
hojeLott: Itajaí e Blumenau, com Celsoem
Acompanhado de comi

tiva integrada por altas
expressõea da política na

cional, chegará hoje, às
12,30 horas. em Itajaí, o

candidato nacionalista à
Presidência da República,
Marechal Teixeira Lott.
Naquela

.
cidade, já em

companhía do candidato

Danton Jobin e dr.
Luzardo.

ves. o candidato a cive na

chapa Celso, Doutel de
Andrade Rui Rãmos, Ce.
zar Prieto, Deputado Le,
noír Vargas Ferreira, dr,

pesedista ao govêrno do
Estado, sr. Celso Ramos,
Deputado Federal Attílio
Fontana, Coordenador Ge.
ral da campanha peseedis;
ta no Estadp além de altos
próceres dêste Estado o
vitorioso candidato situa_
cionista, em praça pública
discorrerá abordando pon
tos capitais de sua plata
forma de govêrno.
Como acontece em tô,

das as cidades que o Ma
rechal Lott visita, o comí
cio de hoje, em Itajaí, pre,
nuncía.se mais uma festa
cívica uma verdadeira ma

nifestação aos candidatos
, nacionalistas.

Além da
candidato

presença do •

Celso Ramos e.

RICHARD NIXON Foi EScolhido
Candidato dos Republicanos

Chicago, 28 (A.P.) - A
Convenção do Partido Re ,

publicano, reunida nesta
cidade, escolheu Richard M.
Nixcn seu candidato à pre
sídência dos Estados Uni.
(I[JS corno sucessor de Dwí
fl.L11' Eisenhower,
O resultado foi anuncia,

IrineulHorn�ausen rece�i�o com in�iferentislDo
r t U·

- a recepção foi uma verda- tiva, deram as boas vindas
,

deira "apoteose" João PaI. a Bornhausen,
mito, elemento ligado ao Em Matos Cesta Iared,em Dr O nlHO pSP, Ari Milis, suplente.de José Zipperel', Germano
deputado pelo PSP c [or- Passeiro e mais uma pessoa
nalista, Teodoro Santos,' esperavam o Senador, num

total, pois, de 4 pessoas ..

Soubemos oue também em

Cacador 4 -pessoas espera
vam o candídato.

do precisamente a 1 hora e
15 minutos de hoje (hora
rIo Brasil).
A contagem deu o seguin

te resultado final:
Richard Nixon, 1.321 vo

tos.
Barry Goldwater, lO vo

tos.

Ao contrário do que no

ticiou a Rádio Diário da
Manhã, da UDN de Santa
Catarina, Irineu Bornhau
sen, Senador e Candidato, a

governador do Estado foi
friamente recebido no mu

nícípío de Pôrto União. O
):1 ímeíro lugar visitado foi
varões, onele o receberam
H:-' professôras do grupo
escotar ("voluntàriamen-

coletor estadual, Ivoních
Furlani, Iuncionárín públt,
co estadual (cientista),
Luiz Passero, cunhado de
Ivonich Furlani, Sargento
Barbosa, reformado da Po
lícia Militar do Estado o

candidato a prefeitura da
eterna vigilante, dr. Josué
ele Oliveira e mais a comt,

o povo que já se habí,
tuou a ver em CELSO RA
MOS o ruturo governador
de snnta Catarina certíff,
ra-se agora qUe à vi tóría
de Celso será expressiva.

(Do Currespondenta) .
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Às 20 horas, do dia de
hoje, o vitorioso candída
to do PSD-prB estará, com
Nla comitiva, em Blume,
nau, onde falará ao povo. tc"), o sub-delegado <1('

polic ia e dois praças, o

cunrltdato a prefeito pela
UDN João Pressler, o co

letor' estadual, num
.

total
de 17 pessoas Incluídas,
naturalmente às da cornt.
trva.
N3 cidade de Pôrto União

Intep;rA:m a eomíttva elo
Mal'rrllfll Lott, o Deputado
Nrlsoll 0megüft, rx-titiilar
da pasta do Trabalho no

!!:ovêL'no Nereu R a 111 o s,
Deputado Hermes Pereira
de SOl.FI�, dr. Pacheco Cha-

Bel�as pe�iralD a ONU que não

tO�lIe lias re�iões �e Katanga
DIR.ETOR: RUBENS DE AR RUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO
Edl!:ão ele hoje: 8

PIB �e Tunarão inão criará· em�ara�os �ara Boulel
o sr. Pedro Ivo Mira Go- criaria problemas políticos do partido mas que esta Tão. sr. Pedro Ivo; de que rualquer pesoa a pronun ,

mes, presidente do PTB de pai-a o seu presidente, o índependêncía e es,te an, estranhava qualquer pro- eíá-Io inclinando-o a esta

