietética e hospitalar
sejorn de foto grótis, e em que os mestres se

jam remunerados condignamente. Novos estatutos

e verbas dotarão o Educação no Brasil de um

novo sentido, visando levar o homem, como me

dida de tôdas os coisas, o novas dimensões sociais.

Precisamos erradicar o analfabetismo que en

travo O progresso humano do Brasil.
Só conseguiremos isto pelo mçciçc comunhão
de vontades no escolho de um Govêrno nosso.

É preciso edu,car o povo para que o êle seiam
abertos os horizontes da cultura. Não bosto

apenas sobreviver, é preciso viver, e isto inc:lúi
o direito à cultura e à recreação .

. .

energia

•
Adhemar é a sotução

Precisamos de um Govêrno nosso, à altura das
nossos Ião preteridos aspirações.
Um Govêrno que de fato construa o alicerce do

progresso e que consolide de ,uma vez, os

nossos direitos humanos a Pão, Agua, Çasa, I
"J:'erra, Trabalho, Saúde e Aço.
DESTA VEZ, VAMOS; E, VAMOS, COM A SOlUÇÃO

para presidente da república vote em

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

B A R R E I R O S I Empregada
Vende-se por preço de ocasião, 5 iates ótimamente 1 Precisa-se ele uma emo:

situados. Ver e tratar com o sr. Cleonildes Ligockí, à gada. Tratar na rua Oonse
Estr�da Vel.ha, 61, - Barreiros ou à rua Tiradentes, � lheiro Mafra, n. 112, ou pel�,
- 1. andaI - sala L telefone 3608. Paga-se bem,

PARTI(IPACÃO•

��l'. e Sra. Renato Pinto de Oliveira
Sr. e Sra. Geraldo Magela Figueiró

Lem () prazer de part ic ipar �l,OS parentes e pessoas

amigas o e ontrnto de casamento de seus filhos
LUCIA l\IAIlIA e JOAO PEDRO

A V I S O
I A Associação Cata.rlnenca de Medicina chama a aten-

1-10
d= seus aSSOCia. dO.

s para o Edital sôbre as eleições dê! I

""l"€udcs junto à AJvI.B. e à A.C.M. a se realizarem no dia
do corrente. .

A urna nari recolhimento dos votos estirá na séd
t. .. A2soc-iacâo, no período de 14 a 17 horas.'

Flori::mópolis, 6 de Julho de 1960
DR. DANILO F. DUARTE

Brasília, 24 de junho de 1960
F,r.p. - (l, �1, c asa 203 Rua Sta, Terezinha, 91

ErFl i l iu - TJ.F. Araxá - J.\:I.G.

CO�10 É
O CAFÉ

GOSTOSO
ZITO

---'--- .__ ._--_.�--- -_._-_ . ...--------_. _ ......--- ...-

I
Piano - VENDE-SE

V E N D E .. S E
M·OTOCIClETA V,ENDE-SE

I '

I Vende-se uma Moto:cicleta B. S.: A.
I em forma. Iraíer na' Prainha, nr. 153

! Vende-se am -píano, ale
mio, em bom estado de con:
servacão. Tratar na "Casa
Ancora de Ouro", 1'11" li'eP_

URGENTE

TRÊS LOTES DE TERRENO NA ANTlGA CHACAR:\

LAURO LINHARES - PLENO CENTRO DA CIDADE.

TRATAR ATÉ O DIA 15 DO CORREJIoTTE COi"! A SRA.

RUBJi:N JRAZABEL, QUERÊNCIA PALACE HOTEL.

PROGRAMA ()O 'MrS DE JULHO
Dia 10 - Disco Dance - com orquestra. e atrações.
Dia· 17 - DL·.:!o Dance, com atrações.
Dia. 24 - Discu Dance, com atrações.
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Haverá Greve
Chegaram a bom têrmo os entendimentos mantidos pelo

Prefeito Osvaldo Machado com o Sindicato dos Trabalhadores
na Construção Civil de Florianópolis.

