
Máxima seriedade

Mundo· na
LONDRES, 20 (D.P.I.) - o primeiro-ministro

Harol� MacMillan, expressou a preocupação britânica
pela "nova tendência" da polítícà exterior da União
Soviética e advertiu que um pequeno equívoco poderia
criar uma situação bélica no mundo 'da qual não po
deriamos escapar".

Numa 1�2Õ\nica mansagem pessoal ao primeiro
ministro soviético, Nikita .Kruchev, entregue no Krem
lin .pelo embaixador britânico, disse MacMillan : "Sín
ceramente, não compreendo qual seja seu propósito".

"Caso prossiga a atual marcha dos acontecimen
tos no mundo, - previne - todos nós podemos um

dia, por êrro de cálculo ou por- má sorte, nos encon

trar envolvidos numa situação da qual" não escapare
mos".
Macmillan revelou hoje

sua advertência numa eon,
corrida sessão da Câmara
dos comune.
.

.A carta foi acompanha;
da d,J uma nota díplomá ,

tica que destacava ver a

Inglaterra, "com a máxi
ma seriedade" o Injustíf'í ,

cado ataquejao avíáo RB.47
dos EUA no mar. ce Ba ,

rents.
O chefe da oposição tra

balhísta, Hugh Gaítskell,
levantou.so imediatamente
para apoiar a nota de ad
vertência d� Macmillan a

Kruchev.
Disse Gaítakell- "'Acredi

to que Esteve certo ao fa.
lar francamente a Kruchev
acêrca destes recentes a

contecimentos da politica
soviética."
O fatos de hoje foram o

auge de um], semana de
intenso estudo por Mac ,

millan, da melhor forma
de fazer a advertência ao

dirigente soviético. Mac
millan redígíu peasoalmen,
te a carta em sua casa de
campo durante o fim de,
semana, depois de xonsul,

•• •

tal' os principais aliados e

para por ênfase a sua ím;
portancia decidiu torná
la pública no Parlamen,
to.
A advertência de Mac.,

millan e a consequência de
sua crescente inquietação
pelaa ínespesadas atitudes
de Kruchev -' que aumen

tam de intensidade de
pois do fracasso da Super
conferência de Paris, e que
na opinião do primeiro
mínístro britanico, podem
conduzir a uma explosiva
situação internacional.
Referindo-se ao torpe

deamento russo da conre,
rência de Desarmamento e

ao incidente do avíão.ns
pião U-2, díese Macmillan
a Kruchev que os sovíétí ,

cos "não deveriam ter ado
tado medida tão grave,
destinada a converter o

incidente numa séria dis
puta internacional".
O primeiro ministro re�

peliu as acusações de Mos
cou de que as potências
Ocídentaía tramaram uma

conspiração para destruir
o Estado Independente do
Congo.
"Devo perguntar a Vossa
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Excelencia, senhor Kruchev
- disse . Macinillan - se

acredita realmente que es,

sa cQnspiração' é posalvel
tendo em vista as normas

que os governos b�itanicos
de todos os partidos têm
seguido, não fJó\ desde a ul ,
tíma guerra." como durante
gerações".

'

A êste respeito recordou
a politica seguida pela In

glaterra com relação à In.,

dia, Paquistão, Ceilão, Ga
na e Malaía, "qu�, com

nqssa ajuda, conseguiram

e uma guerra
seu objetivo de 'alcançar
vida e força independen
tes". Acrescentou que tam,
bem a Nigeria e Serra Leoa
obterão dentro ·em breve
sua independencia, e que
a Federacão das Indias
Ocidentais' tambem enve
redará pelo mesmo ca-
minho.

'.

Macmillan afirmou que
a Inglaterra não se afasta
de seus aliados por causa'
de ameaças, nem' se ate
moriza excessivamente com

propaganda.

"Temos um profundo de.
aejo de ver um alivio na

presente tensão do mun-.
do - declarou. Mas caso

se pretenda -conseguír isto,
todas as partes devem
cooperar no sentido de di- \

mínuír e não aumentar o

numero de incidentes que
inevitavelmente devem sur ,

gír na presente quadra do
mundo".
Dirigindo sua atenção

para ,o incidente do RB-47,
Macmillan rez ver clara
mente que a Inglaterra

mantem-se firme em
\

sua

solidariedade aos EUA.
O primeiro ministro disse

aos parlamentares que con;

tinua sendo a tftude de SeU

govrno permitir o uso de
bases na Inglaterra por
forças dos EUA, porque
acredita ser isso um bene
ficio comum e repeliu a

acusação aovíétíca "de que
o uso dessas bases pelos
aVIO€'S norte-americanos
para operações legitimas,
pode ser considerado como

agressão.

Cardeal Jaime Câmara: "I Igreja
não :velou nenhuma candidatura"

Ajuda à A.-LRIO, 20 (V. A.) - O cardeal dom Jai
me de Barros Câmara, em encontro que mau

teve com o governador Sette Câmara, durante
duas horas, informou ao chefe do executivo
carioca que a Igreja, absolutamente, não é
contra e nem a favor dêste ou daquele candi
dato à presidência da República.

Acrescentou que a Igreja está em situa
ção de expectativa em relação a todos os can

didatos, como acontece em todos
.

os pleitos,
'não tendo vetado nenhuma das candidaturas
; lançadas. '\

"Nossos candidatos - frisou dom Jaime
de Barros, até agora merecem os votos dos
católicos, Porém, aquêle que se manifestar

.,. �'1'
contra a Igreja será públicamente repudiado

-----------

por ela. Entretanto, isso até agora não acon

teceu".
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"Não toquem em Cuba"

A1Dea�a á �az e á seluraH�a internacionais
NAÇõES UNIDAS, HAVANA - 20 (U.P.!.) - abuso, agressão, represálias
Em resposta aos violentos ataques verbais lançados contra os Estados e má-fé. _No entanto, no

Unidos no Conselho de Seguranca da ONU, pelo delegado soviético Al"ka'y .momento °UaRvsostaçao'botde-
S b I d .,: .

'" 'legad0 (Ia se a s eve
o o ev, quan o-se debatia o Iitígío Cuba-EUA, o delegado norte-americano,

.

de votar, dando assim tá-
Henry Cabot Ledge, pronunciou, em nome l.Ie.S:&1 país, a seguinte advertência cita aprovação {t resoluçao

� União Soviética: "Não permitiremos que'-nos t09,úem e tampouco permitire- tOi�lac.ia.".',..
mos f'j A-Q

�.. .

aJod·'�'· O erobal�a,lOr n'O Equa-
" que-r q,ueru nos Qu.e·1>ao nossos. la.o,s." ._, �

.

-,....
I '. ._ � eor,.t'i·. J'<itm A.. C1"'�ea, queNove dos onze paiS"'e$ do Conselho de Segul'ança ap.rov�ralU.o projetCY,de p�'.�side ao. Oons.eilw· .íu-

resolução 'a,rgentin0-equatoriano, no qual se ,Pede que o Couselho\�sp'era a a:�úa- rantê' ê�t_e Inês, qualif!ciJl1
cão da Organizacão dos Estados AmeTicanos sôbre a questão e se adverte às a �EsolUçatO . .ap�ovada sobre
.

_ _ : .'

.

Cuoa de nunLO para as

na�oes n_ao amenc�nas que se a'bstenham de atuar de forma que possa agravar Naç.ões Unidas e 1ambén:
a o:Ituaçao :f.l�S AntIlhas. para a Organizaçao dos

O "premier" �idel ,castro Estaidoz. Americanos.
levantou-se, ontem, de seu Embora se negasse a Cuba concordava em 1e- O delegado russo fez a

leito ele enfermo para a_ mencionar o nome .do em_ var o processo contra os seguinte 'afirmaç_ão sõbre'
cusar, em Havana os sa- baixador, supõe.se tratar- Estados Un�d.os ao exame a posição de seu país facú

cerdotes católicos de "ias- se do sr. José Miro, desig_ e solu'�ão da OEA. à.
-

crise nás Antilhas "N9�
cistas", e ao Departamento nado em Washington e seu

.

,nos limítamos a dizer: nao

de Estado nerte-america. predecessor como 'premier', Os ,debates no Conselho toquem em Cuba! Deixem-

no, de subornar .seus anti- cuja defecção, no mês pas- se realizaram nuni amôien- na só! Deixem que ela faça
gos amigos para que Q a_ sado, foi um golpe severo te de franca e declarada o que julgar c,onveniente,
bandonassem. Atacou "os para a revelação. hostilidade entre os E"ta- Não a ameacem ,com sel;

falsos cristãos que vão a Após as votações no Con. dos Unidos e a União So, poderio, poIs outros povo�
igreja conspirar em vez de selho de Segurança, o mi_ viética, pontilhado de a- tambem usc:.',;,Q O se�". �
C';'ar" e formulou um apêlo nistro Idas Relacões Exte- crimoniosas trocas de a_ acrescen�(}u: "Isto nao e

aos "bons cristãos" para riores de Cuba, -RaUl Roa cusações e contra-acusa- ameaça contra os EE. UU.

que 'expulsem das igrejas declarou ou aceitava a de� ções. O ,delegado russo ex- Mas, ,COiHO r(\�ultado do�
os Que {Iesejam fazer dos cisão da que orjg'ánis_ pressava-se em têrmos atos agre·: ';(':;� dos E,.E, UU.
templos trincheiras cOntra mo, mas se reservava a enérgiCOS e até ameaçado- -criou-se uma situaçao qu�
seu regime revolucionário" possibflidade de voltar pe- res, em favor de Cuba, a_ é uma ameaça a paz e a

O líder cubano; q'lae in� rante o me-smo Cons·elho cusando aos EE. UU. de s€'lurança lintemacionais" ..

terrompeu sua
.

convales
cença de. pneumonia para
um discurso de três horaR
ante a televisão, acusou o
Departamento de Estado de
o�ganizar as manifesta_
foes católicas anti-comunis
'tas rUlUzadas nos dois últi_
Imos dias e denunciou a
tentativa ,de subôrno na
pessoa (l.e um embaixador
cubano, a quem foram ofe-.
r�cido.s 40 mil' dólares em
dmheiro e 2 mil dólares
por mês, para o resto de
Rua vi'da. se desertasse do
govêrno de Havana.

RIO, LEOPOLDVILLE,
NOVA IORQUE, 20 (U.P.!.)
- Tropa do contingente
brasileiro que f!8 acha à
disposição da ONU em

Suez, poderá ser utilizada
pelo organismo internacio-

. �al na área �o Congo, para
mtegrar a força de emer

gência das Nacões Unidas
que controla

-

a situação
naquele país, da. qual par-
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ticipam, até agora, a Sué
cia, a Tunísia, Ghana e a

Bélgica.
A hipótese do envio de

um conting·ente brasileiro
àquele paíg, ventilada, on
tem, por' círculos ,milita
res autorizados, no exte
rior, não foi posta, aind,a,
ao exame do govêrno do
Brasil, segundo apurou a

reportagem dêste jornal
nos meios oficiais compe
tentes.

MOSCQU PROTESTA

mundiais.
A União Soviética eXIgm,

ontem, que os Estados Uni
·dos retirem os 20 milita
res norte-americanos de

sembarcados, hã. 24 horas,
em Leopoldville. Segundo a

Agência "Tam", essa exi
gência foi feita, verbal
mente pelo chanceler An

dré Gromyko ao enca

rregado de .negócios de
Washington -em Moscou,
sr. Edward Freers.
Ao tomar conhecimento

do projeto soviético, ontem
mesmo, o Departamento de
Estado distribuiu uma no

ta, acusando o govêrno so

viético· de_ q'tlerer "compli
car o problema" e de "'apre
sentar, da maneira mais
uombria", os ,esforço� em

preendidos com o espírito
de éooperação po.r numero
sos países, defltt·o <:lo· qua
dro da ,ONU, .pa'ta ajudar
o povo e o govêrno congo
lenses".

Enquanto as tropas in
ternacionaia estão pouco a

pouco substituindo o exér.
cito belga e desalojando os

militares rebeldes em vá
rios pontos do país, a si

tuação no Congo co:ptinua
cada v,ez mais tensa, na

emmencia de a nova Re

pública da África se tran9-
formar no palco de um

conflito de' proporções

PSP de Lajes -Com Celso �amos

JANIO Perigo
Para o Regime

NOVA YOR.K, 20 (UP!)
O Ig,overnador Nelson

Rockfeller, de Nova York,
fez apêlo para o estabele.,
címento de '!.l;tma espécie
de Plano Marshall para a

América Latina" a fim de
deter as fôrcas anti-demo.
crátícas e comunistas "to
·como as que ..

infelizmente
são evidentes, hoje em

Cuba".
Rockfeller disse que há

urgente necessidade de
uma conrerleracão no he
misfério oddental pára ro,

mentar os planos de cons

trüção de casa, energia e

outros a fim de posstbílítar
o ,desenvolvim.ento dessa
zona.

. O último depoimento do
sr. Jânlo Quwd.ros relati-
vamente ao ditador Fidel

fIRM[ZA ��NIRA
.

MftN�HRft� Castro, é claro e não' deixa

..
,

. ��a����
acontecerá nas terras" do
Brasil, amanhã, se no go ,

��M�NI�lA�
vemo, o candídato 'da UDN

.

.

.

esposasse os propósitos' do
sr. Fi'del Castro .no govêr,
no de Cuba" - declarou.

. , na sessão da Câmara. emTóQUIO, 20 (F. P.) consolidar a frente �a po- aparte a-o sr. Rondon Pa-"Firmeza ante as pressões lítica externa nipomca e, checo, o deputado Ultimo
e manobras comuníetas e fazer fracassar :

a propa. . dE' Carvalho.

:nri:ores
vínculos com o ganda de Pequím ou de'

. .EalatdO
como lirl.·e.l' da

m .do livre" . to.is são.> as
.

MosQGu". '-\

dH3.' "lv,iii.Cipai's' di1'e'"Wl.ze.s'c ,,.; • -_ . '1 ('14(}!;� o, o. r.e-p re,qel'ltáll te.
F" 1;'(1,mi8 fôra à tríbuna

da; ;;iQlítrca externa: do no- De sua parte,. Zentaro manífestar a sua crenca na
vo govêrno", declarou hoje Kozaka, ministro dos Ne. :preservaçâ,o do r.@gÍllUeo prüneiro_ministro japo. gócios EstrangeiroD, tam- constitucional, com área.
nês Hayato Ikeda em en_ bém se declarou contrá- lização Ide um pleito tran_
trevista à imprensa. rios, também .

se declarou cuilo e o respeito à sobe-
contrário à uma aproxima. 1', !,Ía das urnas. Estranhou
ção "irrefletida" com;{) ue: mesmo tempo déclara_
mundo comunista. ções atribuídas ao mare_

chal Lott, segundo as quais
o ex-ministro da - Guen'a
advertira do perigo que re_

presentaria, para Ü' regi
me. a eleição do sr. Junio
0ufldros.

O chefe do govérno acrefl

centou que não planejava
nenhuma alteraçao da po
lítica do Japão para com a

China popular. Ikeda dis
se que procurará chegar a'
um acôrdo com a oposição
social-democrata "p a r a

Os círculos políticos in_
terpretam a sua d-eclara_
ção como uma decisão de
não reatar as relacões co
merciaiu com Pequim.

ALGUNS
FLAGRANTES

Reunido ontem: em convenção, o Dire

tório Municipal do Partido Social.Progressis
ta, de Lajes, com a presença, d}e altos próce
tOes daquela agremiação política, resolveu,
por unânimidade, apoiar o nome do sr . .celso

Ramos' ao governo do Estado nas próxiI�as
.

eleições. _

.

Na mesma ocasião, os membros do Di·
.

retório Municipal do PSP hipotecaram irres
trito apôio �o sr. Wolny de La Rocca., à su-

.
ce�são municipal daquele progressista muni·

cípio.