Tubarão, falando a nossa deputado Doutel de Andra- seio não vai ao ponto de nrnc íamento politico em ou àquela posrçao, Em

reportagem, pela oportuni- de, hoje candidato do PTB incompatibilizar as duas nome do Diretório qua l>'Ie_- qualquer sentído
, porém,

{lacte da recepção oferecida a Vice-Governador. Acres, agremiações num mUnICI- side porquanto os seus PTB tubaronense, vamos

pelos ferroviários do sul centou que em verdade os pio em que a votação re. I,;uÚc1áriGs - embora en , até o final dos enten�lj-
eatnrtnense aos candídatoe anseiam por uma oportu , pI' e senta a substanuíal (,'rrando a I'esponsabilida- mentes com Q nosso prrn-
CEJJSO RAMOS e DOUTEI, nidade em oferecer can- parcela à decisão do pleí . de éa hora presente - ain , cípio, Que é o da candída.
DE ANDRADE disse que didato próprio ao Executivo to. da nãt deram uma decisão tum própria, poís em eon-

al)solutamente' o parttdo Municipal .em função da .. Acrescentou ainda o pre , íinal no problema muníci- trárto nenhuma posição foi

n,.p. jn]j.nã'cinõndsmuI'lãn'ç'ã PTê'aiid'itiãtõ'IO"" �F�at:"!i�:�;�[0.�:��
O Departamento Reg'io

naI do SESI está realizan
do em Santa Catarina o

Censo Torácico. Já em 1959
foram abreugrafados quase
20 mil operáriOS e familia
rcs em 14 municípios cata
l'inellses.
Uma lig'eira apreciação

ela tabela preparada pelo
Setor de Higiene do Depal'
tamento dirig'ido pelo se

l1hOl' Celso Ramos, mesmo

a nó,; leigos ao assunto, üá
uma idéia ela conelição de

sapcle de nossa _g'ente, na;

cSp'ceialida(fcs cai'dio-vas
cular e pleuro-plllmOllal',
em alguns municÍllios.
Assim, observamos que,

dos 19.670 abrcugrafaclos,
1>41 apresentavam anorma

lielades, ou seja, 2,7%. Des

tas, 318 eram anormalida
des }>le111'o-pulmonal'es c

223 cardio - vasculares.
O;;; números a_ que nos

I eferimos foram colhido�
nos municíipos de Blume
llau l�io do Sul, Tl'omblHlo
CClItl";tl, IJajes, Santa Ce.
dlh.. Canoinbas, Maft';t,
}'ll.lIdl1duva, Rio Negl'inho,
r:ão Bento, Jarag'uá, Gas"

ll:lr. I1Hlaial e Timl)ó .

A maior percentagem (lt�
:lnOl'Jualhlade foi verif,ica
da em Timbó com uma in
ciclência ele' 6,5%. Nêsse

munlClplO as anOl'mal'ida
dr,.; pleuro-puhnonal'es COll.

tribuiram com 4,8% e as

cal'dio-vasculares com a

penas 1,7%.
�a escala de al101n1ah

da:des pleuro - pulmoual'cs
seguem-se Indaíal c o m

4,7%, Trombudo C)l1tral
com 4,3% e out.ros. EnÜ'e
tanto, nas anor111aHdade�
cardio-vasculal'es o re.,ul
tfldü é diferente, j)ois o

lt1unir,ípio de, pcre, lltag�1l1
majs elevada foi Trombudo
Central com 2,5%, sCé;'uidu
elc Canoinhas com 2,1% �

IUflaial e Timbó, amll'lls
com 1,7%.
Dentre os municípios a

que nos referimos, 0" de
meuOlI'S observações (li_HI'"
n'HlÍ" -- pol'tanto, tal",,·, (le
melhor condição de saíw('

foram: Santa Cecília
(0,7%), Mafl'a (l,5%) e

J:u'aguá elo Sul (l.6%).
J;;to nas duas especialida
e11';;, Se}la1'adamente, as H

n,ll'l11::l.lida.des plem·o-pul.
monareS fOl'am menos in
cidentes. ainrla em Santa
C e ri I i a (0,7%), IJajes
(0,8%) e Gaspar (0,9%).
O Censo Torácico conti

nua em atividades em ou

tl'�§ mUllicípios elo Estaelo.
A meclhla. alie os resultados
vfto sendo -conheCidOS, tOl'.
m\H1-se objetos d,e Oiuicla
doso estudo pelos técnicos
,!II Ol'gã,o dirigielo llelo se

nhol' Celso Ramos. As COI1-
chlsóes li! Que se vão ehe
g'ltu(ln llOsslbilitarão uma
vi&iío clara elas necessida
des sanitárias elas classel'!
obreira", O senhor Celso
IU:1.l1llls \'em dando a maior
iIl111ú1'ü;r.cia a· esta camlla
!lha rhl SESI, l)]'eocupadn
((lIe �empl'C -foi cm 11l'e!'l
t:l.1' aS.<;istência eficiente,
com ba.se em sóHdos argu-
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Acrecllta.ue que esta suges;
tão será reíta ao secreta
rio geral das Nações Uni
das,

.