As ponderações e a proposta do chefe do executivo muni

cipal Ioram aceitas e, assim, afastou-se a possibilidade de uma

deflagração grevista dos servidores da Prefeitura.
'Nas demarches encetadas, o sr. Osvaldo Machado deixou

claro o seu interesse em encontrar a solução definitiva, declaran
do-se bem desperto para um problema que não o poderia deixar
Indiferente.Ficaram dest'arte, bem evidenciados os propósitos
do nosso governante, cuja proposta, homologada em assembléia
geral dos trabalhadores, continha o justo empenho do adminis
trador atento ao desenrolar de uma crise que evoluia desagra
davelmente para ambas as partes.

"'rogiUo Mello foi le�1 e
Eficienten mas saiu

o Coronel 'I'rogí lio Melo, como foi amp'lamente noticiado pela impren
r.a local, enviou ao sr. Governador do Estado, há dias, pedido de exoneração
do Cargo de Delegado Regional de Polícia, posto que Ol!UpOU durante muito

tempo com larga eficiência.
O pedido, feito em caráter irrevogável, foi aceito pelo sr. Governador,

que, despachando, o fez acompanhar do seguinte:
Estado de Santa Cata- Gabinete do Governador

Florianópolis, 28 de ju,

o governador Heriberto Hulse, dc regresso de

Brasília, falando a uma das nossas emissoras, mostrou
se entusiasmado com o tratamento que o Presidente
Juscelino ,d;ispensara aos problemas catarínenses e as

deferências com que o recebera no Palácio dos Des
pachos.

Embora o 'radialista que o entrevistava - Chiquito
Mascarenhas - tudo fizesse para evitar citações do
nome do Presidente, na mais ridícula demonstração
de primarismo mental, o governador repetiu que fôra

integral o apôio Idio govêrno federal às questões admí
nístratívas do nosso Estado levadas à sua considera

ção. Numa palavra: o governador Heriberto Hulse,
testemunho insuspeitíssimo, comprovou a veracidade
de afirmações nossas: o Prcsidente da República, no

trato de assuntos administrativos, não, usa proce!'.c::.c�
díscrímínatórlos.

Que ';
_

_

�AQ
_
p N eatârtnensct

'_'-;"'_'''-'''''crJmo o governador barriga-verde há-de ter
cído a sua própria dimensão apequenada pelas

espirjjo público do

_'1 e, se,

_Geber as soluções pedidas para problemas

ío Estado pensasse no que fez e está fazendo, por

�1eSqUinh� politicalha, para o admirável e sacrificado

município de Joinville.

Que castigo! Até um simples e rotineiro aval. a

um empréstimo o govêrno do Estaidio nega ao maior

município catarinense! Enquanto isso, recebe tudo o

que pede ao Presidente!
Alfa e ômega!

�.:.,. 'li.-eglonaí ae políCia,
vários outros despachos t�
legráficos, entre os quais
os d-os srs. Euclydes de

Cerqueira Cintra, Juiz de

Direito d1- Segunda Vara,
Ernesto de 'Mourão Sá, pa.
pitão de Mar e Guerra :
Capitão dos Portos, .�un�o
Bastos Martins, Capltao ce

Fragata - Comandante da

Encola de Aprendizes Mari
nheiros.

na Prefeitura de Florianópolis

Os problemas relacionados com o comércio interno
e externo de couros e pe'les estão sendo debatidos em

Pôrto Alegre, desde o último dia trinta de junho, por

dirigentes de curtumes de todos os Estados do Sul do

país.
Por outro lado, os in

dustriais do Estado de
Santa Catarina, no seu Se
minário Sócio_Econômico;
cujo início se dará na se

mana
.

vindoura, na cidade
de Blumenau, também in
cluíram o importante as

sunto em sua pauta de tra
bálho. O mesmo sucederá
nos encontrou regionais
previstos para' as seguintes
cidades: Chapecó, Joaçaba,
Lajes, Criciúma e Joinville.