RENATO BARBOSA
A paixão política atordôa. Eis a razão

com que procuro justificar junto aqueles
que, admiradores do ilustre Senador Sau
lo Ramos, est.ranham e lamentam um

político experimentado, dono de enton
tecedor gabarito cultural, se dar ao des
frute de Tedigir e assinar documento tão
primário como o manifesto da dissidên_
cia trabalhista. Os vocabulos não têm
mais sentido. I Denomina_se àli de in.
gerência estranha' o acorqo pluri-parti
dário (PSD-PTB-PRI;'), lançando a can
didatura Doutel de Andrade á vice-go
vernança do Estado, na chapa Celso Ra
mo['. A prevalecer a recusa a acordos, �
.essencia do convívio partidáriO na rea

lização do processo democratico -, in-
.. gerência estranha teria sido a atitude do

Dr. Saulo, ao ser sacrif!cada, em seu

nroveito a reeleicão do Senador Ivo
d'Aquino. Acontece que o grande jurista
brasileiro se apresentava, para muitou,
com mãos vasias á competição partidá
ria: - viéra, apenas, do Cons·elho da

ONU, onde, como represent�nte do Bra

sil, firmára doutrina, atraves de nota
vel tése sôbre '''Os direitos das minorias

rácicas", hoje condensada nos melho-
.

res tr::l,balhos de Direito Internacional.
Exercêra, na política interna, duas li
derancas dificilimas no Senado da Re

pública: - a do govêrno Dutra, e, du
rante largo período, a do govérno Vargas.
Vivemos, porém, em uma democracia de
valores partidárioa puramente aritméti
cos. Soma-se o maior número para eleg.er
representações eleitoralmente mais ex

pressivas. É a democracia quantitativa,
enfraquecendo os b�los princípios da de
mocracia qualitativa. Não reelegendo a

Ivo d'Aquino, não quis, com iu.3o, o PSD
diminuir, ou subestimar, o reconheci.
mento de serviços, prestados ao partido,
ao Estado e ao país pelo seu eminente
correligionário. O Dr. Saulo, escorado no

PTB, somava maia. Ivo não abriu dis
sidência. Não inventou, nem se exauriu
.em alas e em negativas. Continuou, e

co'ntinúa, pessedista, sentindo em sua

substituicão o irrecuüável império do de •

terminismo partidário. Está com CELSO,
como lutou com NEREU, e, para dar tes
temunho público dessa elegante atitu.

de, ainda fiá pouÇ!o aqui esteve, na co.

mitiva do Marechal Lott.

Segundo informação dQ Governador
do Estado, a Tax.a de Investimento ren.

deu, em 1959, Cr$ 289.000.000,00. Segun_
do a mesma fonte, 70% da referida ar
recadação foram aplicados no Departa_
mento Eaiadual de Estradas de Roda
g.em. Certo. Os restantes 30% se destina_
ram ao abono-do funcionalismo civil e
militar. O Com.ércio e a Indústria -são as
atividades sôbre as quais recái a taxa
em apreço. Assim, só no exercício de. 1959,
os comerciantes e industriais, gravados
com tão severoa encargos, subordinados
a tão frequentes e minuciosas fiscaliza_
ções, entraram para os cofres do Estado
com a importància de Cr$ 8.670.000,00, ou
sejam 30'10 da receita global da Taxa de
Investimento (Cr$ 289.000.000,00), para o

pagamento do abono g,e' vencimentos do
funcionalimno civil e militar. Estará cer_

to, e será, porventura, de boa moral ad
ministrativa entesourar recursos no IN-

. CO, congelando-os, é arrancar de ativi
dades privadas meios para essas deupe_
sas? Aguardemos a resposta das men

cionad�ú categorias prOfissionais, nas
urnas de 3 de outubro.

A Lei Orgânica do Ensino Normal do
Estado define os professôres normalistas
e os regentes como profisüionais prepara.
dos para a alta função do magistério. O
referido diploma legal traca áreas dis_
tintas á ação didática da'normalista e
da regente. A lei as distinguiu mas o si
tuacioniamo partidário, em in�meros ca
sos, preteriu normalistas por regionalis_
tas. Estudando, - faz pouco -, a política
educacional brasileira FALA MOSCO
VICI realçava que "ô elevado nível de
reprovaçõ.es na série primária se explica
pelo critério de designação de regentes
para ·au referidas classes, pérmitindo que
prof.essoras novàs e inexperientes as
sumam sua direção." E o gue ,se diria, ao
se afirmar que existe um Estado no país,
o de Santa Catarina, onde até üerventes
reg;em cadeiras em grupos escolares ...
Desejarão, porventura, saber qual a rea

ção do Govêrno do Estado, diante de tão
graves fatos? Ei-la, textualmente, em

documento público de março do corrente
ano: "ESSAS INTERFER'ENCIAS POLí
TICAS SAO ACIDENTES NA VIDA DE
MOCRÁTICA E COMBAT'E-LAS SERIA
ASPIRAR O FIM DA DEMOCRACIA,'"
Depois disto, só isto meflmo... Aproxi.
mamo-nos, porém, das urnas de 3 de ou

tubro e o eleitorado livre, analisando a

conjuntura politica e o domínio da imo

ralidadl adll1inis�rativa, ajudará, .�te�
tendo as solicitaçoes de sua conf.!CWnCla

cívica Santa catarina em seu rein

gress� em um regime de respeito, CELSO
rner.ece, ou não merece, ? voto d�s. qU;
não se vinculam a partldos polltlCOS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ACONTECIMENTO SOCIAL

enlace RIEG AMORIM
Hoje, às 9 horas, durante a celebração da Santa

Missa, na Matriz Nossa Senhora de Fátima, no Estreito,
receberão a bênção nupcial, os distintos jovens On dirna r
Amorim, funcionário do Banco do Brasil _' seção de

câmbio, _ e Alma Rieg.
O noivo, é filho do sr. Arabalde Amorim. já f'a.le.Tdo,

e de sua exma. espôsa d. Adélia Bauer Amorim; a noiva,
é filha do sr. Paulo Rieg e de sua exma. espôsa d. Alma

Rieg.
Por parte da noiva, na cerimônia religiosa, servirão

como testemunhas: Luiz Gonzaga Espíndola e sra. Cata.
rina Rieg Espíndola e João Rieg e senhorita Carmosina
Souza. Por parte do noivo: Pedro Bauer e viúva Adélia

Amorim e Osn ildo Amorim e sra. Eris Simas Amorim.

No ato civil, por parte da noiva, servirão 0& senhores:
Teófilo Weingartner e sra. Cornilda Weingartner e An

tonio Katcips e sra. Maria Katcips. POl" parte do noivo:

Jonas Si1va e srta. Ondimira Amorim e sr. Níriva! Pe

reira e sra , LOurdes Alves Pereira,
A pós o a to relig ioso, os noivos racep ; ionarão seus

COll vidados na residência dos pais do noivo, na rua 24

.ie Maio, 022. no sub-Distrito do Estreito.
Ao novel par e seus familiares, nossos votoe sinceros

(te felicidades.

sra, Iolanda Rothsal srta, Elzira Maria do Nas-

sra. vv«. Ivone Brig,gmmann címento Delfino

Leal srta. Zeni Lourdes, Pratt
srta, Waldete Salomé da Sil-

sr. Ccsar Bastos Gomes
rr. Luiz Gonzaga Poli
sr, dr. Francisco Evangelista
sr. Dorval Domingues do

Livrame,nto
sr, Zeferino Carvalho Neto

va

31', Altino Pereira

srta. Elcina Eloy .da Silveirn

srta. Vanda Rcgina Luz

menino Jairo Albino Marga,
rida

sr. dr, Indoléssio Arruda
sr. Clovis :8, Ferraro

srta. Célia Brognoli
'" srta, Elini Dilzi Dien

APEPITIVOS
�USIC:AOOS
DIARIAMENTE DAS /9As23NS,

OSVALDO ivIEJ'
MAIS UM HOTEL PARA A CAPITAL _ O bonito

•

edifício consta-uido na Avenida Hercílio Luz, de proprie
dade do sr. Oscar Cardoso, antigo e progressista comer ..

ciante de nossa praça, já se encontra pronto.
No referido prédio funcionará um moderno e luxuo. :t

Só hotel.
Tudo preparado, recebendo os últimos retoques de

instalação, palra ser inaugurado em fins de agosto pró
ximo como julga fazê-lo o sr, Cardoso.

Oito espaçosos pavimentos com quartos e aparta
mentos muito bem dispostos ótimas acomodacões bem
iluminado, móveis de primei;a qualidade e I\1oder�os.

Aguardemos assim para o mês, a inauguração que
promete festiva e que dará à Cidade, mais um confortá
vel estabelecimento no gênero.

Até ontem, quando falamos com o seu proprietário,
não havia sido escolhido definitivamente o nome.

íSabemos, entretanto, que um bonito reclame lumi
noso, brevemente nos dirá como vai chamar-se o luxuoso
llOteI da Avenida onde se encontra instalado.

Reg'istramos a notícia em primeira mão, levando
antecipadamente ao sr. Oscar Cardoso, nossos cumpri
mentos e votos para que no seu novo ramo de negócio
consiga verdadeiro êxito, com o exce�ente presente qu('
dará a Florianópolis e que será eficiente colaboração aQ

constante progresso 'da nossa Capital.
xxx

POSTO DE GASOLINA E LUBRIFICANTES - No

lo::al onde existia o prédio {'onbecido por "ferro de en

gomar", devido a ser efetivamellte muito parecido na sua

estrutura ,com um ferro (e para apelido cedo, o ilhéu
não tem t:oncorrente) está sendo construido e já nos

retoques finais, um moderníssimo posto de vendas de

gasolina e lubrificantes, na rua Anita Gariba1di.
O estilo do elegante prédio foje completamente do

comum, apl'esentando aspecto em forma de "hossfI
nu\,u" ...

coaecmcnos

"O ETAnO" O KA.I.B A.NTlOO D�1O D. B. CATARINA

Sociais

SARA DONNER A NOIVA DO M�S cação Bangú _ A renda
da citada noite de elegan
cia e caridade, será entre

gue :1 exma. sra. Joanna
Daux Mussi, Presidente do
ASIlo de Mendicidade San
ta Isabel.

-- 000--
Jone Modas, o ponto das

Mulheres Elegantes rece

beu as últimas novidades
em bolsas e bijoterias.

-- 000--
O Clube Soroptimista de

Santa Catarina está sendo
represen tado nos Estados
Unidos pelas Sras, Iná Ta
vares Moellmarm, Florinda
Monaco Ganzo e Aurea
Leal Moura, num Congres
so internacional do Clube
Soroptimista.
-- 000--

Agora, õs super-jato da

Varig estão com os passos
de gigante. Do Sul do País
a New Yor'k, apenas com 9
horas de vôo.

-- 000--
Marcia Lehmkuhl, um

brotinho que fêz sucesso

na elegante noitada do
Clube 6 de Janeiro no últi
mo sábado.

-- 000--
O Dr. Flavio Castelo

Branco engenheiro respon
sável pelo - grande empre
endimento Hotel Balneário
na vizinha praia de Coquei-
1'0s' encontra-se em nossa

cidade, hospede do Lux
Hotel.

-,-000--
A bonita Leda Cotrin en

contra-te em nossa cjdade,

Ius.ando, aliança de cO)hpro'jmissa.
f

-- 0.00 -- l.

A debutante Glicia de
Castro festejou aniversá
rio no dia 16. Glicia, recep
cionou em sua residência
com uma bonita festa, reu
nindo o "society" da cida
de de Imbituba.

-- 000--
Realizou-se ontem o en

lace matrimonial da srta,
Mara Regina Beck, com c

Dr. Getulio José Uba. O
acontecimento teve lugar
na Capela do Divino Espí
rito Santo, com missa so

lene. A Coluna Social, cum
primenta ao jovem casal e

dignas famílias, com os

-�oOo--

............m...
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Três de Outubro está a vista!!!
O dia da redenção

-

Vai pegar o ALlANCISTA
Com a arma-voto na mão!

O CANDIDATO
A sessão de reestruturação do sub-diretório da

Trindade contou com a presença do candidato da vi
tória. CELSO RAMOS falou no ato, onde discursaram
também os deputados Dib Cherem e Antonio Almeida,
vereador Domingos Aquino, os srs, Pádua Pereira e

Antônio Dias. Encerrou, em nome do Presidente dr.
Aderbal R. da Silva, o Prefeito Osvaldo Machado.
.T. K. AJUDOU NA BAHIA

Notícias. recentes afirmam que o interior baiano
ganhou novo alento quando se divulgou a in: ísiva

declaração de J. K. sôbre seu apôio ao Marechal

Lott'llLOTT VEJN'CERÁ! CELSO TAlVIBÉlVI!
O Gove,rnador amazonense afirmou aos jornalis

tas em São Paulo que .Tânio perderá as eleições no

Amazonas onde o marechal tem o apôio de 80%' dos
parlamentares e maioria de eleitores em todos os

municípios.
Em nosso Estado, onde CELSO aglutina em tor-

no da sua candidatura a maioria dos partidos, LOTT
vencerá também, sendo certo que a vitória coroará o

PSD no federal e no estadual.
NEGROMONTE OU O CARDEAL?

Em uma entrevista concedida a "O Globo" o pa-
dre Negromonte embora reconhecendo que o Marechal
Lott é sabidamente católico, ainda assim, teve o des

plante de afirmar que Lott "não merece os votos dos

católicos que desejam votar de acôrdo com os interês

l::ies da Igreja". Esses votos, no entender daquele pa

dre, devem a.er dados ao Vassoureiro que na desespe
rada busca da 'popularidade foi fazer "farol" na Rus-

sia e Cuba.
O curioso padre condena os princípios NACIO

,NALISTAS: intocabilidade da Petrobrás: contrõle na

remessa de lucros para o estrangeiro e ensino gra

túito corno teses esposadas também pelos comunistas.

iSe o padre. Neg romonte está certo, estará erradc

Sua Eminên:ia o cardeal d. Jaime Câmara que na sua

31.a Pastoral reconhece como "legítimas e justas" to
das as reivindicações que são "humanas e cristãs".

Lott que declarou não ser contra ninguém, nUR a

favor do Brasil referiu-se ao padre _ sem citar- lhe

o' nome _ para afirmar que, por defender a escola

pública granjeou inimigos e entre êles "um cidadão

que veste batina".
23 BILHõES PARA 26 PORTOS

J. K. assinou o decreto de execução do Plano Por

tuário Nacional que prevê investimentos no total-de

23 bilhões e 400 milhões de cruzeiros para melhora

mentos em 26 portos do país dentre os quais se in

cluem os de São Francisco, Itajaí, Florianópolis, Im-
bituba e Laguna.
SUE-DIRETóRIO DA TRINDADE

Presiden'te de honra: '01'. Aderbal
Presidente: Manoel Inocêncio Martins
Secretár'ios : Pádua Pereira, Manuel da Rocha

Linhares e Saul Lessa.
Tesoureiros: Frederico Verás, Gentil Santos e

Zeferino Paes
Orador: Manuel Martins Filho.

OS SUICIDAS POLíTICOIS
Sabem os propagandistas bomhauseanos que os

vendidos são homens- mortos politicamente. A expe

rÍ.?:ncia do passado prova isso. Por 'isso é que admira

:lue êsses propagandistas persistam na dupla B-E

fOl'cando até através de faixas uma popular idade im

pos�ível. Será que não têm, mesmo outros motivos?
Sem malsinhos ... heim? ..

Dois deputados expu lsos
Do meio dos getulistas,
Como se podem dizer
Dissidentes trabalhistas?

....

tu lo de "A noiva do Mês"
A marcante personalidade
do noivo, Dr. Alcides Abreu
deu nota de iniponencia a

seu traçe a rigor. Os noivos

recepciotuuani na antiga re

siâência da família Donner
acontecendo verdadeira pa
rtuia dI' elegância e bom

gosto, entre os convidados.
O mel'is.1rwvo' casal de 'nossa

sociedade, encontra-se hoje
em. viagem de nupcias pelo
norte do país,

Agradecimento
A sociedade dos caixeiros

- Viajantes vem tornar pú,
blíco o seu reconhecido agra-
-decimento aos ilustres facul
tativos Dr. Fernando weu.

dhauscn e Dr. Roldão Pou

scní, à Fôrça Policial do E�
tado, nas pessoas do tenente
Nerêu e demais encarrega0os
da rádio - transmissão, aos

senhores rádios - amadores'
Edison Gouzo, nesta capital
e Antônio Gou!art, no Estado
da Guanabara que, incan
savelmente estiveram 'a dís,

posição com suas estações,
também o Sr. Jorge Scavo

níer Werpachowski., por
motivo do trágico desapare
cimento do sr. Sebastião Cor

rêa Peixoto, membro desta

Sociedade, representante da

firma Warner Internacional
Corpara tion. _,! Nossa grati_
dão se torna cxtenciva a tô-'
::las pessôas que cooperaram
na solução do lutuoso acon

tt-cimentq.