Dag l-IammArsk.iold,
durante sua visita a Bru�
xelas e Loopoldvílle. Um
porta. voz da .embaíxada
belga declarou que a sor,

te da economia cio 'Congo
agora se encontra nas
mãos daa Nacões Unidas e

não da Belglca. Reltcron
que muitos tecnicos belgas
estão dispostos a regressar
sob os auspícíoe 'das Na
ções Unidas,
O primeiro ministro do

Congo, Patrice Lumumba,
comprometeu-se a sstabe,
lecer "uma verdadeira de,
mocrata" em seu abalado
pais. O Secretário de Es.
tado, Christian A. Herter,
recebeu-o no aeroporto lo
caI por ocasião de aua che
gada de Nova Iorque. Her
ter expressou Seus "mais
cordiais desejos pelo pron_
to retorno da tranquilida.
de ao vosso país". LUl1}um
ba evitou toda especie de
cl'ÍticaD à Belgica em suas

declarações de chegada.
"'Desejo dissipar' todas as

apreensões", d e c 1 a r ou.
"Queremos que t-odos os

europCus e estl'ftnge.iL'o;� vi
vam em paz em nosso pais
e coiltribuam para o seu
bem-estar". O lideI' congo�
lês prometeu que todos os
tecnicos estrangeiros, en_

viadou para auxiliar seU
país, serão "cordialmente
recebidos" pelo povo. "Se o'
mundo ocidental desejà
compreender nossa posição
pode estar certo de nossa

compreensão.e apoio", fi
nalizou.

DRUXELAS, 28 (A. P,) -

O governo belga sugeriu,
hoje, ao secretario das Na.

çôss Unidas, Dag Ham
marekjold, que a organiza
ção mundial deveria desis
tir da Interterencía de suas

tropas na província de Ka
tanga, que proclamou sua

independencia. A informa.
cão foi dada, esta noite,
durante uma entrevista à
imprensa, concedida pelo
primeiro ministro belga,
Gaston Eyskens. E!:lte disse
o seguinte: '''Pedimos às
Nações jJnidas que não in
terfiram em assuntos in.
ternos do Congo". Acres
centou que o problema de
Katanga é, na opinião doa
belgas, questão interna do
Congo; que deve ser resol
vida pelos proprios congo
leses. O primeiro ministro
belga, assim como o chan
celer do seu gabinete, PIer_
re Wigny, não quiseram
,dizer qual a re9posta ao

secretario geral.

O governo belga acha
que esta nova repüblica
independente do Congo de.
ve converter-se em um

terl'itorio "FideicomisQ" das
Naçilíes UnidàS. Esta.;afil·
muqãa roi feita pOl' flbntes
belgas bem infor111adas.
Uma alta autol;idade belga
declarou que "somente
uma forte administracão
daD Nações Unidas pode
salvar este país do caos e
do desastre", Acrescentou
que o governo belga opina
que não há outra solução
para esta ex-colonia bel_
ga Renão entrega. la intei
ramente às Nnções Uniclas.

dentro de poucos dias. o

lancamento oficial das
candidaturas de Orleans,
Araranguá e Laguna.

Amanhã, sábado, cs Di
retórios Municipais elo PTE
ele Criciuma e Urussanga
('starão reunidos respecti
vamente em suas séde,.;,
para elecidirem quanto ao

lancnmento dos candidato.'
a p'refeito;; do Partido na

quelas cidades sulinas.
Podemos adiantar que

em ambos os municípios o':

candidatos trabalhistas' ue
cargo de ?refC'ito Municip�lJ
l'eceberão apoiamento de;

,P�trtit:t1 ;S,o�:üd Democrático.
('1'1 (', ll:pin:u1to ao prato
e'd�n [i;'111[lclo ê.ntre as di
rer:b's p:u'cidálias, e espe_
\ ia!nl"lltr, C'!11 face da úl
tin,n. r.l1Vencii,) E"tadual do
PTB que homologou aque
las c:ccjoõps.