Objetivo do Seminário Sôcio-Eeonômico

In'legração 'da Economia de S. C.
Novas Reuniões do Importante Conclave Serão Realizadas em Seis Cidades,
do Estado

grande maioria da espe
cialidade no país. Dados
colhidos pela Assesaorta
Técnica do Seminário que
é presidido pelo sr. Celso
Ramos asseguram que os

números cresceram sem,

pre a partir de 1956, regís
trando.se 1.015 toneladas
para') aludido ano; 1.154
em 1957 e 1.361 toneladas
em 1958 último ano pes
quisado, 'no âmbito da clas
sificação, de couros e peles
verdes, Na parte de cou,

roe e peles secos, os dados
são os seguintes: 466 em

1956, 456 em 1957 e 553 to
neladas em 1958. Na parte
da produção dita "salgada",
os números foram: '1.875
toneladas em 1956, 1.865
toneladas em 1957 e 2.068
toneladas em 1958.

UDN TEM UM A MENOS
DISSIDÊNOA PROGRIDE

SERV� PUBL.
RE(EPC'IONAM
LOTT-JANGO
A "FRENTE NACIONA.

LIS�A DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO
DE SANTA CATARINA"
no dia 6 do corrente, às 20
hs. reunida em Aesembléia
Geral, elegeu suas Comis
s0es de Propaganda e de
Finanças.

�'_'_"-�.,.,,,,,,,,,,_,, ...�, loca,
_ 't;U'.....�b., f'(·el.1"L'" T "'I ,..,

lizada a rua Felipe Sch
mídt nO 37, 2° andar, sala
5 encontra-se à dísposíção
de todoe os servidores Na
eionalistas. partidários da
candldatura LOTT_JANGO,
que desejarem ingressar
no seu Movimento, trazen
do sua colaboração para a

ví sória da' chapa Naciona
lista .

No ensejo da chegada,
no próximo dia 9; sabado
dos candidatos populares
LOT'I'-JANGO, a Frente
convida a todos os Servi
dores, para recepctoná-Ios
no Aeroporto Hercílio Luz.
Haverá condução, que par
tirá às 15 hs., defronte ao

Teatro Álvaro de Carva
lho.

Nésio Jacqu zs Pereira
Secretário Geral

A VITO'RIA SERA' D:E CELSO'

Hoje, em Blumenau, com

:'al:.e���2are��i:�í�: ::�= LOTERIA DO ESTADO DE S. CATAIUNA
vencão estadual o PRP.
tendo-se como quase certa

a homologação da candi.da
tura Celso. Sábado e do

mingo próximos, na capit�I, '

em ,gigantesca. conv�nçao
reO'ional estara reunido o

PTB QUe também, segundo
se �firma, homologara. a

candidatura CELSO. Se um

ou outro dissidente, sem

maiores expressões, surgem
nos partidos que apoi:;tm
ou apoiarão Celso, na UI?N
há uma avalanche de :d-ls
sidentes, inclusive cidadãos
de grande expressão e

grande influência eleitoral,
llara contrabalançar.
Desta vez a vitória -!SOrri

ao candidato pessedista,
com aquele sorrbo afirma
tivo de vitória, e essa opi
nião não é só nossa, gene
l'aliza-se, expande-se, ml,lJ
tiplica-se, entenlde-se por
toda parte, e ninguem mais
a conterá, mlesmo porque,
�,anta Catarina bem mere

ce qUe seus filhos votem
bem em defesa de seus des

tinos e votar em CELSO
•

é votar bem, e pelo bem de

Santa Catarina!
(Do "Bal'l'iga-Verde" de

Canoinhas)

FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 9 JULHO DE 1960

I"