R�a "São Pio Xn
O Prefeito Osva1do Ma

chado sancionou a lei que
I faz denominar "São Pio X"
a rua número 1701-2, do
Bairro Bôa Vista, em Capo_
eiras, no sub_distrito do Es
treito, O diploma legal em

l'eferência está datado de 4
do corrente.

00000
Na Capela do Divino Es

pírito Santo em Missa Sole
ne realizou-se o enlaée ma

trimonial da Srta. Sara Do

ner com o Dr. Alcides Abreu
- Seis horas da tarde, dava
entrada na singela Capela
a encantadora Sara, ao son

da marcha nupcial ,- O

lindo oostiâo e véu prfso à
uma coroa, deram grande
realce ao emoldurado Tosto
da noiva,' que recebeu o tí-

,
,

melhores votos de

felici-Iúades.
-- 000-

Sábado, a sociedade de i
Laguna estará reunida no'

Clube Congress� para a

plaudir as srtas. que se

apresentarão no suntu oso

d ssf i le de modas com os

dis: utirlos tecidos de fabri-

O Sr. Osmar Nascimento, em palestra com êste Colunista
comenta as vantagens e perfeições d<]s...confortáveis

carros DAUPHINE.

S
t'
� .

te... tl. t �'��c."t�����.

Sindicato dos Trabalhadores na Indús
tria de Panificacão e Confeitaria de

,

Florianópolis,. São José e Biguaçu
Receebmos :

Florianópolis, 14 de julho ele 1%0.
Of. Circular ]1,0 2/60

•

Ilmo. Senhor:

Vimos por intermédio dêste comunicar a pósse da
nova Diretoria dêste Sindicato, eleita para o biênio de

1960/62, que ficou assim constituida:
Para Diretoria: - Osvaldo José Laurinda; Olinto

de Oliveira Bastos; Vitor José dos Santos.
Para Suplentes: - Osní Neves; Vergílio Januário

Pociano; Procópio Aluiz de Andrade.
Para o Conselho Fiscal: _ Teodoro Costa; Sant'

Clair Inácio Ferreira; Herc ilio Domingos Espíndola.
Para Suplentes: _ Lopes Ananias de Sá; Cantól'Ío

João Adriano; 'Domingos Ferreira do N::tscimento.
Para Representantes no Conselho da Federação: -

Osvaldo José Laurindo; Teodoro Costa; La uro Botelho.
Para Suplentes: _ João Cândido Bernardes; Vilmar

ele Andrade; Arnoldo Alexandre de Souza.
No ensejo, apres�nto-lhe, os protestos da mais aJt<\

estima e elevlaela consideração.
Atenciosamente

[SOCIEDADE UtUDOS DO' PIC - MIC
Comunica aos possuidores de cartões parI:( 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 FarntH-

cia e Drogaria Catarinen�.
A DIRETORIA

Osvaldo José Laurindo Presidente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlA.R1O DE 8, CATARINA
-----------

FLORIANÓPOLIS, Quinta-Feira, 21 de JULHO de 1960
.-----'------------

A fala dol'Imortal'l
(Continuação do tiis
curso proferido pelo
Acadêmico Nerêu ,Cor
rêa, na Academia Ca:
tarinense de

-

Letras),
O ESTILO DE VIRGíLIO

VÁRZEA,
Talvez a crítica moderna

não encontre muito mate,
rial de campo, na obra de
Virgílio Várzea para as per
queridoras análises de tex,
to, Escritor de processo di
reto, a sua frase, porém, não
tem aquêle recorte geomé;
trico característico do estí,
lo realíeta, seguindo antes a
linha melódica e a ênfase
dos românticos. Abusa por
vêzes dos períodos longos,
com vários desdobramentos
internos, conferindo ao es
tilo uma certa maieetade,
quando 'os escritores natura,
listas preferiam a frase de
curto fõlego. Álvaro Lins, no._
seu estudo sôbra Roquette
Pinto, disse que ao sentir a
beleza difícil, rara, contudo
Dempre necessária, de uma
frase longa e desdobrada
ela lhe transmitia a image�
de um corpo a avancar e

deslizar com a le�tidão, a

elegâncía e a dignidade de
um cisne sôbre as águas."
A frase de Virgílio Várzea

se expande num movímen,
.to rítmico, lernbrarrdo a ca

dência ondulatória das on,

das. Não arremete com o

ímpeto dae vagas que que
bram com estrondo nos dias
de ressaca. Tem o movímen.,
to das ondas que não che ,

gam a empinar-se para o

salto, porém se espraiam
num enlanguescimento de
mal' manso. Mau ondas com

revérberos de sol nas ma

nhãs estivais. É uma frase
que, na ordem das orações
e na simetria dos períodos,
obedece aos cânones da Iín,

guagem tradicional, embora
sem a contenção dos clás,
sícos no uso dos qualífloatí ,

vos. Para Virgílio Várzea,
ao contrário do que dízia

Voltaire, substantivo e ad
jetivo eram amigoa insepa-,

�áveis, pois sempre andam

I
que enriqueceu as suas ma,

Juntos, em grupos de dois rinhas.
ou três. Rara, porém, é a

I
Aqui é uma metonímia em

acumulação sinonímica, co; rítmo aliterativo: "Peque;
mo nesta !passagem extraída

I
nas

ve.
las

voavam.
Ievee nas

da novela "O Brigue F'líbus; águas." Ali é a noite que lhe
teiro": "No maíe essas pri; I aparece como "um véu de
mitivas habitações' tinham viúva todo pespontado de
um grande pitoresco e en- estrêlas.' Observem nesta
cantavam pelos seus peque, metáfora, a associação da
ninas mas bem cuidados [ar., palavra filó com o verbo
dins, ostentandocss ali, IJÕ_ "enoivar", aqui empregado
bre o terrapleno dos barrosos transitivamente: "Já a leste
e vermelhos terreiros em uma vaga claridade parda
rarrapitos, com artístico, rí, centa apontada por entre o

no, grácil, doce, carinhoso, filó deneo de bruma que
tranecendsnta, emocionante

I
enoivava as águas." Ao des,

·e nobre cuidado da nortcut.] crevsr uma tempestade lhe"
tura holandesa, única, céle, acode esta metáfora em de
bre e incomparável então em cassílabos: "As horrendas
todo o mrindo." serras d'agua bramantes,"
Os adjetivos, nesse tra, Outro recurso muito em,

cho, não obedecem a ama pregado por Virgílio, aliás,
gradação expressiva ou à ne, de influência simbolista é o
cessidade de destacar cada de dar formas' verbais a
aspecto isolado do", Jardíns, certos ,�ubstantivos para ex
mas se sucedem em série trair' maior expreesívldads
pelo simples processo da das imagens: Observem ês:
acumulação. É uma defor , tes exemplos, que cito .ern
mação do próprio estilo do fragmentos para não alon,
escritor, irreconhecível no gar êste capítulo, "Silhue.,
trecho citado. A eua adje, tavamcss vivamente no
tivação raramente vai além azul. .. "; ,"As boas noites
da sequência binária, ou, aulrurínam as cercas e alar ,

mando muito ternária o gam expansivamente o re;
que é bastante 'para ernpres, corte alegre das pétalas ... ";
tal' à Iinguaggm um tom por

"
... penumbrava_se o sol de

vêzes enfático e discursivo, ouro' vivo ... "; "... um halo
Mas não é apenas pelo em, nebuloso e nevado de clart.,
prêgo dos qualificativos que dade etérea enluarava_lhe a

Virgílio Várzea costuma fi_ fronte ... "

xar as nota", do seu vísua, José Veríssimo criticou o
lismo plástico na descrição uso de palvras estrangeiras
de figuras e pa-isagens, nu, na prosa virgiliana, quase
ma prosa que freqüên te; sempre dispensáveis, por
mente assume um tom poe , exsístírem éorrespondentes
mátíco. Usa também os re , em portuguêa As suas prere,
curtos da linguagem trepo; rêncías eram pelos vocábu,
lógica, não sendo raras as los de origem francesa in-
imagem' e as metaforas com continua na sétima

'
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2\1omentos que a memória

Rocambole com geléia- de morangos •••

que maravilha de sobremesa'
.... 't -:-� kJ.f,_ �

tq, ::;�.:..

Ingredientes:

CLICHÊS E CARIMBOS DE BORRACHA
façam seu pedido na Empresa Gráfica Grajaú Ltda,
Rua Tiradentes, 53 � Florianópolh

CAMIONETE DKW 1960 equi,pada
VENDE-SE - Tratar na firma Machado & Cia.
SIA. Comércio e Agêlll'.G ias.

"o

#.:'';;1
, , 1/2 xic. de água morna

2 co Ih. (sopa) de Fermento

Sêco Fleischmann

ou 6 tabletes de
Fermento Fleischmann

1 ôvo

4 1/2 xic. de farinha de trigo
1/4 xíc. de nozes picadas (dispensável)
1 colho (chá) de casca de limão ralada
1 xíc. de geléia de morangos

Modo de fazer: Ferva o leite, junte o açúcar, o sal
e a manteiga. Deixe ficar rnôrno.
Numa tigela, coloque a água morna, 1 colh. (sopa) de
açúcar e o fermento. Deixe em repouso 10 minutos,
depois misture bem. Sôbre uma pedra-mármore, peneire
a farinha. Abra um sulco no meio e aí coloque o fer
mento dissolvido, o leite e o ôvo. Vá misturando bem,
até quea farinha embeba todo o líquido. Trabalhe muito
bem a massa, sovando de vez em quando, até que fique
lisa e solte completamente das mãos e da mesa, Colo

que-a então numa vasilha alta e larga (untada), cubra
e deixe crescer, em lugar abafado e longe de correntes

de ar, durante 2 1/2 horas aproximadamente. Junte à
geléia as nozes c a casca de limão ralada, Leve a massa

para a mesa, corte em 2 ou 4 pedaços iguais.
Abra com o rôlo em formato retangular, espalhe na

superfície um pouco da mistura de �eléia e enEol�.a
massa em espiral, Aperte as pontas, pmcele a superfície
com manteiga, coloque em fôrma untada e deixe cres

cer novamente até dobrar de tamanho (40 minutos).
Asse em forno moderado (180°C) durante 20 a 30 mi
nutos. Quando retirar do forno, cubra com o glacê,
Glacê de limão:

1 1/2 xic. de açúcar de conf�ite!ro
'/2 colho (chá) de casca de limão ralada

1/4 colh.(chá) de essência de baurulha

Suco de limão

Peneire o açúcar, junte 3 OSCl de lit:ü,:, r:th,Ja c: a

essência. J unte lentamente o suco de limão, ate ton,l�r
boa consistência. Despeje, então, sôbre os rocarnboles.

deixando secar.

* Em nossas receitas, a medida-padrão e uma xícara de 250 grruuus (1(' tÍ�1li1.

Grátis: Peça à D. Maria Silveira, Caixa Postal 1179, Rio de Janeiro, o

folheto +Conselhos Úteis", sõbre o Fermento Sêco Fleisc/znI/'mn.

FERMENTO SÊCO FLEISCHMANN
Mais um produto de qualidade da STANDARD BRA1\JJS DF UH 1;(IL. lNC,

Cia. de
Cigarros
SOUZA
CRUZ

Conselhos de
..

Beleza
O sabão a ser usado será

de natureza acida. Caso a

pele-já possua espinhas (

preferivel, então, o empre,
go de um sabão sulfuroso,
Também os de resorcína e

subliimado são indicados, se'
houver. a presença de acne,
Para enxugar usar 'um pano
Seco e fino. Não eaf'regar a

pele. Depois vem a questão
da maquilage. Evitar o uso

de cremes, oleos ou demais

produtos, sabidamente gor;
durosos. É preferivel passar
no rosto uma loção de íím,
peza e uma formula simples
e boa é uma mistura de al,
cool e eter, em partes iguais.
O ruge será em forma de pó,
Quanto ao pó de arroz não
tem importancia e qualquer
deles servirá, desde que se�

Ja de boa qualidade.

res poderão dirigir a corres,

pondencia desta secção dire
tamente . para o Dr. Pires, á
Rua Mexico, 31 - Rio de Ja
neiro.

1/2 xíc. de leite

2/3 xíc. + 1 colho (sopa) de açúcar
I colho (chá) de sal

2 colho (sopa) de manteiga

CUIDE DE SUA PEI.;E
GORDUROSA

Finalmente ao deitar é
'iécessárfo limpar a pele por
completo a fim de que ela
pOSU3. respirar livremente,
Para isso o melhor é o uso

de agua e sabão. A natureza
ia agua poderá ser fria ou
morna-

Citamos acima e em li
nhas gerais 'os cuidados que
uma pele gordurosa requerr
Aparecendo cravos e espí.,
nhas é necessário não espre,
me-los pois essa pratica Só
poderé prejudicar. Nesse ca

so é índíspensavel recorrer a

um tratamento por meio do
radio.

\
NOTA: - Os nossos leito,

I PARTICIPAÇÃO
PAULO PEDRO RODRIGUES JOSÉ SIQUEIRA NETO

E E

MARIA BENTA RODRIGUES MARIA SIMAS DE SIQUEIRA
tem o grato prazer de comu, tem o grato prazer de comu,

nicar aos SeUS parentes e pes, nicar aos seus parentes e pes
soas de eaas relações, o con- soas de eaas relações, o con

trato de casamento de seu trato de casamento de sua
filho JOÃO PAULO, com a filha MARLY com o sr. João
srta. Marly Siqueira, Paulo Rodrigues.

JOÃO PAULO E MARLY
NOIVOS

BIGUAQU, 16 de julho de 1960

Dr. Pires

A causa da pele gorduro;
,

sa é a produção exagerada
de sebo pelas glandulas se.

baceas. Tambem é conheci.
da como outis oleosa ou se.

borreica e isto pelo fato de

que o oleo escorre livre.
mente cobrind�.a de uma

verdadeira camada sebacea e

que varia conforme a graví,
dade do caso.

A melhor maneira de cer,

tírícar-se se a qualidade da
pele é oleosa consiste em

passar o classico pequeno
pedaço de papel de seda so

bre o rosto: se ficar man,
.bado de gordura a nature.
za da pele eerá seborreica.
A pele oleosa fica mais

impregnada de impurezas
do que as outras e a maquí,
lage fica sempre como que
molhada.. Alem disso trata
se de uma qualidade de cu

tis mais propensa a poesuír
cravos e, consequentemente,
espinhas.
Por todos esses motivos é

que a pele com tendencia
a ser oleoaa deve ser olhada
com O. maximo carinho e os

primeiros cuidados serão
feitos logo pela manhã, na

ocasião de lava-la.
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Paula Ramos x Atlét

Drumond de andrade, êsse irrequieto e desalentado
semeador de poesia moderna, fez certa vez uma delas
com o título. que encima esta coluna, Diz assirne.,"E ágo
ra, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu,
::. noite esfriou. E agora, José?". Por aí afora, no mes

mo diapasão firme e fatalista.
Agora, depois do que aconteceu nêste compeonato

estadual de futebol de 1959, em que finalmente foi dado
o título máximo ao Paula Ramos E. C., nada mais ajus
tado para enchapelar uma crônica do que o título su

pra, com o devido respeito e pessoal compromisso de
'"alvag'uardaT 'a paternidade do mesmo ao ilustre poeta
, ontemporâneo.