reunam condícões de vitó
ria com a alíanca dos dois
partidos. J'
Estes dois mumClplCS

contam da lista dos cinco

iuunlcípíos do sul catarí-;
nense e em oue o PTJ!3 a

presentará candidatos pró
jJrio� ao Executivo rv.uni.
c.ipal, esperélndo-se para

loterêsse na lustrália
por tecidos Brasileiros

SÃO PAULO, 28 (v. A,� fl. lillh:t de !}rodução e os tadorc,_ da Austráli� g�e-
- Diversos importadores tipos adotados para a es- rem comprar grandes Qü-:-rll.
de grande categoria da tamparia. Segundo as in- tidades de tecidos ele al-
Austrália manifestaram de- formacões dadas na alu- godão, dos tipos denomina-
úejo de iniciar um ciclo de dida

-

reunião, os tecidos dos "médios".
importações de tecidos bra- que agora interes�am aos

sileiros, conforme foi on_ australianos são os de al_
tem anunciado nesta capi- godão e que apresentam
tal na reunião realizada estamparia viva, principal-
pela diretoria do Sindica- mente explorando motivos
to de Fiação e Tecelagem nossos. A reunião compa-
Geral do Estado de São receu o sr. Alex B. Calil,
Paulo. Com esta notícia, conhecido importador de
mais uma vez se tem a tecidos da AUDtrália e que
comprovação do valor da se encontra nesta capital
nossa indústria têxtil e da estudando as bases gerais
sua penetração em Val'lOD para negócios. Pelas infor-
países. dado o cuidado com mações obtidas, os impor-

Além dêste setor, os im
portadores de vários paí
sea comecaram a manifes
tar interêsse pela compra
de tecidos produzidos em

São Paulo ,e nos Estados de
Santa Catarina e Rio Gran
de do Sul. Nos dois últi
mos, a rrtercadol'ia deseja
da é a obtida em fibras Cfl
peciais, como os casos de
nylon, banlon e orlon. Sô
bre o assunto, o indústrial

. Celso Ramos, ouvido pela.
reportagem disse que a

Fec1eracão
.

das Inc1ú,�tl'ias
dr SarÚ,a Catarina ainda
nüo l'ecebeu nenhuma so

liciLa<;lo, mas que se clis-

Niio são ;1inda conhecido,.:;
os nOmes ,dos candidates
que disputarão a preferên
cia elas convenções muni
eipais do PTB, pois segun
elo informações obtidas, es

peram os tl'abalhistas coor
rlrnal'ell1_se com os diri
p;fnt('s elo PSD para lanca
menta clp c,ll1rlidatos que Depw Allílio Fontana: Após os Comício)

de lIaiaí e Blume�aur Seguira
Para o OesteBrizzola organiza roteiro

para Santa Catarina
O Engenheiro Leonel cipaI ctt' Joaçaba, jURtifi_ 'le outubro vindouro no

Brizola respondeu os ter- cando as razões pelas quais Estado �e Santa Catarina.
1;1(l,'; elo telegrama encami- �c di"punha a particiPêlr Entre outros argumentJs
llIJat!o pelo Prefeito Muni. r!a campanha política de 3 jw' tiiica o Engenheiro Leo_

n�) Brizola, Que é pessoa fi
liada a um partiria político
iL·'..CIONAL, e que solícita
c10 paI sua legenda a apre
,el1ta1' em praça pública os

r omes dos seus candidatos,
niio poderia fUl/'ir à obri
'�'ação partidária em aiell
',e1' aquela justificaçf\.o.

-J
{\ elcscerltou ainda o lli'ier

pl�!'i:!Jü"ta, de que o Oeste
1.01: J.l'inense está pai'cial.
mente povoado cle gaúcho;:;
da maior t(�m)Jera tml.m-
111ista, e que solicitado por
ês( CS, v,1Í falar tão sómen_
te aos seus irmãos do"

r,!'.!! ! ll"\_':. Neste sentido! o

1)l'(inl'io S1'. Leonel Bnzola

teria organizado com o ele

putn,lo Doutel. cle .Andrade,
em "u '. recente vmgeiln ao

::'dtJ e Brasília, o roteiro

que ('lll]neenderá fi. Santa
Cal'irinJ., inieiando-o par
r_;l\,'p(-"ú e !lf'l'conendo t.o

ela a zona do extremo
oestl' Senil e Vale do Rio

elo Peixe, a partir de agos
to vindouro.