CONVAIR/ DIAPI_O

FLORIANÓPOLIs
DIIETD,
ç, PAULO----

. R\O, '

nho de 1960
Ilmo. Sr.
Cel. Trogilio Melo
Acuso o recebimento do

oficio n. 348/60, no qual V.
Sa. solicita ,em caráter ir
revogável, exoneração do
cargo de Delegado Regional
de Polícia deeta Capital. Notícias chegadas de São Lourenço, próspero muni-
sobremodo constrangido, ,í:)io do oeste .catar-inense, informam do descontenta-

mas atendendo as razões '

de seu pedido, ao assinar o menta de vários políticos udenistaj, de destaque, quan-
ato de sua exoneração, ia a orientação daquele Partido, para as eleições de 3

cumpro o dever de, como de Outubro próximo vindouro.
Chefe do Poder Executivo, Assim, não se conter; MOS, futuro Governador
manifestar-lhe os meus mando com os atuais cri- rio nosso abandonado Es-
agradecimentos pelou rele- térios polítícos da UON, o tado.
vantes serviços prestados sr. Ademar Hack, elemen,
ao meu Govêrno e à popu, to de grande e inestimável
ração desta Cidade. prestígío PRESIDENTE EM
O trabalho do prezado EXERCICIO do Diretório

amigo, durante oito anos Municipal e duas vezes ve-
de exercício no árduo car., reador daquela comuna,
go de Delegado Regional de quanto ainda pertencia ao
Policia merece o reconhe, velho Chapecó, acaba ele
cimento do meu Govêrno integrar-se na dissidência
que sempre teve em sua udenista, comandando no

pes.úa colaborador leal, munícípín �d:.;..- &';;0 Louren-

e�iciente e dos mais c.aI?�-_...--'Ç(), -a renovação do quadro
cItados., .�

---
. polítlco, administra livo de

ValhC)�me- dl) ensejo pa-. Santa Catarina e adotan .

ra apresentar. a_ V. Sa. do como bandeira a mag,
atenclOsas sa:�daçoes... nlríca plataforma de go-

(ass) Herioerto Hulse vêrno do sr. CELSO RA-
Governador

Nos mesmos termos fo
ram enviados ao ex.D Ia

"As prcmeesas não cumpridas pelo "realizador Irineu

Bornhausen liquidaram com êle no oeste, e com a sua

UDN", é uma das afirmações feitas pelo BARRIGA_VERDE

de Canoinhas, em artigo onde comenta a situação da can

elida tura vitoriosa de Celso Ramos.

Eí-Io na íntegra: na! E num govêrno sem

Noticias de todos os re- ódios, provará aos que com

cantos .:d'o Estado, dão tanto ódio o combatem, que
conta do -invencível entu- o ódio é dominadQr efe-

siasmo que domina os par- mero. Cái desintegra-se
tidários da candidatura desaparece logo, porque só

G o amôr constrói nara a
Celso Ramos para over-

eternidade, ldizem ôs livros
nador. E' que essa avalan-
'che entusiasta aumenta de da .sabedoria e da fé.

adeptos dia a dia, hora a

hora, e por toda parte.
No oeste a transforma

cão foi qua,se total. As pro
messas não cumiprid'as pe
lo "realizador" .. , Irineu,
liquidaram com ele e com

sua UDN. Celso vencerá
espetacularmente em todo
o oeste, é o que garantem
os homens de lá.

I' Em Lages, tudo azul.
Desta vez não se repetirá o

sucedido em 1955. Celso
terá o apoio quase unãni
me de :sua terra natal, um

dos maiores nucleos elei·
torais. Em Joinville, em

Blumenau em Brusque, em

Itajaí. Ma'fra, Pôrto U'nião,
e também em Cano�nhas,
Celso vencerá. E nos de

mais municípios, em maio

ria, Q mesmo -sucel\era.
A UDN que prometeu es

tradas asfaltald'as,. centrais
elétricas, e que até agorct
não cumpriu em seus dez

anos, não terá mais opor
tunidade. pagará caro por
ter mentido ao povo. Santa
Catarina retomará seu go
vêrno de progresso. inte

grada no progresso do Bra

sil, com. a.pôio efetivo do

fut.uro govêrno da Repú�
blica.
Celso comandará a epo

péia redentora d'a terra .e
do povo de Santa Catan-

A produção de couros e pe,
Ies em Santa Catarina vem

experimentando razoável
crescimento, dado o ínte,
rêsse manífeetado pelos
mercados do Rio Grande
do Sul e de São Paulo" cujo
parque industrial dedicado
a calçados constitui a

JORNALISTAS
. REUNEM-SE

P-rofissionais de imprensa
de todo o país, em número

superior a cem, reunir-se
ão em Manaus, entre 14 e

17 no corrente, Ic,'urante a

i'ealizacão na capital' ama
zonensé da IV Conferência
Nacional de Jornalistas.
patrocinada pela Fed.era
cão Nacional de Jornahstas
Profissionais.