A�sim,/escrevo ao José, José que é internacional,
.lue desaparece na nascente de uma. artéria e ressucita
na foz de outra. José, que é um nome popular por ezce
lência, dono absoluto de três quartos da nomenclatura
mundial. Mas, escrevo ao José desgostoso, ao José des
peitado, ao José que não queria por nada nêste mundo
f'ôsse o campeonato ganho pelo Paula Ramos.

--x--x--

Escrevo-te, José, meu pobre José Sofredor. Eu sei
que não recebeste bem essa notícia da vitória inconteste
do Paula Ramos. Mas; vamos lá. Se fôres um pouco mais

humano, hás de te lembrar, por certo, da campanha.
magnífica que o Paula Ramos fez em 59. Dos sacrifícios

REMINGTON Pedro; por que passou, das horas de expectativa, de ansiedade,
Manga, Joel e Gonçalves; I' de surda e íntima tortura, dos momentos (por vezes) de
Tião e Deodolino; Walter, ânimo estertorando, apenas reascendido quando alviça ..

Virgílio, .Daury e Orla�do. I reira tremulava a�uela bandeir� tricolor e. in�iferenteFARMACIA - Valdeh; Os- dêsse clube que nao gostas, Jose, mas que e tao nosso,
ni e Pulga; Viro e Anísio; Eu. tão nosso! Lembra-te dêsse punhado de rapazes que, sem
ni e Darcy' (7 homens). I)lh�r para os lados, sem ligar a tua ira, José, lançaram-

Pt. colocação é a seguinte: se decididamente à luta, para .conseguir o máxímo: O
1.0 lugar - Fiambreria supremo galardãe de 1959. Eu pergunto: E agora, José'?'

Koerick, O p.p. Depois, houve um protesto, naturalmente surg ído de
2,° lugar � Mayer, 2 p.p. um pensamento igual ao 'teu. Se o campeonato fôsse do

Fpolis, 19 de julho de 1960, 3.° lugar Remington Paula Ramos, seria desmerecedor. O outro, sim. Aquele
,

Rand, 4 p.p. é que merecia. Vê; só. Justamente aquele que, jogando
4.° lugar - ,Farm.ácia Ca- aqui levou do Paula Ramos um quatro a zero, e, jogando

tárínense ,6 �.p,
c

á em seu' chão, saiu de campo com um dois a dois meio

Anastácíq Silveira 5.° lugar - Farmácia do desconsolado. Torno a perguntàr: E agora, José?
1.0 SE.!,cretário Canto, 8 p.p,

" Houve um julganiento; sete Juizes_ (cinco advogados

--R�-E-.-S-E--N--H-A-'--O-O----I-N--'-iE-R'--i-O-R ��f:O�::r!�g�a�:�i�::r:s��: �mP�4��;::d!���S��:1�à d�:,
plena pujança_de seus largos conheci!"entQs jurídicos, .0
zrande Evílásio Caon, sem contestação alguma, um tr i-.

;uno de maior grandeza, O outro advogado ficou na "bo

ca de espera", foi 'v,edada a sua introdução no reci�to.
Por que? Sei lá. Ex-atleta paulaíno, advogado também,

como os cinco juizes pró e o defensor Caon. Chama-se

Iaírue Destrí, ou, como se queira, Dr. Jaime, o bom, o

leal, o querido�Jaime, ex-guarda-valas do t�me.. '

Vê só. O caso terminou com cmc� a dOIS -'pro Pau��
Ramos. Meio chato, não? Pergunto, pOIS: E ago_ra, Jose,.

Mas, o caso não ficou aí. AtravessouCfronteuas e fOI

parar lá no belo Estado da Guanabar�..
No 'S.T.J.D. Su

'ponho ver o teu semblante alegr� e lUZIdIO, quando as es

'l>erancas do Paula 'Ramos calam por terra, naquele

apres;ado doi� a zero. contra. ,Que felicidade, a tu�.
lVIas. ,. é a tal coisa. O Paula Ramos descobriu �o RIO

de Janeiro (vê, só) um outro advogado, um memn� �e
menos de trinta anoS, que tanto pode ser chamado �llVlO
Capanema dos Santos, Como Demóstenes, como- Anosto,

comO Rembrandt, como Junot. Sabes porque? �orque ?a
brilhante defesa que promoveu êsse ilustre e Jovem S,d
vio Capanema dos Santos confundia-se com um Demos

tenes discursando uma vitória, um Ariosto .cantando uma

't,,' um Rembrandt pintando uma vitórIa e um Junot
VI ,ona, , d' ó E o.
conduzindo uma vitória. Resultado: tres a OIS pr .

Paula Ramos é o legítimo campeão de 1959.
'--.

Azar, não, José? Azar, o teu. E' por isso que torno

taro E aO'ora José? Não sentes o espoucar d<;
a pergun. .., ,

.. d d'
f te e O cheiro de uma risonha fehclda e sa la {;

um ogue -

-' I R-
. ? N'ão te mortifiques tanto. Sao COIsas do Pau a a

pura. '

. '

t' t que te.

êsse monstrinho aborrecIdo e Imper men e
_mo.s, . _. - . .

11 nao
. .t b o.rque que.res. Ele nao e tao nllm aSSB ,

,leI ur a p d' 'le te
d- árdar tanta ira E descull}eS, se um la e
eves gu .

'?

l>erguntar: E agora? E agora, Jose.

Campeonato Paulista de Futebol
São Paulo, 20 (V.A.) ._ O x Taubaté O

campeonato, agora contando ,.No Pacaembu (sabadoj :
com os 1:!cUS dois maíorss as.

'

Sij.o Paulo 4 x Jabaquara 1
tros (Palmeiras e Santos), J Como se vê, o Botafogo vol;
prosseguiu domingo a todo tou a vencer, rírmando.se aLI.
vapor e como se esperava,' sim, com larga vantagem so;
novos resultados sensacíonaío bre €) seu mais direto perse
foram registrados em alguns guldor, na liderança do cer;
encontros.

"
tame do qual segue sendo o

,

Eis os numeros que o pia. dono 'graças a exibições por.
cal' desta -rodada. regíetrou:

'

tentosas. A Ferroviária con,
Em Ribeirão Preto; Bota; I firmou ser outra força extra.

fogo 5 x Comercial 2 ,I ordinária deets campeonato
Na rua Javari: Noroeste:3 e o Noroeste com sucessos

x Juventus 1 I maíseulos, positivou sua po-
No P. S. Jorge: Portuguesa; síção de espantalho do tor;

3 x Cor�ntians O I neío, cujos dísputantes OCU.
Em RlO Preto: Palmeiras 1 ' pam as seguintes posições:

�" x América O I por pontos ganhos:
Em Santos: Santos 6 x,l 1.0 - Botafogo, co� 16

Ponte Preta 3 , 2.° - Noroeste e� Jabaqua.
Em Araraquara: Ferroviá· ra, com 9

�

ria 5 x Corintians (P.F.) O' J 3.0 - Ferroviaria e Portu;
Em Campinas: Guarani. '.:;uesa, com •

'

4.° - .Guaraní, América e
,

Novembro x Ponte Preta; São I
x Noroeste e Comercial x

Taubaté, com 7 Paulo x Palmeiras; Taubaté Corintians (P.P.).
5.° - XV de Novembro,

C'ERIAME COMERCIÁRIO DE FUTEBOLcom 6

6.° - Ponte Preta, com 5
7.° - São Paulo, Cortn- O Campeonato Comerciário nense, tendo o conjunto do

tians, Corintians (P.P.), Por. I de Futebol teve prossegui., Reming'ton-Rand goleado o

tugueaa (S), Juventus e Co.
'

mente .

domingo, no campo i "onze" da Farmácia Catart;

mercial, com 4 I principal do COlégiO Catarí., , nense, pelo escore de 6 x 1,
8 o

- Santos e Palmeiras com tentos de Daury (3), Joel
co� �..' .' I Fluminense (2) e Orla,ndo para o v,e�ce-
A proxima rodada sera aber; dor e Eum para os vencídos.
ta hoje com estes [ogos: PaI. , Futebol Clube Boa a peleja que teve um ín,
meiras x Comercial (à noite) I dice disciplinar magnífico. 00
Corintians x Ferroviária -I CONVOCAÇÃO quadros formaram assim:
XV de Novembro x Botarogo. i Convoco os srs. associados
Dia 21 - Portuguesa de deste Clube, para uma As

Desportos x Santos (à noite) 'sembléia Geral Extraordiná,
Dia 23 � Juventus x Por- 'ria, que será realízada no

tugueaa de Desportos. Dia 24 próximo domingo, dia 24 do
- Jabaquara x América; corrente, às 9 horas, em nos,
Guarani x Santos; XV de sa sede social à Rua Treze

,je Maio, s/no

I ASSUNTO: Apreciação e

l aprovação <:la reforma esta.
PROGRAMAÇÃO PARA O tutária.
DIA 2.1 DE JULHO DE 1960

gonista por 3 x 2,

Rádio Guarujá
Montepio dos Funcionários P-úblicos
do Eslado de Sa,nla Catarina

, EDITAL DE ABERTURA DA CARTEIRA DE
EMPRÉSTIMOS DE PREVIDÉNCIA

Levo ao conhecimento dos senhores contribuintes
lue a inscrição para obtenção de emprêetírnos de pre
vidência (compra de terrenos, casa, construção ou ref'or,
-na-de prédio, estara abérta no expediente do Montepio,
no período de 25 a 30 de julho' próximo, obedecendo as
seguintes 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 instruidos dos seguintes
documentos:

'

,

1 - PARA CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE
PRÉ'DIO:

a - Prova de proprtedads do terreno (certidão ou

translado de escritura);
b - Projeto c,om especificações;
c Certidão negativa do, Registro de Imóveis, de Às 12,25

não possuir casa prEpria. (lei n.o 2235 de A VEMAG Informa
�1.12·1959.)

(Quinta Feira)
Às 6.35 -

..................... 0'0 ••••••

-

•••
Alvorecer-Em Nossa Terra

Às 7,55 -

A VEMAG Informa

As 8;35 -

Um Amig'o a Seu Lado
Às 8,55 �

Repórter ALFRED

Às 9,05 -

Telefone Pedindo Música
Às 10,30 -

i\ntarctica Nos Esportes
Às 10,55 -

BRUSQUE Abrindo as res,
I festejos de inauguracão dos

tivídades de inauguração dos

I
refletores do estádio do Cal'.

refletores do Estádio Au- tos Renaux, tivemos na noite
gusto Bauer, preliaram na I,,:e domingo o encontro Cal'.
noite de sábado as esquadras' los Renaux x Paísandú, em

do Carlos Renaux e Almí, -naís uma reprise para os

rante 'Barroso. Depois de desportistas do Vale do Ita-

"

Informativo Casa Brusque
As 11,05 -

Musical Copacabana
�s 11,35
Parada Musical Chanteeler

movimentada e interessante [aí.
.uta, o clube tricolor brus, Depois de estar perdendo
quense conseguiu bom resul- por 3 x 1, na primeira etapa,
tado ao vencer o seu anta. o Paisandú virou de maneira

notável para igualar a con_

tagem. Miltinho e Pereiri_
Às 12,30 -

iTAJAI O certame do

cen.1
nha 2, ,

marcaram pãra os
II - PARA COMPRA DE CASA OU TERRENO Carnet Social ténário assume caracterís- tricolores enquanto Tesou-

a - Proposta de venda;
,

/'1.s 12,35 -

'tlcas Id.as mais atraentes. Na

I
1'a contra, Mima e Nilo, assi_

b � Planta de situação' do imóvel, que p'ermita a Enquanto Você Almoça tarde de domingo foi reali. nalaram para o. grêmio pai-
perfeita identificação; Às 13,05 - I zada a penúltima rodada que :sandúano. A renda somou

c - 'Certidão negativa do Registro de Imóveis de Mu�ical O'tica Mo.derna colocou ;frente a frente as: Cr$ 73,130,00 e o árbitro foi
não 'possuir casa própria. (Lei n.e 2235 de Às 13,35 -

representações do Marcílio

I
o senhor Wilson Silva.

31·12.1959.)
, "

Convite à Música Dias lídl'r e Cimenport, vice
2.° - A quota será de Cr$ 60.000.000,00 (sessenta As 14.05 -

,
i líder. I TIMBÓ Finalmente na tarde

milhões de cruzeiros) sendo. Cr$ 30.000.000,00 (trinta Show Musical R.G.E. I Após um cotejo dos mais de domingo foi realizado o
milhões de cruzeiros) para a Capital e m_unicípios, de Às 15,05 - 'I movimentados, a vitória sOl'.

I
chóque entre União local

São José, Palhoça, Santo,Amàro da Imp.eratriz e Bigua. Telefone pe,dindo música
I
riu ao onze cimenport1no! e Tupy de Gaspar, válida pe.

çú, e Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiro,s) As 16.00 -

'pelo placar de 3 x. L Com: lo certame blumenauense
para os demais municípios do ,Estado.- A VEMAG informa este tritlIifo, a repres1enta. lO Tupy cumprindo uma atua.

3.° - Após o dia 30 de julho próximo, o Conselho Às 16.05 -

ção do Cimenport classifi.
I
ção aquem_ de suas possibi.

Diretor, de acôrdo cóm os dados constantes das "DECLA� Telefone Pedindo Música
cou.se para o certame esta. !idades baqueou ante seu

RAÇõES DE FAMILIA" e aditamentos às me8ma�, ar· Às 16,55 -

dual por zonas, caben-do a valoroso adversário, pela'con-
quivadas neste Montepio, fará a classificação dos pro- �epórter ALFRED ,Marcílio Dias ou Almirante tagem de 3 x 2, Desta' i'órma
cessos, oriundos da Capial e municípios de São Tosé, Pa. ,\s 1�.10 ,.:_

Barroso, a outra cOlocação' o onze unionense. encerrou

lhoça, .santo Amaro da Imperatriz e B.iguaç�, por pon· RESENHA J·7 já que dictdirão no próximo seus compromissos no cer-

tos, obedecendo. o seguinte critério:
'

Às 18,25 -

domi'n,go esta posinão, el1cer. 'tame da liga de Blumenau
2 (DOIS) pontos por ano de co.ntribuição, ao Monte- Verdade ou Mentira ?

rando o certame itajaiense,: com uma vitória, a única da

pio e 1 (UM) ponto por filho ou dependente, desde que
ÀS 18,30 -

BLUMENAU Devolveu o Pai. temporada.
,

I Musical C. Pernambucanas I Iprovada a dependência P9r declaração. assinada pe o re- meiras a derrota que havia
querente com duas testemunhas e firma reconhecidas. Às 18,55 - sofrido dias atrás contra o TUBARÃO O certame tuba-

A VEMAG informa I IComprovada a falsidade da declaração, será o pro. Oaimpico, pelo mesmo pIa. ,ronense prosseguiu na tar,é!e
c essa desclassificado. As 19,00 - cal': 4 x 1. Dentro Idas festi-I de domingo, com a ,efetiva.N I

.
). t 'b' . Momento Esportivo Brahma I 'd d d

-

d t4.° - o caso {e cuuJuges ,,,on ri Ulntes os pontos VI a es programa as para, çao "e apenas um encon ro

serão somados par� aquisição, construção ou i'eforma de ,AL' 20,35 -

,comemorar
O' 40,0 aniversá.l que reunio/as esquadras do

uma mesma pro.priedade., TELEFONE PARA OUVIR rio de fundacão do Palmeiras

I'
Grêmio e dO' NacionaL

5.° - Em caso de empate de ponto.s, será c,lassifica� As 21,00 -

Esporte Clube, foi convidado Vitória fácil dos gremistas
do, na frente, ó contribuinte mais idoso. Reporter ALFRED lo Olímpico para um match pela contagem de 6 x O, Ago.

6.° - Os contribuintes cujos processos entregiles As 21,,05 - I que embora tivesse caráter ,Ira Grêmio e Nacional, ocu.

dentro do prazo marcado, se tornarem excedeJ1tes da A Cidade se Diverte amistoso, somaria para a pam a últim.a colocação do

quota, contarão seus pontos em dohro na prÓXima ;tber. As 21,30 - I disputa da taça Dr, Adernai �ampeomi.to com seis p, p.
tura da carteira,.