Como noticiamos na edi
ção de ontem, encontra
se em nosso Estado, desele
I J C;,) " o Deputado Federal
Attílio Fontana, Coordena
dor Geral do PSD na cam�

panha da suceDsão esta
dual,
Após participar ativa

mente do comício de Ita.iaí,
hoje, às 12,30 hora�, (' lia
de Blumenau, às 20 horas,
quando estarão 111'esentrs
os candidatos Lott.-Crlso_
Doutel, o ilustre polí Lico
catarinen,'c s('guirá para
o oeste do Estado, em com"

panhia do Dep11tarlo Elgy
dia LunarclL
Nftqurla rica re!!,mo elo

Estudo. o Deplltarlo Fon_
tana, um a c1 a,s mals expl'c:��
sivas figuras do PSD e:t.

tarinense, tratará ele im
pCll'tantes assunto>! com

respeito ao pIrita dr Olltll_
bm.

PÕe a estudá-la com o

maior in,terêsse, já que
suas fábl'icas de Blumenau,
Joinvll1e e outras cidades,
e[,tão efetivando uma li
nha de produção dêstes
tecidos e, dos seus deriva
dos em grande escala. "No
Seminário Sócio-Econômico
que agora se realiza no

Estado - frisou ° sr. Cel
so Ramas - estamos cui
dando do problema, já que
inserim,os em sua agen.da
um capítUlo especial dedi
cado ao comércio interna
cional, visando à colocação
dr nossos produtos expor
táveiH, estftndo nesta cate
goria o" têstis. Quando as

consultas lle efetuarem, a

Fedrra�ão das Indústrias
de Santa Catarina pronta
mente ftS responderá" -

concluiu o seu presidente,

ADENAUER e De GAULLE Tentarão o

Fortaledmento A I i a d o na Europa
Donn, 28 (A. PJ - O

r.hanceJel' Konrad Adenauel'
ir:', (ia feira a Paris para

,

r<'a!i7.ar convel'sacões de
fim ele semana corn o prc_
:-,Jrtrnte Charles De Gaulle,
segunclo anuncio feito pelo
güVêl·no. Os informantes
autorizados disseram que
a l'eU11lao era parte de
"uma intensificação da

cooperação entre França ('

Alemanha Ocidental, depois
rio fracasso da conferência
fie alto nível. Os mesmos
informantes disseram que
das eonversarões devef'á
Burgir uma fl'e"nte européia

mais forte e severa pal'rt
resistir aos esforços clo�
russos de tomar atitudes
ameacadora cl u l'ante a

campanha eleitoral norte
americana, Funcionários elo

govêrno disseram que não
se sabe, ainda, quanto
tempo Aclenauer ficará n:1

Franca e que poderá l'e

gl'eRsfu' sábaelo ou domin
go. Disseram, ainda, as
mesmas autoridades, que.> a

visH a elo chanceler segue
se a uma tI'OCél de opiniões
entre os dois govêl'l1os,
Acrescentaram que tudo
comecõu com uma carta ele
lJe Gaulle e Atlenauer. O

(�onteúdo ria carta não foi
rt'Vel:Hlo. Especulou.se, en

Lrt'l;UlLo, Que De Gaulle I'S

tá ancioso para fortéllecer
a cooperação política entre
as s('is nações da Comuni
da,de Econômica Européia,
mas desejava primeiro (lis
cutir o problema COll1 SPU

principal ali<1clo europeu,
Aclenauer irá a Paris acóm

punhado por seu ministro
de r e I a ções exteriores,
Heinrich vonBl'etano, O

porta-voz do gov�r!l0 eles

mentiu aUt� ü mlmstro Je

defesa, Franz Joset Strauss,
pl'etendp viajar em breve

para P:1l'is para conve�'sar
sôbre questões defenslVas
co mo sfrancêses.

�
� �

FUNCIONARIOS DA ESTAQÃO DE MONTA, DA

RESSACADA, PEDEM, POR NOSSO INTERMl�DIO,
QUE O GOVERNADOR HERIBERTO HULSE M1\NDF

PAGAR-LHES OS TRES MESES DE VENCIMENTOS

QUE O TESOURO LHES DEVE.

TAMBÉM OS FORNECEDORES DE LEITE A. U8J

NA FAZEM IDENTICO APÊLO, RELATIVO AOS S8f�

MESES QUE NÃO RECEBEM.
SENHOR GOVERNADOR: SERA QUE DÁ DE TI

RAR UM POUQUINHO DOS DEPóSITOS DO INC(

PARA PAGAR ESSAS DIVIDAS?
SERÁ QUE O GRUPO ECONOMICO NÃO DISPEN.

SA NEM OS JUROS DOS DINHEIROS QUE DE:VBN"

PAGAR VENCIMENTOS DE HUMILDES OPERARfC:..:�.
"'Aj"+!S:; e,.&j,_j,��

Expul�o do Irá
O Embaixador
Da RAU PLANO DE

.