}

GENTE 'IMPORTANTE

A última audição do programa GENTE IMPOR
TANTE, contou com a presença dos líderes do PSD e da
UD::\' na Assembléia Legislativa, respectivamente os

deputados Estivalet Pires e 'Sebastião Neves. Como de
,

,

audições anteriores, esta nova entrevista causou pro
funda repercussão.

Infelizmente não será possível, desta feita, a re

transmissão do programa patrocinado por pereira &

Oliveira, TAC e Querênda Pálace Hotel, por motivo de
,

ter a gravação sa ido imperfeita,

Prefei,tura Faz Convênio (om a

Caixa de Crédito da Pesca

Entrepostos Venderão Diretamente à

População ,,_ _,.,,'�rs-
- ,,��_

� -,..Q�)Q��E4<.-ÇeJJ1ta'j será bastante beneí';:<iàdo pe
r

lo rec;�te convênio de cooperação firmado e�t�'e ,a .PTe.;
feitura e a Caixa de Crédito da Pesca, do M1I11steno da

Agricultura. ,,'
. -

d C C P
A Municipalidade colccara a dHlpos:çao a

� :,'
.,

pejo espaço de cinco anos, sem qualquer onus de."oll�n
tes de alug-uel, arl'endamentos ou taxas, as suas lllstal�
cões frio-ol'íficas no eRtado em que se encontram, ronsi
t.antes de três câmaras, localizadas no Mercado Centra.

A Prefeitura oferecerá carnes, frutas e le��mes,
também, outro local p�ra devidamente recondícíona-

que seja instalado um 'p�s- das. ou melhoradas.. _
to no Mercado de rádio- Findo o prazo, serao de-

, transmissão ,� recepção, volvídaa à Municip�lidade
para os contactos necee- as oenteítorías . re.abza�as,
sários com os barcos. Den- caso nao haja m!eresse
tro de suas possibilidades, mútu.o na prorrogaçao do

dará, ainda, outro local l?a- refendo convemo.

ra a instalação de um pos
to de revenda de materíaíc
de pesca.

A C.C.P., por seu turno,
instalará um entreposto de

pescado para venda direta
à população e postos de.
revenda de materiais aos

pescadores, bem como o seu

servico ele rádio. Recondí
cionará à::: suas expensas,
o maquinário constante das
câmaras frigoríficas, ou

CELSO Ed
-

instalará materiais técni- e ucacao
camente os melhores, se •

assim julgar necessári::J, Na meta da educação,
para o i:.'ZU melhor desem- Celso tracou como funda-

penho. mental a 'noção de que a

Outra importante cláu- educação deve ser levada a

sula elo acôl'do: a C,C.P. todos. Como alguns jovens
utilizará a câmara que jul- capazes não podem finan-

gar mais apropriada e en- ciar os seus estudos, CelD.:J

tregarâ. duas outras à Pre· resolverá êste problema
feitura, destinadas à fri- com a criação de 15.000

gorificação exclusiva de bo1.3as escolares.

Como se observa, muito
terá a lucrar a nossa po
pulação, especialmente ].10
que concerne aos preços.
Pede-t-e dizer que a Pre
feitura e a Caixa de Cré
dito da Pesca dão-se as

mãos, nesse convênio pa
ra resolver problemas de
abastecimento.

Florianópolis, 8 de Julho de 1960

2.871 CR$
CR$
CR$
CR$
CR$

50'0.000,00 - Herval D'Oeste

50.000,00 - Pôrto União

30.000,00 - Florianópolio
20.000,00 - Videira

10,000,00 - Capinzal

2.601

1. 531
2.668

4,142

Depois Eu Conlo.

..��<
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