' A 'VEMAG informa Ramos Ida Silva. Depois de I
7.° - Os contribuintes do interior do Estado, dadas As 21,35 -

I uma luta em que os palmei_ \JOINVILLE Venceu o Caxias
as dific,uldades de tomarem conhecimento ao novo siste� 'Solistas Dentro da noite

renses sempre com,ondaram Imais um clássico local, des-
As 22,05-' t f 't I I tma de classificação, deverão remeter seus processos ,pe· as acões, Q, cotejo finaliou a el a pe a a arman e cnn.

I Grande Info.rmat. GuaruJ'a'
.

lo Correio ou portadores idôneos até o dia 30 de .lu ho
I
com o triunfo do alvi verd€ ltagem de 5 x O, O onze caxi_

As 22,35 -

Próximo, quando serão os mesmos classíficados pela 01'- ,por 4 x 1. Di,nbo 2, Acary euse, como bem reflete o
Os Sucessos do Dia ,

dem de chegada. ,cüutra t1 Lourival, marca. marcador, comandou lntei-

8.° - O expedien,te do Montepio, prestar� q�laisquer ,;-.------------- ,ram para os vencedores en- ramente as ações, conseguin.
outros esclarecimentos que Os senhores contnbumtes de. I

quanto Garoto consignou o. Ido com relativa, facilidade
sejMeni, diáriamente no período. de 8 às 11 horas, a rua: COMO É G O STOS O I único ponto dos vencidos.

;

aquele marcador, o que bem

Trajano n,o 1 - 2.° andar, lo árbitro foi o sr, Wilson
I
atesta as boas condições do

FLORIANóPOLIS, 16 de Julho de 1960. O C A F É Te I T O
I
Silva.

I, iClube Pinguim, com vistas
RENATO GUTIERRE 1- .-................. ao certame por zona,

Diretor·P,residente, BRUSQUE Finalizando os

•

IC o

E AGORA, J O SÉ!
JERONIMO

Domingo: Flumi nense x Bolafogo
RIO 20 (V.A,)' - Será ini- dada será completada no do.

ciado, 'no proxlmo domingo, mingo seguinte, com, o.s se

o Campeonato Carioca de guintes jogoS: Amenca �
Futebol de 1960, que é o pri. Vasco, Madureira x Bangu,

meiro do Estado da Guana-

bara com o clássico Flumi. Portugues3 x Flam1engo, �an., . S- Cristovao e
nen�c x Botafogo, campeão e to do RIO X ., ao

"

vice-campeão de 1959, Aro. Bonsucesso x Olana.
----

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
Diretório Municipal de Florianópolis

Na forma dos estatutos, ficam cOllvocados os me�·
bros do Partido Democrata Cristão de Florianó�ohS, '

PaI'a a ConvencãO Municipal a ser realizada no dIa 22
>

•

h 'dt ° 46
do corrente, às 20 horas, à Rua FelIpe Sc mI ,n

com a seguinte ordem do dia:

1° - Escolha dos candidatos ao Governo Est.aduu:
a ser apresentados na Convenção Reg�onal:

20 _ Escolha dos delegãdos à Convenção RegIOnal,
30 c- Outros assuntos.

Dr. Biase Faraco
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE D'E AGOSTO
Departamento de Jogos de Salão

ReaJizar-se_ão em comemoração ao 88.° aniversá.rio do
Clube Doze de Agosto competições de Esgrima e Xadrez. .

Para as Provas de Esgrima foram convidados os Clubes
da Capital que poesuem esta modalidade de esporte.

A Tabela para as provas de Esgrima já foi estabelecí ,
da e é a que segue:
DIA 23/7 _ Sábado'- Florete por Equipe _ 14: 00 hs.

Local: Sede Social.
DIA 30/7 _ Sábado _ Sabre por El{}uipe _ 14:00 hs.

Local: Sede Social.,
DIA 31/7 _ Domingo - Florete Individual _ 14:00 hs

Local: Sede Social.
DIA 6/8 _ Sábado _ Sabre Individual - 14:00 hs.

Local: Sede Balneária.
As provas de Xadrez já foram iniciadas. Os partlcípan,

teu destas provas são exclusivamente enxadristas do
Clube Doze.

PORTARIA N.O P 101/60
O desembargador Ivo Guilhon Pereira

de Mello Presidente do Tribunal Regiona'
Eleitoral de Santa Catarina, no uso de suas

a tríbuíçõee, e tendo em vista a aprovação do

Tribunal, em sessão do dia 8 do corrente mês,
RESOLVE:

Determinar aos Partidos Políticos e Candidatos aos

cargos eletivos municipais e estaduais, rigorosa observãn,
cia às proibições contidas no artigo 9, da Resoluçao nO ....

5.791, de 24 de julho de 1958, do Tribunal Superior Bleí;
toral, que veda (dentre outros bens do domínio público) a

afixação de cartazes e faixas na posteação do Daparta ,

mento de oorreíoe e Telégrafos, a fim de evitar danos nas

linhas telegráficas do DCT, num período em que elas se

fazem mais que nunca, necessárias.

Publique-se e comunique-se.
Florianópolis, 15 de julho de 1960.

Ivo Guilhon Pereira de Mello
-------

APARTAMENTO CENTRAL
Vende-se um apartamento no edifício do Banco Na

cional do Comércio, frente para a Praça 15 de Novembro:
2 quartos, sala, cosinha, banheiro, área de sol, quarto e

instalações sanitárias para empregada. Tratar à rua

Alve.- de Brito, 30.
------------

FASTIO AMANHÃ

GULA HOJE

Para que tal não aconteça VENTRE-LIVRE de
verá estar presente. VENTRE-LIVRE é o grande
amigo da meninada, tendo já se tornado convidado
obrigatório nas festinhas infantÍs dentro de muitos
e muitos lares! As mães experientes não se descui
dam, com efeito. Elas recorrem sempre a êste valio
so remêdio, de gôsto agradável, cuja ação segura
pJ'e\ i n e e corrige as indigestões e a prisão de ven
rre, aliviando logo c-. penosos sintomas dos dis
túrhios gásrrj, os, que tão fácilmente podem di.
mÍL1 .. IÜ: o blilho alegre dos olhos das crianças.

Nõo esquecer nunca:

Vn.:n:'E··l.lVRE 1)50 é purgante.'.,

NOTICIÁRIO DA UC:ES
DISPOSTA PARA o TRABALHO A NOVA

DIRETORIA DA UCES
A nova 'Diretoria da União Catarinense de Estudantes

Secundários, empossada no último dia 10, na cidade de
Blumenau, e�':á disposta a realizar uma gestão a altura do
estudantado secundário barrlga.verde.

As nossas principais metas são: Início da construcão
da Casa do Estudante, aselstêncía cultural e material aos
estudantes.

Que Deus nos dê ânimo 'El apóio.
CONCURSO LITERÃRIO ESTUDANTIL

Como vem sendo amplamente divulgado, será lançado
no final dêste mês o I Grande Concurso Estudantil. Pode.
tão participar eetudantes de todo o Estado que discorre,
rão sôbre diversos assuntos

UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA
No momento em que era discutido a federalização da

Uníversídade de Santa Catarina por ocasião do V,Oon.,

gresso Estadual, os eetudantes foram surpreendidos com
as auspiciosas notícias de que sua Exeelência o Senhor

Presidente da República havia enviado mensagem ao Con

greseo, visando a sua federalização.
De pé todos os estudantes aplaudiram demoradaments

o nobre gesto de J. K.

REUNIÃO DOS ESTUDANTES DO OESTE

Na segunda quinzena de agosto reunírvse-âo na cidade

de Joaçaba, capital do Oeste, os estudantes daquela região,
por iniciativa do eetudante José Eduardo Varella, Presí.,

dente da União Joaçabense de Estudantes.
A finalidade principal desta reunião é a de fundar em

diversas cidades do Oeste catarinense, Uniões Municipais
e suas ríüaçõee a União Catarinense de Estudantes Secun

dários.

ESTUDANTE:
De teu livro usado para o "BANCO DO LIVRO DIDÃTICO"

tplaborando assim com o estudante neeessítado.

Fluido,. Lonas
e Borrachinhas
para Freios

.PARA SUA SEGURANÇA, EXIJA-

•,

•

- LEGíTIMOS!

.'

Únicos aprovados pelos Laboratórios de Confrôle de Qualidade Ford! .

Veja o caso do Fluido, por exemplo. Eis alguns
dos vários testes aos quais o Fluido é subme
tido: a) teste de viscosidade; b) teste de ponto
de ebulição; c) teste de acidez. Por causa dêsses
testes. o Fluido vem com as seguintes garan

tias: a) pressão de freagem cor

reta em tôda a tubulação, desde
o pedal até os flexíveis e lonas;
b)qualidades resistentes a qual
quer temperatura; c) não é cor

rosivo - mantém inalteradas
as borrachinhas e os flexíveis.
Na foto, um técnico trabalha
com o potenciômetro,que deter-
mina a acidez exata do fluido.

Severos testes garantem as rigorosas
especificações de segurança exigidas
pela Ford.' Dê ao seu carro essa se

gurança. Exija Fluido, Borrachínhas
e Lonas para Freios Ford Legítimos!

VISITE SEU
REVENDEDOR FORD!

MANTENHA SEU FORD
INTEIRAMENTE FORD!

EM TODOS OS REVENDEDORES FORD V. ENCONTRA

PECAS FORD LEGíTIMAS
•

MOLESTIA
-

DE SENHORAS

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

PLANTÕES DE FARMÁCIA
MÊS DE JULHO

SABOROSO�

SÓ- C-AFE ZITO
COLICAS _0_ COLI'CAS

Em sua nova fase, que não

3�cl�lirá �s visitas �os prm+]
.

Mús�ca: humorismo, mui-
ipars -bairros da CIdade, as tos prermos, serão fatores
referidas audições serão pa- � dec isivos no sucesso a ser

trocínadas pelo Magazine alcançado na "rentrée" de
Hoepcke, havendo, na Opor- "A GUARUJÁ VISITA O
'unidade, distribuição de :SEU BAIRRO" que será
valiosos prêmios aos que de- mais uma atração na pro
a" participarem. .

I grarnação mais ouvida do
Todo o "cast" artístico da "broadcasting" catarinense.

SEDAN,lOL
I

As regras -dolorosas podem ser evitadas com o uso do
SEDANTOL - regulado),' e tõnícosde ação "sedatrva e de�
comprovada eficiência no tratamento das dlsmenorréias,
5UaEl consequências e perturbações da menopausa.

UNIÃO DEMOCRÃ'TICA !N'À('IONAL
Seeeáo de Sanla Calarina

•

Cf)Rvençáo Regional Extraordinária
CONVOCAÇÃO

6 DIretório Regional, de acôrdo com seus Estatutos,'
convoca os seus membros, os seua representantes no Con

gresso Nacional e na Assembléia Legislativa, os Delegados
Municipale e os representantes dos Departamentos Espe
cializados do Partido, para a Convenção Regional Extr.i ,

ordinária a realizar-se nesta cidade 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 Edado, às mesmas eleições;
3) - Assuntos de interêsse partidário.
FlorianóPolis, 14 de julho de 1960

PAULO FONTES - Presidente em exercicio

. ABELARDO RUPP - Secretário Geral

Ins.titulo Brasil-Estados Unidos
AULAS DE INGLÊS

A dírecão do Instituto Brasil-Estados Unidos comu

ui a que s� acham abertas as matrículas para novos

cursos de Inglês que terão início no segundo semestre,
em 1.0 de Agosto.

AULAS DIURNAS E NOTURNAS.

A secretaría acha-se aberta diàriamente, das 9 às

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

horas.
Rua Felipe Schmidt - Edifício ZAHIA - 6.0 andar.

Rádio Guaruiã
NOVA FASE TEVE INICIO PIONEIRA - a exemplo do

DOMINGO que aeonteceu no Estreito e

Diretamente do auditório a em São José - estará partí
apresentação dêsse cartaz cipando de "A ·GUARUJÁ

dominical VISITA O SEU BAIRRO",

ssssssssssssssssssssss

Farmácia Catarínensg
Farmácia Catarínens.,
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna-

Rua Trajano
.Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano

'rODA A VERDADE
S.O 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 muítos
parecem qualquer coisa
de tenebrosanlente ine
vitável. 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 íntonmes, tan
tas vezes tendenciosos,
que recebe das mais va

riadas fontes. '·0 PE
RIGO DAS RADIA
C õ E S" lançamento da
Editôra 'IBRASA, escri
to por doís cientistas
norte-amerícanos de
índíscutível reputação
- Schubert e Lapp'
abre a porta à compre
ensão ·e, portanto ao re

médio para uma situa
cão angustiante. Se não
éncontrar em sua li
vraria peça pelo reem

bolso postal a D.P.J.R.

Recebemos, do Clube Soroptímtsta de Florianópolís -: Caixa Postal 4827 -

�.A S D· t d "O ESTADO"

I
Sao Paulo.

o r. ire 01' o Prêeo : Cr$ 180,00.
Assunto: Comunicação. %SSSSSSSSSSSSSSS%SSSS
Tenho a grata satisfação de comunicar a V. S. que, em

reumao extraordinária realizada no dia 25 de junho últi-
mo, foi empossada a nova diretoria do Clube Soroptimista
de Florianópolis, eleita para o período 1960_1961, aesím

constituída:

Produzido e animado por
Rouget Carril, a Rádio Gua
rujá voutou a apresentar,
domingo às 10 horas, o pro
�rama "'A GUARUJÁ VISI
TA O SEU BAIRRO".

programa que não tem outra
finalidade senão a de pro
porcional' bons divertimen
tos aos sintonizadores e fans
da emissora da Rua João

-

Pinto.

O serviço noturno será efetua do pelas farmácias sto. Antó nio, Noturna e Vitória.

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

ESTREIT.o

CLUBE SOROPTIMISTA DE FPOLlS.

Presidente - Zilda Daux
Vice.Presidente - Kyrana Lacerda
Secretária de Atas _ Maria Augusta G. Peixoto
Secretária de Correspondência _ Hilda Boos
Secretário de Correspondência -

Estrangeira - Adelina Vela da Cunha
Primeira Tesoureira - Ilse Kreiling Velvikas

Segunda TeLooureira - Norma Mussi

Diretoras - Wladyslawa Wolowska Mussi

Florinda Di Monaco Ganzo

Benta Aurea Cherem Barbato.

Valho-me do ensejo para apresentar a V. S. os protes
'os <.te minha eebíma e consideração.

ZILDA DAUX - Presidente

Farmácia Indiana
Farmácia oatarínenss

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

A p' R E N D A I N G L � S
com o Prol. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

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

VENDE�SE DUAS CASAS DE MATERIAL, sitas
à rua Prof. Maria Júlia Fr-ar.co, n.? 25, nesta Capi
tal. Tratar com ENCANADOR TRILHA, no Edifício

.$IPASE.

O serviço noturno será efetua do pelas farmáck,; do Canto, Indiana e Catarinense.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévIa aut� rização dêste Departamento.

�.

D E - S EV E N 24 _ Domingo
31 - Domingo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MeDICO

SANTOS

EDITORA "O ISTADO" LBA.

O 8.d-tctd4
Rua COlUleJheiro l),ulfra, 1 i.,

felefone 8022 - C·'(a. Posta! 139
Endt>rêço Telerráfico ESTA no

DIRETOR
I{Llht'IJ!' de Arruda Rarr.o,

(; E H E-N T I
li''':;ln.,()� Fernandes (II;' "'QUIno

up8raç;,u - Doenç.u de Senho_

ra. - Clínica d. Adulto.
Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Gertü
Rl�sidêDc1a:

REOAfORES
Osva ldo Mello Flávio Alberto de Amonm - André
Nilo Tadasco - "Pedro Paulo Machac.o - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof Barreir0s Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -:
Prof'. Othon d'Eça - }Iajor Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. MHton Leite da Costa _

Dr. Ruhen Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabra! Teive _

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rf'Y _ limar Ca rva lho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo -'- Rozendo V. Lima _

- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

� {' R I I (' I O A !l •
Osmar A. Schlindwelm - Aldo Fernandes - Virgllio Dias

I- Ivo Frutuoso.

llIPR.S.NTAIIIT.