REMODfLAÇÃO DOS
PORTOS NACIONAISTeerã 28 (APl - O Irã

Ol'clepou hoie ao embaixa
dor Hamma"d, da RAU, que
saia elo país dentro de 24
horas. Esta atitude foi to
mada em represália pela
expulsão rlo embaixador
iraniano, DjftnIchid Cha
rib, ela RAU, terca-feira.
lTammad foi informado,
pessoalmente ela ordem de
e ;:puI,9.o.

exposlçao feita pelO clepi.l
tado federal Osmar Cunha.

No�sa Capital havia sido
Qll'ilida, te�do o parla_
"lentar Osmar Cunha pro
:,C t�'UlO junto às autorida_
des eOl11l1et('l1tes, fazendo
',rirNiosa a justa rrivindi'·
C'1.r,iVl florlanópolitana.

O sr. Prefeito Osvaldo
Machado, foi cientificado,
por c1,espacho telegráfico
ter sido Florianópolis in

cluida no plano de remo

delacão dos portos nacio
nais

.

através ele autoriza
rí'í,o do Bt'. Prrsidente da

RFpública, que atendeu à menios.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- sra. Zoráide Chave
- srta. Irmã Schutz
- srta, Olga Maria Corrêa

U Para almoçar e jantar bem, depois de sua
B casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL
�SSSS%SSSSSSsssssssssssssssssssssssssssss

MENINA GRACIA

CARUSOl
Reis

MAC DONALD - sr. José Sérgio de Freitas
É com satisfação que regís; - sr. Jobel da Silva Furtado

trames 'na data de hoje mais - sra. Zilá Duarte
um unívcrsárío da menina - sarg. Vitor Manoel Mendes
GRACIA CARUSO, filha do - sr. Mário Rocha Meyer
sr. João Caruso Mac Donald - dr DetIve Hermg ,

e de sua exma, esposa d. - xr. Raul '9. J. de Almeida '
I

Odina Caruso Mac Donald. - sra. Beatriz Noronha Lima •

A Gracinha e seus pais - srn. Aluminde Silva sn.

IPas tellcítacões de "O ESTA-' veira
DO". - sra Marta Símas

FAZEM ANOS HOJE sra. Maria Cunha
- sr. Emílio Jammís
- sra. Altair Coutinho de

Azevedo

Este símbolo nas construções é uma

garantia de

Impermeabilizantes

:'•.....................•, .

i STUDIO JURIDICO �
: Mauricio dos Reis - advogado i
t Norberto Brand - advogado •

: Advocacia em geral no Estadô de II
-

l Santa Catarina '.
: oorresppndentes: :
• INGLATERRA BRASíLIA :
: ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEI�O
: ARGENTINA SAO PAULO :
: Ed. SUL AMl!::RICA 50 andar. :
! Fones: 2198 e 2681 :
� �:

•

CURAS PELA FE' ,

Todas as quartas-feiras às 19 horas é lançado no ar,
pela Rádio Anita Gariba ldi o programa "O Reino de
Deus está Próximo".

'

ltste programa, além de ser de padrão religioso é
instrutivo, eleva e edifica a fé cristã ao tal nível e com

bate as dúvidas, para que seja possível realizar curas

pela fé.

comecmenos Sociais

3%SSSSS"SSS%S%%S%%SS%S%SSS%S%S%$S%S%'

PARA PAZ E BEM
Rio - (CRF) - Ultrapas

sando as crises iniciais a Re ,

vista Católica Ilustrada Paz
e Bem está sendo acatada por

A. SCHMIDT. todos como revista de educa-
leigos, de sacerdotes e de 'ção cristã. De todos os recan,

freiras, vieram de Friburgo, tos do País chegam à Reda
Petrópolis e Niterói para re- ção palavras de agradeclmcn,
bcr a primeira benção apos, to, de estímulo e de admira
tólica do novo bispo. Na ce- ção, O Arcebi�po Dom Hel.,
rimônia de sagração roram vécio, admirador .da Revista,
padrinhos os srs. Amoroso \a'l"ltes de falecer, doou à
Lima, Augusto Frederico Redação de "Paz e Bem"
Schmidt, Francisco De oou, uma coleção de 60 volumes
veia Isnard e Hugo Ribeiro das mais raras obras dapín
de Almeida. tura universal em edícao co-

lorida, de val�r inestlm:ável.

Siqueira Junior, o cronista que tem a

responsabilidade da coluna .no suple
mento Diário Car ioca. O jovem "Society'
telegrafou a este colunista manifestando
vontade de comparecer ao baile oficial
das Debutantes.

- //0//-
Num almoço do Lux Hotel palestravam
animadamente os Dcputados: J. Goncal
ves e Antônio Edú Vieira.

-- //0//-
Amanhã a é"idade de Joaçaba elegerá sua

Miss Elegante Bangú - O Clube 10 de
Maio receberá toda a sociedade para
aplaudir as quinze srtas, que concorre-

rão ao cobiçado título. -'

- //0//-
Elayne Amim, urna das Debutantes do
baile of'i cial no próximo dia 13, oferecerá
em sua confortável residência de praia
uma movimentada chur rascada a todas
debut.antes. O acontecimento será do-

mingo após o baile.
- //0//-

Encontra-se em nossa cidade em visita
a sua noiva srta. Maria Helena Dias, o

Dr, A loysio Ferrari da Silva.
- //0//-

Em companhia do simpático casal Sr. e

Sra. Dr. Colombo (Deise) Machado Sal

les, o colunista jantou, no restaurante do

Querência Palace na noite de 4.a feira.
- //0//-

YARA BITTENCOURT KASTING
uma das lindas Debutantes

[CIlLUNAf CATO LICAI

lLZE MORITZ uma lourinha que
fará sucesso no baile das

Debutantes
-//0//-

A bonita Ligia Moellmann, na tarde de
ontem recebeu para um chá - A elegân
cia e distinção da moça em foco, mais
uma vez nos deu a oportunidade de lou.
var seu merecido título.

.

-//0//-
O tão comentado apartamento elo casal
Dr. Paulo Myrian Bauer, será inaug'u-!
rado em agosto. O jantar será em "Black- .�
tie". �

-//0//-'- �
Os bonitos bordados da Fabricacão �
Hoepcke estão expostos na vitrine "de
Jane Modas, em homenagem as Debut an .

tes do ano.

- //0//-
A cidade de Canoinhas amanhã, também
escolherá sua Miss Elegante Bangú.

- //0//-
A graciosa Reatriz Ramos Branco, cir-

Iculou em nossa cidade sempre acompa
nhada do jovem Sr. Raul Caldas Filho.

-//0//- i'
A bonita e elegante Dra. 'I'rud Michel, ca

tmínense radicada em São Paulo, está
aCO:1 tecendo em nossa Capital.

-//0//-
Dia 25 o Clube Soroptímísta, promoverá

Ium Bingo em benefício aos necessitados,
nos salões do Clube Doze de Ag'osto.
o' -

\\,�"'SSS%%%S%%SS%,S%SSSSSS%SS%%%%S%%S%SSS%SS%SSS%%i'\,��%"%\��"

SAGRAÇÃO DE D_ ISNARD,
10.0 BISPO BENEDITO

DO PAI'S

RIO, 26 (C. P.) - Os sí,
nos do mosteiro de São Ben

to soaram festivaniente por
duas vêzes, na manhã de

ontem, anunciando o início
e o término da solene ceri,
mônia de sagração episcopal
de Dom Clemente Gouveia

Isnard, prior daquela ígre-
BANDEIRA NACIONAL - Publicou ontem êste [a abacial e terceiro mongediário; com o título "Serviço Militar e prestando cola- benedito carioca a ser leva,

bcracâo da Guarnição Militar de Florianópolis, impor- do à plenitude dos poderes
tante nota que merece a atenção de todos Os brasileiros. sacerdotais depois de trans-

Na referida publicação, com minúcias, prestam-se corido mais de um século,
esclarecimentos quanto ao modo e LISO do nosso Pavilhão. rlesde a morte ,de seu ante-

Bom é se saiba que "Somente por determinacão do cessor. O núncio apostólico
Presidente da República, será a Bandeira Nacion;l has- DCilll Armando J;..ombardi foi
teada em funeral, NÃO O PODENDO ,SER TODAVIA o bispo sagrante, funcionan
NOS DIAS FERIADOS. O hasteamento poderá ser feit� do como co-sagrantes -o ar

a meio mastro ou à meia adriça de acordo com as dispo- . cebispo de Olinda D. Antô
sições relativas às honlXl'í( fúnebres dos cerimoniais das nio Carlos Coelho,' e o bispo
forças armadas, ou conforme o uso internacional". de Januária, Dom Daniel