,..
OR. AYRTON DE OLI

VBmA

DOENQAS 00 puuao -

__ l'UBEllCULOSIi _

Conauitót1o - ,Rua Fellpe

scbriltdt, 3M � 'rei. IgOl.

!lorirl!)' !Sal! 14 •• 16 hor...

Reeldêbcla - Felipe sebmlc1\.

0.0 117.

l\_tende com hora marcad ..

1l>tlJru"Dta�6.. A. S. Lar. LI4a.
...,

() ANTONIO MUNIZ ns�;(J. - I{UA Senaaor na.tu 4t - I. ,.,., __ 0\.

Tel._IJ6'J4
I'> Paule Hu Vitória 157 � �ul '1 .;

,

TeJ. 14-8'41
�,,"I(o 'hl�l'rjf1co da ONIT.U PKJ:88 .u. f"

AGENTES I CORa.SPOi�D.N"'P
"" Todoe__ .unJdpio. " �A�TA CATARINA

.iNUNe, JI
.... ." •• ,. ceRtr.lo. d. ac.rtt. c.... I laH,••• vtr••

�'"

ASSINATURA .'\NUAL CR$ finO.OI)

A direção não se respcusabiliza pelo.
cm« �1t(1� emitidos nos anit") .. �'-;'�ln�dn"

ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGJ.A
ORTOPEDIA

("on�ultórIO; JoãC. PintO. 1�1;
( onsulta: da. I" à' I': hor....

-

Meno> ao' libado. Re •

rlamente.
Fone 2714

8ldêllcla: BOcBlllva. 135·

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

---._--_..

Persianas
POSSUIMOS- TÉCNICO ESPECIALIZA.
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

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

......................................�••..
-

João

I DR- \VALMOR ZOMER
GARCIA

I Diplomado pela .Faculdad. NaCIO
nal de Medicina aa Unlv-Vllaaat

do BraaU

Ex_Interno por concurso tia .aUI_

nlaade_Elcola. (SerViço do prof

, Octávio Rodrlguel Lima). 'b

.,' Interno do Serviço de Clrurgl� de

Hospital I.A.P.E.T.C. dO Rio d�

,lanelro. Médico do fioapltal
_

d.

I Caridade e da Maternldad. Dr

C"rlol Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS

PARTOS �- QPERAÇOES -

PARTO SEM OaR pelo métoC1(

pSlco_proflle,tlCO
Consultório: Rua JOjiO pinto n 1(1

daa 16.00 à' 1):;,00 horaa. Atende
com hnru marcad.... Telefoo.

3035 . - Relldêncl .. : Rua Genual

Btttencour\ n. 101.

,.

OR. 1..-\ tInO DAURft
CLlNICA G.:aAL

DRA. EBE B. BARROS
CLtNICA DE CRIANÇAS

'''n.uJ .... rl.. • a-...... COlUwt..

�",Qnd. , '.II.-r....

.... 16 ,. 17 borlU

Tel. - IIU

Mortlz s. ft.

EspeCialista em moléatla. �. s•

. ,hO' "8 e via. urlnirlu. Cura ra_

dleal dai lulecçõe. agud'.. e CTt,

olea•. do aparêlbo genlto.urlnirl"
em ambro .;I' I8xoe DoeoOIl. dr

I ",p,ut-lho Olgeltlvo e do Iletemo

nervo.o. florárlo: lO", li 11 e

l'" as " hOfa. - ComuU6r10�
Rua Tlradente•. 12 - 1.0 aClar

Fone 8246. Rea1c1lno1a: ...
I."cerda Coutinho. 11 (CbioUa dO

!"p"nba - Fone 114'.

DRA; ,EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
l.:.�peClalll;ta em moléstial de anue e recto

r"a tamento de hemorroidas, fistulaa. etc.

O1l1'ural. &.na!
CONSULTÓRIO: - F.ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553

"A SflBI!:J(A'.·· I'IIAC-\ I" UE NUrEMIU((, _ a:8�VINA
ICeA t'ELlPE SCHHIDT

t'Il.IAL ." ..A.IUkAN,.. •· III!-'TRITO DO 18K ,JeITO _ CA1�T(1

DR. -ARMANDO VALERIO DE ASSIS
DENTADURAS INFERIORES

Mf:TODO PRóPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

"O .-aTADO" O MA.IB �TIOO DL\KIO D. B. CATABIM�

ClINICA SANTA CATARINA
Doencas Nervosas e Mentais -,

Clinica Geral

com anestesia �

I
- Sonoterap'a e

�. + .

-�.-.'"

DIA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERVICO DE RAIOS X

f

Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J, a; SCHAEFER

Exames do Estômago - Vel'icula Biliar -- Rins
Torax - Ossos - Intestino, etc.

Hísterosaípíngografía Radiografia Obstétrica
(Gruvidêz) - Badiolçgía Pediátrica.

DISPÕE DE APARELHAGEM MOD�RNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

,ENDER:t!:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. Ônibus à por
ta (Almte. Lamêgo).

RAUL P'�RfIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões TrabalhislaS"'
Eacrltót!o: Rua Joio Pinto n II lObO
t eletone n. 2.487 - CalXa P::Jl5taJ n. 11

fiOR.ARIO: Ou 1& ... 17 bor...
xxx

DR. MOORRIS )CHWEIDSON
Comunica aos seus clientes o novo horário de consul-

I tas.
DE MANHA - das 10 as 12 horas

DE TARDE - das 4 as 6 horas
Consultas Rua Nunes Machado. 7 fone 3738.

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas 'cíveis, comerciais, cnml
nais e fiscais - Administr2_ção de bens - Locação e ven·

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

CIRURGIAlJ DENTISTA

DIPLOMAI"'O P;ELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVôS

TRATAMENT'OS DE CANAL

HORÁRIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas

HORAS MARCADAS ._ das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO. 29 -- 1.0 andar

l O T E S

:iõiiiciii,iiPrõ-iissfõõãii� - _. -""' -. .... ,..----- ...-- --- '. - - - - - ... Angustia - Complexos - Ataques - Manias __DR. HENRIQUE PRISCO DR, HURI GOMES : Problemático Afetiva e sexual
�

� : Tratamento peio Eletrochoque

P::�:oo MENDONÇA DR. GUARACY A. f ��:;::::;:;::Pia
- Cardíozolorapía

• Direçâo dos Psiquiátras -

: DR. PERCY JOAO DE BORBA

: DR. JOSÉ TAVAR�S IRACEMA
• DR. IVAN BASTOS--DE ANDRADE

: CONSULTAS: Das 15 às 18 horasCirurgião Dentista I Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286
Especialista en, dentaduras an», : (Praça Etelv.ina Luz)

2 ...1 1. tômlcas. Horário: Das 8 ã. 12 is ATENDENDO D.JARIÀMENTE NA

curso de Especialização no Eoapl
tal dOI Servldorel do illtado.

(serViço do prot. Marlaoo d.1 Án*
drade j , Cunsultal: Pela maDliã no

.

H It�1 de Caridade. 'A tarde d.a. Rua Gal. Bíttencourt n.osp.
'1' tef . 26616 30 :10ra8 em diante no comul. e e.Lone. .

I ,

I Consultório:tório. à Rua Nuoe. Machado, 17.
Rua Felipe Schmídt a. 37. A�ISb sua dlst;nta clientela (!ueIna da Tlradente. - T'l".

,
esqu

_ R.·••, Esq. Álvaro de Carvalbo. mudou seu consultório para a rua2706 Re"ldenc1a - Ua .. -

á
chal

.

Cama D'Eoa 0.0 lU - Tel. Mor rio:..
dí

Fellpe. Sclunldt, n. 39-A - Em
.

. Das 16,00 as 18,00, larla-
.

C
.3120. mente exceto aos sábados frente a Padaria anoca.

Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

1 longo prazo sem juro.:;, sitos á rua Lauro Linhares: \>ró
dmo a Penitenciária. Podendo o comprador constrUlr �ua

casa, imediatamente.

Vemla3: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305

Fone 2391 e 3426.
_'_ ---------------

MOTO(ICLETA V'ENDE-SE
Vende-se uma Motocicleta B. S. A.
ern forma. Tratar na Prainhá, nr. 153

Gráfica Continente
LIda.

Dr. Miguel E M. Orofino
- Cirurgião dentista-
Clínica de adultos - Raios X
AUSENTE ATE' AGOSTO -

CURSO DE ESPECIALIZA
CAO DE PERIODONTIA com

ô prof. S. Sthal da Universf
dade Ide Nova York, r.o RIO

de Janeiro. ,

Edifício São Jorge - Sala
16. Telefone 28G�

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

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGe;> DE

Dr. Hélio 'eixol"

Tipografia e fábrica db
Garimbo. Impressos em gp.ra�
r:'.la Aracy Vaz Callada, 186
Estreito - FlorianópoJis

J U L H O ����C
r"·SYN"TEKOj
I para o assoalho I
id o seu E s c r i t ó r i'o o u L a r i•

•

i Beleza - I:
D'

- :I '. istlncao :

I Durabilidadei
! Informações e Orçamento I
: Osvaldo Meira I
I Av. Mauro Ramos 206 - Fone 2758 I
•

fl &•••••••••·1

16 SÁBADO

ADVOGADO

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS ,_. CIRURGIA -

CLíNIQA GERAL

Consultório: Rua CeI. Pe
dro Demoro 1.627 - Estrel·
to, das 16 às 19 horas (ao la
do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos SaraIVa, 470

- Estreito - Fones 2322 e

6367.

Escritóriu - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.

"UM BARRIGA VERDE EM GAZZA"
Docl1mentário Cinematográfico e comentando

EGITO - SIRIA - ISRAEL
20,00 HORAS ENTRADA FRANCA

DIA 16 - Sessão CinematogTáfica

DIA 17 - Domingo - Encontro dos Brotinhos

DIA 31 - Domingo _ Encontro dos Brotinhos.

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 27.
Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

DR. NEWTON O'f\VfLA

CIRURGIA GERAL
I
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I
O ESTADO

II ----':'-_

r-'- � �Il
�rrmmwmmm�� _

[}oençB'. dt' St'!\bora. _ PIOCto
logla - Eletricidade Médica

ConsultórIo: _ R ua Victor ••1.
reUea n,O 28 -- Telefone 1807

íonsulta.: Da. J 5 hor.. em diant••
R .... ldi>ncla: Fone, 8.4U. Rua Bl11-
menau, o. 71.

7.

....

�===============-==-,
CLUBE

DE
RECREATIVO

JANEIRO6
ESTREITO

" PROGRAMA PARA O MÊS DE .I.ULHO

Día 14 Quinta-feira - Bingo Dançant
das 20 às 22 horas

Dia 16 Sabado -- SOirée escolha Miss .

Continente da�' 23 às 4 horas
Dia 21 Quinta-Feira - Bingo

çante das 20 às 22 horas
Dia 23 Sabado Bingo Dançante

20 às 23 horas
Dia 24 Domingo - Brotolandia das

19 às 23 horas
Dia 28 Quinta-feira - Bingo Dan

çante da" 20 às 22 horas
Dia 31 'Domingo - - Brotol:mdia das

19 às 23 horas
NOTA. A apre,!cntação da carteira

cle sócio e o l:-tlão cio mês de julho.

Dan_

das
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DJI 8. CATARINA
___v'

_

FLORIANÓPOLIS, Quinta-Feira, 21 de JULHO de 1960 7
.,._.-�_.,----

[ÔLUNAf CATO LICAI Perico �e foro
COOPEREM COM A CAMPANHA PARA OS REPAROS nas florest�sDO óRGÃO DA CATEDRAL, ASSIM CATÓLICOS AMI- U
GOS VOCÊ ESTA COOPERANDO PARA O BEM DE
;\fOSSA IGREJA.

--000-
Do Estreito, Paróquia
N.a Sra. de Fátima:
CURSO DE ALFABETIZA_

çÃO DE ADULTOS
Desde março que funciona

um curso de alrabetíaacão de
domésticas com aulas- tam
bém de Economia Doméstica
,Moral e Religião.

'

Tem como local o COlégio
das Irmãs SalvatorianaEl, pró.
ximo à igreja Matriz. E con,

r
ta com a frequência de 31
alunas.
Do Estreito, COlégio
s» Sra. de Fátima:

CIRCULO DE PAIS E
MESTRES

O Círculo de Pais e Mestres
do Cológio N.a Sra. de Fá.
tima do Estreito, promoverá
nos dias 11, 12 e 13 de agôsto
círculos sôbre aesuntos edu
cacionais.
Terão lugar no Salão Paro,

quíal, às 19,30 horas.
CANTINHO DA JEC DIA 27 - conclusã�7as\ Solúyel
Semana Nacional da JECF Comissões de Programa. Reu_1JULHO, 1960 nião por Regionais. O Diário Of'

.

I d
.

Rio de Janeiro será o local A' t d
-

reia o dia 30
ce�.o e conclusoes. As. de junho úl,timo '.

de encontro para centenas eembléía de Encerramento. i Edital
publtcou

de jovens da J t d E t A
- '-. I acompanhado da Re;

� uven u e s u, prese�taçao de tres temas sulução 161 do IBC t bdantíl Católica Feminina em da atualidade: , .
,
es a e-

sua VII.a Semana Nacional.
. -' íecímento as condicões de in

-. visao dos problemas da: centívo a usinas d-e caré -

-

Obedece êste programa: Igreja no Brasil' lú ,

e so,

Dia 20
.

t d '.

' uvel no pais. Na publicação
- a ar e - tôdas - lei -do enSIne - ·os essu, l d'o- Diário' Of" -

I· . -
.

.

s delegaçÕefl regionais· pra, dantes em face da nova Lei' 'reta a data ���a f'salU InCOl'-

sentes, Reunião por Região, - o problema da família.'
.

máximo para a l'nixa .0_pra1zo)nde as participantes do Con O
c scncao (OS

-- o o -- indústrias Interessadae no
---- 00000 ----

NA EDIÇÃO DE AMANHÃ PUBLICAREMOS UM CO.
programa de incentivo ela.

MEN
borado pela autarquia. Este

< � 'fARIO ESCRITO PELO SR. GIOVANI F. FARA.
CO, SOBRE A CAMPANHA DO ORGÃO DA NOSSA

prazo vai até 22 de julho cor.

CATEDRAL.
rente, e não até 2 de julho
como saiu publicado.

'

-- 000-
CARDIAL DOM JAIME DE
BARROS CÂMARA SEGUIU

ANTEONTEM PARA A

ALEMANHA
D. Jaime de Barros Câma

ra, o Cardeal-Arcebispo do
Rio de Janeiro, seguiu dia 19
às 18,30 horas, para a Europa
a fim de participar do con,
gresso Eucarístico Interna,
cional de Munique, na Ale,
manha. O embarque foi no
Galeão e o �ardeal-arcebispo
estava acompanhado pelo
seu secretário, Monsenhor
Bessa.

Tendo em vista a época
de estiagem que estamoa
atravessandu o Executor do

selho farão uma apresenta- Acôrdo Florestal nêste Es-
ção dos trabalhos naqueles 3 tado, chama a atenção do
dias,

povo em geral para o perigo
que representa para o nosso

patrimônio florestal, qual.
quer descuido em relação ao

fogo nas mataa

Agora mesmo vem de a

nossa Polícia Florestal rea,

lízar uma diligência no Mor ,

ro do Cambirela, onde ro

constado tambem por zelo;
sos particulares que a nós
trouxeram sua denúncia
perigoso fóco de incêndio
ateado, ao que foi apuradO'
por caçadores deecuídados,
fóco esse que vem sendo
mantido em observacão des
de que a sua extincão �inda
é praticamente im�raticavel
por se achar o mesmo em

local inatingível.
mo em local Inatlngível.
Assim, solícítamoe a todos

aqueles que tiverem ciência
de fócos de incêndio e de

qualquer ato culposo ou pra,
ticado por contraventores do

Código Florestal, em relacão
a fogo nas matas que as de�
nunciem ao Acôrdo Ftores;
tal, Rua Santos Dumont, 6,
telefone 2470 néeta Capital.

00000 ----

às 19 horas: - Jantar e

.íepoíe: Reunião de abertura
da Semana. Apresentação das
delegações; Recepção às de.
legações estrangeiras.
Dia 21: - Grande Revisão

por Região, finalizando com
a revisão nacional.
Dia 22 - Aproveítamento

ria Revisão do dia anterior (

trabalho das comíssõen de es

tudos, decorrentes das ne.

cessídadas apresentadas nas

revísõee, (Política estudantil
COlégios leigos, prímeíros
anos, meios de penetraçãc
etc.)
Dia 23 - Recolhimento _

O tema estará ligado à Iính.
le espiritualidade de tôda t

Semana.
Dia 24 - Passaío.
Dia 25 - Dia dedicado a

dois temas centrais: -'-

a) - Início de J'ECF _

Como entroear no moviman.,
;0 as meninas nucleadas, etc.
Lançamento da nova publi
cação: - Primeiros Círculos.
b) - Militância - traba,

lho de base - equipe de Irra,
díação, etc.

Dia 26 - Apresentacão e

justificação do tema do' Pro
grama de 1961. Apresentacão
do esquema piloto. - Corr{is_
sões para deeenvolvímento do
Programa. Comunicacões va-

riadas. . .

.

]'.'0 PRÓXIMO domingo, .. 0 CLUBE DA
apresentarei a PERSONA.
GEM "RADAR" ela semana,
com as reepostas de vinte
pertnmtas.

DELFOR DEL VALE ARA_

ÚJO, José Galdino Lenzí
Amilcar Cruz Lima e José
Luiz Peixoto, aconteceram
bem humoradas no "6 de

Janeiro", no sábado que pas;
,_·,)u.

LADy de
LAGES, realizará no próximo
dia 30, uma grande festa nos

salões do Clube "14 de ju
nho".

OS FAMOSOS Produtos
Merino, estarão presentes
no Coquetel oferecido a

Miss Elegante Continente
Srta. Cidnéia Gaspar n�
pró:r:imo domingo no'LUX)Hotel.

fncenfivo do IBC
,

a Indústria do

RECEBI a Revista LITO_
RAL, agradeço pela gentileza
aos írrnãon Nicolau e Pasco
al Apostolo, diretores da
mesma.

O DISCO DANCE do Lira

-:r:ênis Clube, está propor
cíonando o mais discutido
do encontro com a alegria
da mocidade florianópoli.
tana.

HELOISA Helena Zaniolo
de Carvalho, é a Miss Ele.
gante Disco Dance da Se,
mana.

O QUE foi que houve com

a MEG e MAG, que não
apareceram mais? Vamos
trabalhar ...

'ribunal Regional Eleitoral
o Tribunal Regional Eleí, Hudson Valente Vieira JUÍZO DE DIREITO Dâ 1.� cidade de Florianópolis, aos

toral, solicita o compareci- Travessa Santos

Imenta, com urgência, dos Maria de Lourdes Vicen, VARA DE FLORIANó"POLIS pito dias do mês de 'julho do

eleitores abaixo relaciona. te ano de mil novecentos e

dos, em sua Secretaria, a Maurí Trajano de Sou- Edital de de praça com o sessenta. - Eu, «ass.) Maria
rua Padre Miguelinho, 16 za- Servidào Barreto prazo de vinte dias Jurací da Silva, Escrevente
a fim de tratarem de as. Estreito
sunto de seu ínterêsse : Matilde Ferrekía de Slm- Juramentada, o subscrevo.

Cid Agrícola Martins - :.,�- Rua Ccnselheiro Ma. O Doutor WALDEMIRO (Ass.) Waldemíro Cascaes,

Rua 13 de Maio - Prainha fra
Edite Maria Idos Santos Osvakbina Mafra - R,!la

Althoff - Coqueiros José Maria da Luz, 15 -

Edmundo Batista - Rl!:1 José Mendes

Major Costa Telêmoco Jorge Peixo.,
Francisco Antônio 1\10- to - Rua São José, 113 -

raís - Rua 13 dr �aio - Estreito
Prainha Zenalrle Cabral - Rua

Guiomar Boll Arco- Rua, João Mota Espezin - Saco marca de Florianópolis,
Visconde de Ouro Preto, 77 eloi' t,imõe.s S. C., na forma da lei,

PRECISA ..SE AUXIUA� DE ESCRiTÓRIO II r��!�S�!t�!E�;E� ��E:� E�ita��r��Vit, <lo jm_

COM PRA11CA ou dê!e conhecimento tive- nalísta Cássio Augusto Maz

rem que no dia 12 I�e agõsto zolli, de quem tratei de díver,

Inútil apresentar-se sem êste requisito proximo vindouro, às 15 ho, sos casos como advogado,
Tratar: Escritório Central de A MODELAR ras, o porteiro dos auditórios, propuz .me a escrever no seu

Trajano, 7 -

I dêste JUíZ0 trará a público jorr-ai "A Vanguarda" al-

a 'a Ia dO 'ImortaI' 'I ���g!O (:u:�dam�i�l'l�e�::a:a� gU;;ma�!�gi:Cl�������:��u-me
,maior lance oferecer, sôbre o jornalista em questào o

I '

a avaliação de Cr$ 180.000,00, título de redator da sua fôlha.

f.'ingU-) do imóvel abaixo descrito, Desconhecia eu, entretanto,
penhorado a ZYGMUNT MA- a diretriz política que toma.

EDITAI

CASCAES, 1.0 Juíz Su

bstituto , da La Círcuns.,

crição Judiciária do Es

ta do, no exercício pleno
do cargo de Juiz de Di

reito ela La Vara, da Co-

Ao Público

Juíz de Direito.

Confere com ó original.

Maria Juraci da Silva

Escrevente

continuação da terceira

I
função estética com

glêsa e alemã, que apare- lar expressividade.
cem fr�qüêntemente nos seus I
contos, conferindo uma no- i Um crítico mais preocu

ta de exotismo ao vernácu, I pado com o número do que

lo. Mas acaso não estará níe, prõpriamente com a mensa,

80 mais um sinal da auten- gem de uma obra literária,
ticidade dos retratos que nos já teria feito o levantamen

deixou como pintor da vida to estatístico do léxico em

e dos costumes do homem pregado por :Virgílio Várzea.

do mar? Ninguém ignora ês. Limito.me apenas a regis
ee gôsto dos marujos de lon. traI' alguns dêsses vocábulo:)

go curso pelas palavras de que fui anotando ao correr e

língua estrangeira que a- �o sabor da leitura, como

prende em cada pôrto ou no paveses, bujarrona, baiúca ..

cosmolitismo das conversa- amuradas e castelos, traque-

Circula nesta Capital, ções a bordo nas viagens tes, en:rárcias, bitácula joa

pI'ocedente de Itajaí, o prá- transoceânicas. Porém, uma netes, gurupés, m:péus de

tico-Mor, José Paulo dia daé' marcas mais caracterís- abordagem, vergas e masta

Silva, que foi muito elogia- ticas do estilo do canasviei_ l'éus, escotilhas, gávea, bran

do pelo Comandante do "Al- rense, aquela que lhe em- dais, topes, !'stais, chapitéus,

mirante Saldanha", Capitão prestou um traço específico, verdugos e mezenas.

de Fragata _ Paulo de Cas- foi o emprêgo de palavras (Continua)

tro Moreira da Silva, por da terminologia náutica, da

A SRTA. Sônia Mara Del ter conseguidv entrar com
técnica marinhista ou da

Vale Araujo, é a encarregada o grande veleiro no pôrto de gíria dos marujos. Anteci-

de preparar as mocinhas pa- Itajai. "Honra ao Mérito". pando-['� a Euclides da

No Clichê - A elegante e ta o desfile dia dia 31, no Cunha na transposição lite_

simpática REGINA CARIO- DISCO DANCE. Os ensaios CIRCULA nesta Capital, rana do vocábulo técnico,
NI, tl MISS ELEGANTE serão realizados na próxima a srta VIOLA SCHACK, Virgílio Várzea, a despeito de

�ROTOLÂNDIA do mês de semana, nos dias 28, 29 e 30. Jestacada figura da socie. às vêzes abusar dêsse l'ecur.

JUlho, do "6 de Janeiro". .Iade curitibana. so, de que era mestre, soube,

::;:W3\%r:s%ss\%%%SS%%SS \SiSSSS%%%SSSSSiSiSS# S%SSSSSSSSSS,sSSSSSSSiS%! todavia, emprestar ... lhe UU1R

EM gozo de férias, encon.

ira-se nesta Capital, proee:
dente de Curitiba, o simpático
casal AIRTON SALGADO.

HOJE, DATA NAC'lONAL
DA BÉLGICA

QUEM SERÁ a GAROTA
"RADAR" do LIRA T. C.?

NO próximo dia 31, será
realizado no Restaurante do
Lira T. C. um almôço íntimo
elo Conselho Deliberativo
Diretoria e Conselho Fiscal
do Clube. O Diretor d'c Rela_
ções Públcas é o encan·egado
o idealizador desta reunião ...

OS BROTINHOS, que vão
J;�sfilar no def.'fÍle GARO_
TAS BOSSA NOVA estão pre.
ocupadas com os seus modê
los. Ontem encontrei diver-
sas meninas no comércio co

mo gente grande ...

AS VITRINES da Raroscap,
continuam melhorando cc.

da vez mais. Neste ano a

escolha das Dez Mais Ele:
gantes Vitrines, será feita
no mês de outubro. A Pre:

feitura Municipal, dará as

eMdalhas - Honra ao Mé
rito.

TYS, nos autos n.? 12.973, de ria o jornal "A Vanguarda",
ação executivo, que lhe move o que só agora, depois do

tJELSO STAHELIN: seu segundo número, vim a

Um terreno com a área de constatar que se trata de

.:00 m2, constituído pelo,' 10- órgão que apoia a União De

I,e 114, medindo 10 rn de rren, mocrática Nacional, partido
ie por 40m de f.rente a fu_n�o, I

êsse de que sou adversário,
'�'"uad? na Vila Balneano,

I
unia vez que me vejo vincu.

no 2.° Subdistrito 'do Estreito, iado, dêsde o. seu a_p�reci.
desta comarca, fazendo fren- ,mento, ao Partido Social De·
te para a rua Garcia, fundOS: mocrático, por que já tive a

com o l,"te n.o 115, extreman. ,honra 'ele concorrer, por duas

do de um la0,0 com terras; vezes, às eleições à Câmara
de Hecílio D'Aquino e outros

I ]�unicipal de Florianópoils.
é) elo outro lado, com ditas

I
P�r outro la':lo, inclusive,

de Maria Francisca 'de Me. sou partidário, sem restrições
deiros e outros e mais uma da candidatura do eminente

casa de madeira e(lifiCad�' �c· : cat�rinense, Celso Ramos, ao

mesmo terreno e um galpao I
governo do Estado nas pró.

de madeira, próprio para cimas eleições.
oficina. Inscrito no Livro Como se vê, da maneira

n.o 3-1 - fls. 225, tênuo exposta, não concordando

10.228, no Registro de Imó- llbsolutomente, com os con

vC'Ís do 1.0 Ofício desta Co_ ceitas erpendidos no jornal
marca. 'A Vanguar::1.a", desautorize,
E, para que chegue ao co. I�essa forma, o uso do meu

nhecimento de todos, mandou nome no côrpo de redatores

expedir o presente edital que do órgão ele impre:nsa em

será afixado no lugar de cos- questão.
tume e publicada na forma Fpolis, 16 dr Julho de 1960

da lei Dado e passauo nesta Saul Oliveira

ONTEM, na Velhacap, foi
empossado Dolenemente n

Academia Brasileira de Le_

tras, Candido Motta Filho.

roWfE((IOIIA·l( QUAlQUE� npo
Df (HAVE

QUi' frandscl lolenlino. n.' 10
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"�IMPANHA ItT!": Jânio �uer cartaz
SÃO PAULO, 20 (v. A.)

- Reincidindo na sua táti
ca de provocação, o sr. Jâ
nio Quadros formulou no
vo ataque ao marechal Tei
xeira Lott a pretexto de
defender-se de supostas
criticas qUe teria dirigida o
candidato nacíonalíata,
As agressivas afirma,

ções do ex-governador de
S. Paulo não encontraram,
segundo soubemos, acolhi
da nos altos círculos da
UDN, que se batem pela
elevação dos níveíe políti
cos no Brasil, a despeito de
terem escolhido o sr. Jânio
Quadros para seu candída,
to à Presidente da Repú_
blica.
O sr. Jânio Quadros que,

em nenhuma fase da cam

panha- eleitoral do mare
chal Lott, foi citado nomi
nalmente quer em comí,
cios de praça pública ou
em entrevíata coletiva com

"Re.velação de
Autor"
São Paulo 20 (V .A.) -

serão encerradas, no próxí,
mo dia 30, as ínscríçõês pa,
ra os prêmíos "Revelaçao
de Autor", ínstítuído pela
Oâmara Brasileira do Li
vro e pelo iSndicato Nacio.
nal dos. Editôres de Livros.
Os prêmios, num total de
400 mil cruzeiros (dois de
duzentos mil), serão destí,
nados a autores de roman
ce e .poesía .aínda inéditos
em Iívro. .

Os originais (150 páginas
para romance e 300 versos

para poesía) contínuarão a
ser recebidos (em três vias,
datílogratadas em papel
tamanho ofício, dois espa;
ços) , até a data de éneer,
ramento das Inscrições, na
avenida Iplranga 1267, 10.0
alj)ar (São pauio) e na
ovenida Rio Branco, 138
8.0 andar (Rio de Janeiro):

1" [Xposi�ão �e
Canários: �ia �4

No próxímo dia 24, no
páteo interno do Instituto
de Educação "Dias Velho",
na rua Saldanha Marinho
esquina de Vital' Meireles:
a Diretoria do Centro de
Criadores de Canários de
Santa Catarina, fará inau.
gurar, às 10 horas, a 7.a
Exposição de Canários, co
mo o faz tOldos os anos.
Nos ,anos anteriores, a

Exposição realizo u.se nos
salões do Clube 15 de No.
vembro, t e n d o atraido
grande número de pessoas
o que acreditamos irá acon�
tecer também este ano.

A naifada pessedista de quarta-feira, na Trinda
de, foi coroada de pleno êxito. O sr. Celso Ramos,
candidato do P.S.D., P.T.B., P.R.P. e P.L. ao Govêrno
do Estado, esteve presente à reestruturação do sub

diretório do P.S.D. naquele importante bairro de. nos
sa Capital. Notamos ainda a prêsença dos deputados
Dib Cherem, Ivo Montenegro, Gomes de Almeida, An

tonio Edú Vieira, Erwín Prade, Augusto Bresola,
Prefeito Osvaldo Machado Vereadores Domingos
Aquino, Walmor Vieira, BaÍdicero Filomeno e outras

conhecidas personalidades políticas de Florianópolis.
Presidiu os trabalhos o te do Diretório Municipal

sr, Osvaldo Machado. que do P.S.D. O sr. Emanuel
representava o dr. Aderbal Linhares leu a relação dos
Ramos da Silva Presíden- novos membros daquele

,

organismo partidário. Pela

f(IRA UVRt Prefeitura esta�elece novos �orarios e locais f.q���i�&;;��a�n��i
Cherem, Antônio Almeida e

Celso Ramos. O candidato
ao Govêrno do Estado foi
vivamente aplaudido pela
maneira clara e objetiva
com que expôs os seus

pontos de vista, assumindo
o compromisso de resolver
vámo problemas Ida Capi
tal. Encerrando os traba
lhos, o Prefeito Osvaldo
Machado, conclamou os

seus correligionários da
Trindade, a sufragarem os
nomes de Celso, Doutel,
Lott e Jango.
E' o seguinte o sub .díre ,

tório do P.S.D. da Trinda-
de:

_

Presidentes Ide Honra:
dr. Aderbal Ramos da Sil
va, Prefeito Osvaldo Ma
chado e deputado Dib Che ,

rem.

Presidente: Manoel
cêncío Martins. 1.0
Presidente: Juvêncio

Através de comunicação aos srs, comerciantes,
feirante e ambulantes, que operam nas Feiras Li
vres, a Administração do Serviço de Abastecimento e

Feira, .da Prefeitura, estabeleceu que a partir de hoje,
dia 21, as Feiras Livres passarão a funcionar nos lo

cais abaixo relacionados e no seguinte horário:
tnícío - 5 horas 6.a feira - Praça Etel ,

Término - 10 horas vína Luz
2.a feira' - Rua Major Sábado - Prainha

Costa (Canudinhos)
_ Segundo o mesmo comu-

3.a feira - Largo Sao nicado, os Feirantes serão
Sebastião e Coqueiros

. responsáveis diretos pelas
4.a feira -. EstreIto e cohdíções hirJi,ênicas dos

Largo 13 de Maio
5.a feira - Bairro

Agronômica (Rua São
cente de Paula )e Saco
Limões

a imprensa pelo candidato
nacionalista, redigiu do
próprio punho (segundo
informa o seu Serviço de
Imprensa) a curiosa nota
abaixo, em que diz não re
vidar as injúrias do seu

opositor.
É a seguinte a nota de

provocação do sr. Jânio
Quadros:
"Não revido àe injúrias e

aos sarcasmos do meu opo;
sítor, nem aceito suas pro.
vocacões ou ameaças: es
tau nesta campanha ex

pondo minhas idéias e de.
batendo oe problemas que
angustiam nosso país, co
mo convém à dignidade de
uma candidatura presí,
dencial. Nada perturbará a

R. C.:

Novo Consel�o
Diretor

Eleições realizadas no

Rotary Clube, em dias da
semana passada, pãra ele.
gel'. Q Conselho Diretor da
quela entidade, contou com

a presença Ide enorme nú,
mero de rotarianos .

A chapa vencedora foi a

seguinte:
Randulpho Cunha

presidente
José Bahia Bittencourt

- vice presidente
Dominglls Trindade

1.0 secretário
Edú Rosa - 2.0 seere,

tário
Teodoro Duecker - 1.°

tesoureiro
Jorge Daux - :>,., tesou

reiro
Roberto Lacerda - dire.

tal' do protocolo
Paulo Guimarães - di.

retor sem pasta
O Secretário do Rotary

Clube de Florianópolis sr.

Domingos Trilndade, fi 0-
portuntdade enviou c"'6Inu.
nicaçáQ a este matutino,
que agradecemos.

BARNABÉ DE ESPADINHA

da
Vi.
rios

minha serenidade, nem me

intimidará. Confio nos bra
sileiros e nas nossas Fôr ,

cae Armadas que não são
â guarda pretoriana das
ambições enlouquecidas,
dos despeitos e dos ódios de
pessoas e grupos, que sen,

tem rruetrados os seus pla,
nos de domínio político,

econômico e militar. Aliás,
aquelas declarações não re·

presentam ameaças ape.,
. nas a mim, mas, sobretu;
do, aos. trabalhadores e à
população em geral .e às
prprías Inetítuíções demo.
cráticas. A resposta que
merecem erguer-se-á das
urnas livres".

Reestruturado o Diretõrl
do . P.5.D. da Trindade

CELSO RAMOS PRESTIGIOU A REUNI ÃO P'ESSEDISTA
fi. 2.° Vice-Pres1dente:
dro Vieria Vida!. SeclI
rio.Geral : Antônio dedua Pereira. 1.0 Sec
rio: Emanuel da Roc
nhares. 2.0 Secretário'
Lessa. Tesouréiro •.
Frederico Veras. 1.0
soureíro . Gentil Sa
Membros: José Tert
Eduardo, José Flores
níor, Osmar Sagaz, 1\1
Firmino Dias, José
Walmor Martins da
Antenal' Joruo Vieira
gentíno M Vieira, :M
J. Machado Filho. Ar!
dro Vieira, João Arg
Vieira, Amazonas Luiz
deiro, Vinicius Pereira
chado Alexandre E
Jacinto, Waldir J. Ma
Teodoro J. Martins
B. Cardoso, Manoel' E
cinto, Geraldo Teix
Manoel Faustino, Do
go'S Pacifico da Silva
valdo Pacifico da S·
Leopoldo Alves de B
João Pedro Ida Silva AI
to Martins, Manosj'
Macharlo, Antonio Ma
Jorge, Helena da S
Dias, Maria N. dos Sa
Cordeiro, Alaide Vie
Niomar Manoel Corll
Apolinio Antonio da
veíra, Sixto Schnrrr
milton Martins, :P-auli
Jordan Pinheiro, Vitor
nardes, Albertina da S
Martins, Limacia Mad
ni Martins, José Júlio
Silvo, Pedro Vital dos
tos. José Zeferino de
meída, Hildebrando
Rosa Pereira Cioffi, M
Pereira Simas, Ogê
kamp, Luiz Barbí
Wilpcrt, Odilon Odílío
Silva, Marçal Cardoso
to, Ari Alexa.mdro Ja
to, Al'ci.rles Costa p
Silva e Cassimíro' Carr

mencionados para as Fei
ras Livres, além de outras
proibições previstas no
mesmo comunicado .

Adverte ainda O· Comu,
nicado, "aue agirá com o
máximo rÍgfu, a fim de que
e s t a comunicação seja
posta em prática e devído,
mente obedecida alertando
aos srs. Feirantes a proi
bição terminante do esta,
cionamento nas imediações
dto Mercado Público (Cais
Frederico Rola). Aos' infra ..

tores serão apreendidas os
mercadorías e entregues á
entidades rílantrópícas",

.

-
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locais que ocupam, deven,
do para isso .dísporern de
um caixote para a coleta
de lixo. A medida foi re,

cebida com inteira aprova
ção Id.a população e mes,
mo dos srs. Feirantes, uma
vez que permite fiaue o lo ,

cal perfeitamente limpo.
Ainda segundo o mesmo

comunicado, não poderão
os ambulantes de qualquer
gênero, estacionarem em
locais que não sejam os

1
. .....,

• •

Não quis o jornalista Jaime Arruda Ramos
enfrentar as perguntas que daqui lhe foram feitas
a propósito do caso de Camboriu.

Mas voltou a tratar dele. A seu modo. Torcen
do as coisas. Agora, para a sua técnica, tudo quan
to ocorre com alguém que seja Ipessedista, ocorre
com o PSD. Imagine-se, por acaso, o que teria acon

tecido com aquele sargento que, deliquente contes
so e processado, foi reincluido na Polícia, depois de
dela excluido por incapacidade moral, se êle fosse
do PSD. Imagine-se o que seria do PSD, na pena do

jornalista palaciano, se o ex-major Amintas, hoje
tenente-coronel, fôsse pessedista. A reinclusão do

primeiro foi ato austero do austero lrineu Bor
nhausen. E _a passagem para a reserva, com pro
cesso e tudo, do segundo, foi ato austero do austero
Heriberto Hulse.

Mais uma vez o sr. Pre
feito Municipal, através do
seu Departamento de Abas,
tecimento e Feira, vem de
encontro às necessidades
da população, com uma
medida há muito reclama,
da.

o sr. Plínio Salgado de
cidiu consultar os três
cordídatos à presidência
da República sôbre pro,
grama partídárío e piata,
rorma ele govêrno a fim de
que os integralistas decí
dam ma Convencão Nacio
nal aue realizarão nesta
Capital em agosto próximo.
qual dos tres deve merecer
seu apoio.
O primeiro a ser consul..

tado foi o sr. Adhemar de
Barros com o qual o sr
Plínio Salgado conreren,
,',ou pessoalmente.
Agora, ao que se informa

consultado por carta, o

marechal Lott já respon.
deu ao presidente do PRP.
que consilderou a resposta
em condições de satisfazer
os convencionais de seu

;lartldo.

Novo "rush"

Ino
Vice
cier.

lO' , AGRIIDOU

I

�provad? Requerimento dos Deputados
tivalet PIres e Bahia Bittencourt. - Ba
cada Udenista Derruba Projetos de Intei'
se Coletivo.

porcionando
aumento para o funcio
lismo ,da Assembléia
gislativa do Estado.
Novamente os deputad

da bancada do União
mocrática Nacional b
Taram as pretensões
representantes da Oposi
e:?1 atender velhas a;spirlf
çoes da gente catarinense;
.

Assim é que ontem, pr
Jetos 'de autoria dos rlepur
tados Antônio Edu Vielri
elo PSD, e Agostinho Mif
noni, do PTB, todos versllJl!,
do sôbre auxílios a serem
concedidos pelo Govê�
dg Estado, para a cons�rl\r
çao de obras ae· interêsse
coletivo tiveram contra si
a votação dos deputados
udenistas mie mais uma
vez, relegam a um segun
do plano justas pretensões
do povo catarinense.

Na visita que uma comissão de dirigentes do
Partido Libertador fez ao senhor Celso Ra�os, s�·

gunda.feira última, para comunicar-lhe a escolha
do seu nome cOmo candidato ào govêrno do Estado,
ao cafezinho, o General Vieira da Rosa, já Colll a

missão cumprida puxôu a hora da camaradagelll.
E contou qu� a única restrição que fazia ao

Celso datava dos tempos de rapazes, quando faziaJII
esporte. Celso era bom nadador e o General, deDjtro da água, afundava. Um dia pediu ao atua
candidato que lhe ensinasse a nadar, dentro .d,
menor prazo possível. Combinaram o rprinteif!l
exercício, pois estavam na praia. Entraram mar a

dentro e quando faltou pé, Celso segurou o aluno
pelo quejxo e nadou palra o largo. Já bem distallte.
indagou:

- Você quer aprender
,

I
� '?pOSSIVe , nao e. .

fioO· futuro general confirmou. Celso, en! o'
dando o curso por encerrado, largou-lhe o quel� •

- Então, volte ...

00000
Defendendo a atuação dos dirigidos pelo dr.

Wilfredo Curlin, o jornalista udeno-palaciano, a

propósito de um cofre, caixa, ou o que seja, arrom
bado na prefeitura de Camboriu, justifica o ato

assim:

"Negadas as chaves, a comissão apuradora, de

modo legal, procedeu sua abertura".

Qu�� pediu as chave tinha o direito de pedi
Ias? Ess� tal comissão apuradora, foi constituida
legalmente? Sendo os atos da Câmara atos nulos,
tudo o que foi feito é legal? A Justiça em primeira
instância já liquidou com a legalid,ade dos atos

dessa Câmara. Tudo quanto ali foi feito foi ilegal.
De forma que a defesa do sr. Curlin, feita pelo
jornalista palaciona, parte de uma premissa errada.

E de uma ousadia: o jornalista está pondo a s_ons
ciência onde o dr. Curlin já havia posto a mão ...

ligeirinha ...
SS%SSSSSSS%SS%SSSSS%S%SS�SSSS%%SSSS�%SSSS�

RIO, 20 (V.A.) -

O marechal Teixeira Lott
iniciará hoje uma excursao
em que visitará as cida'des
de Bragança e Araçatuoa
dia 21); Bebedouro, Olím_
pia e Barretos (dia 23); Pi_

rajaui, Fernanclópolls e

Bauru (dia 24) e no do
mingo. Lins e São José do
hio Prêto.
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paganJo as passagens,
em SUàVQ; p"e�1a..ç.ôes,
p�I[1�CRUZEIRO

A PRAZ8

Barnabélândia
AUMENTO AO fUNC'IONALlSMO

- VI-
Pro.sseg,!imos na análise, agora, da lei do aumentoao funcI?!lahsm? es�adual, que já se acha votada pelaAsse!'ll.bl�lll: Lespsla!IVa, .sem emendas, cOm tôda a sortede dlscnmlI�açoes Idealizadas pelo govêrno.Os serVidores que percebem Cr$ 4.850.00 foram ali.me,ntados para: Cr$ 7.250,00 o PESSOAL FIXO' _

Cr$ 6.750,00 o PESSOAL VARIÁVEL' Cr$ 7 000' 00'"
PROfESSORES NORMALISTAS e 'Cr$ 6.350,0'0 ��INAlIVo.S. (3P%, s.ô·bre � PESS9AL FIXO).

Ant� o prInCIpIO de IsonomIa consagrado no artigo14.1, p�ragrafo .1.0, da Constituição Federal e a deter.
mlJ1açao do artJ�o 195 da Constituição do Estado, inter.pretado pelo artIgo 36 da lei n.o 1.629 de 22 de dezembrode 1956, modificado pela lei n.O 1.667, de 28 de julho de1957, êsses aumentos deviam ser, todos, para a tabela deCr$ 7.250,00.

çOll} �ssa odiosa disniminação governamental osfunCIOnarIas do pmSSOAL VARIÁVEL FORAM LESADOS EM Cr$ 500,00; OS PROFESSo.RES NORMALIS_TAS EM Cr$ 250,00 e OS INATIVOS (infelizes dos visa.
dos inativos) EM Cr$ 945,00 MENSAIS!

Da c.Iasse de Cr$ 5.150,00 foram aumentados' os
funcionár_ios do PESSOAL FIXO para Cr$ 7.500,00; os
do VARIAVEL para Cr$ 7.000"00; os ,PROFESSORES
NORMALISTAS para Cr$ 7.500,00 e os INATIVOS
(25%) Ipara Cr$ 6.437,50. SE 'NÃO FORAM APOSEN.
TAD9S COM INCLUSÃO DE ADICIONAIS, GRATIFI
CAÇoElS, COM.ISSõES, COTAS, ETC.. Êsses barnabés
assim aposentados são DIMINUIDOS SEMPRE QUE HÁ
AUIVIE.NTO Pf\R4 OS OUTROS, em '.:h·�ude de inferpre
taçao mconstItuclOnal dada pelos auhcos do govêrnoestadual.

Os aumentos foram de Cr$ 2.350,00, Cr$ 1.950,00;Cr$ 2.350,00 e Cr$ 1.287,50, respectivamente.
Fçram prejudicados: os funcionários do PESSOAl

VARIAVEL, em Cr$ 400,00 e os a,posentados, em .

Cr$ 1.092,50.
Os Professores Normalistas, nesta classe de venci.

mentos, não foram lesados, em relação ao Pessoal F�xo,
com quem começam a ,correr paralelamente. Mas será
justo que o Professor Normalista comece a sua·carreira
com Cr$ 7.000,00 e a termine com Cr$ 8.500,001

Os ,comentários, sôbre disparidades de tratamento
em relação a cada carreira, reservaremos para o final da
série que pretendemos escrever.

Entretanto, não podemos deixar de esclarecei' aos
nossos leitores, que são funcionários, o que ocorre com
2.897 professores diaristas que ainda perCebem pouco
mais da metade do salário mínimo que a indústria e o
comércio pagam a seus empregados e operários.

Muitos deles passavam fom� com Cr$ 1.500,00 e pas
�3ram a passar mIséria com o aumento para Cr$ 2.500,00
mensais!

Isso é aumento, revisão. reclassifi.cação, reajusta.
menta ou pouca vergonha?

A nossa grande esperança é que CELSO há de cor.

rigir essas injustiças!
, Pl'oRseguiremos.

Só falta agora ser con,
sultadc o sr. Jânio Qua,
dres, ao qual o sr. Plmio
Salgado pretende procura)
:.l'ssoalmente am tes do con,

ve.nção do PRP em agosto
proximo.

Na sessão ,de ontem da
Assembléia Legislativa, foi
aprovado requerimento de
aut?ria dos _deputados pes
sedlstas, Joao' Estivale1 Pi_
res f: Bahia Bitte.ncourt no

qua! s?licitam regime
'

de
urgencIa para o projeto
155/60, referente ao aumen_
to ct� ve�cimentos para o
funclOnalmmo do Trib'unal
de Justica.
_

Mais uma vez, as pretén-
3?eS dos que pleteiam ven.
CImentos condignos para
as suas funções encontra_
ram guarida no acão di
n�mica do deputado Bahia
BIttencourt, valoroso repre_
sen�ante oposicionista.
Amda_ na semana passa_

da ,a Assembléia por unâ
nimidage aprovou projeto
resoluçao de autoria dos
deputados Dib Cherem e
Ivo Reis Monteneg'ro, pro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