Essa prática, de acordo com o número VII e � 3.0 de Baeta Neves.
númerO VIII do art. 18 do Decreto-lei n.� 4.545 de 31 Dom Clemente Isnard é o

de julho de 1952 não tem sido regularmente cumprido, décimo bispo beneditino do
pelo menos aqui, onde se hasteia a Bandeira Nacional Brasil e o terceiro nascido
sem atender muitas vezes a lei e pior, deixando de se no Rio de Janeiro. O novo

h!_l1lteada a Bandeira em feriados N3cionais, por desidia, bispo à titular da Diocése de

esquecimento ou seja lá porque for o motivo. Nova Fribúrgo jurisdição
O sentimento pátrio não pode ser excluido das obri- eclesiástica criada a 26 de

g-ações que .cabe a todos os cidadãos. março do corrente ano, e su-

Algumas vezes temos chamado 2 atenção para o fa- bordinalla à arquidioccese
to, lamentando esse esquecimento inexplicável. de Niterói. A nomeação de

Tambem há necessidade se sel' observado rigoroso D. Clemente foi feita dia 30

cuidado, no sentido de não ser permitido o hasteamento de abril. A solenidade da
de Bandeiras, que pelo seu mau estado de conservação posse dar-se_á naquela ciela·
[linda não foram sumstituidas. de fluminense, dia 7 de a-

'-,

gosto próximo.
O templo de São Bento fi·

cou repleto de fiéis durante
tôda a cerimônia de sagra_

ção, que se prolongou POl

mais de 3 horas. NUl11erosa�

representações religiosas, de

..
'

OSVALDO MELr

CAIXA ECONOMICA (CONCORR1llNCIA) - Pos
�,ivelmente amanhã, ou então, depois (le amanhã, tratarei
do assunto nesta coluna.

Algumas horas apenas e ficaremos sabendo a pro.
mBti(ln, noticia.

Até lá ...

VIAJOU DOM VICENTE
SCHERER

Anteontem à tarde viajou
com destino ao Rio rle Ja
neiro e daquela cidade para
a Itália, D. Vicente Scherer,
D.D. Arcebispo de Pôrto Ale_

gTe , S. Exa., que permane
cerá durante uma temporada
na cidade do Vaticano, a

.::hamado do P a p a João
nas?

XXIII, teve um embarque
concorrido, notando_se além 2.0 - as vinte e duas mil
do governador Leonel Bri- peças da exposição de para
zola outras fi,guras d� desta- me:ntos litúrgicoli do Con_
que civil, militar e eclesiás- gresso Eucarístico serão doa
tieos Que levaram ao exmo. das às Missões?
prelado as suás despedidas 3.° - já em 1956, organizou o

e votos de boa viagem. Du_ Conselho Central das Mis_
rante a ausência de D. Vi- sões Católicas na Alemanha
cente Scherer, responderá uma exposição missionária
pela Arquidiocese de Pôrto ambulante, tendo percorrido
Alegre D. Edmundo Kunz, 24 cidades e anotado um mi-
bispo auxiliar da mesma. jlhão 300 mil habitantes?

* ':: ::: 4.° - a exposiçã-o missionária
QUANTAS PRECES, MUR ambulante do Conselho Cen_

MÚRIOS, DO SEIO DO NOS traI das Missões na Alema-
80 ÔRGÃO PARA OS CÉUS! nha irá a Muniaue por oca-

I - ,

COOPEREM COM A CAM- i sião do CO'ngresso Eucaristico
PANHA DA CATEDRAL PA- e será enriqueci·da por mais
RA O 'BEM DO NOSSO exposições especializadas sô-

óRGÃO bre as Missões?
o:' * * 5.° - no intuito de adRptar

60 VALIOSOS VOLUMES (cont. na "I.a pág.)

VOCÊ SABIA QtJE:
1.0 - O Núcleo Apostólic-o na

Alemanha, Dom Conrado
Bafile, sumamente impressio_
nado com a exposição de pa
ramentos para o Congresso
FI u c a r í s t1i c o I'nternacio

nal, clas,;ificou as alfaias

litúrg'icas de muito bom gôs
to e extremamente moder_

�Stc... )�SS$%SSS%��
Viva CELSO que trabalha!
Trabalha tal qual um mouro.

Viva a vitória de CELSO,
Com LOTT a espada de ouro.

O CANDIDATO
CELSO RAMOS que a "Alinança da Vitória" cons,

tituida do PSD-PRP-PTB-PL elegerá em 3 de ou'

tubro.

Em Tubarão
Foi alvo de grandes manifestações de aprêço e so

lidariedade. Os ferroviários homenagearam o futuro
governador do Estado com um monumenetal banquete,
1.000 talhéres, o maior já realizaelo naquela cidade.
Em Florianópolis

Regressou ôntem a Capital.
Em Itajaí, Brusque

Hoje pela manhã seguiu para Itajaí onele receberá
o Marechal Lott, em companhia do qual visitará aque
la cidade e a de Brusque,
Em Blumenau

A's 20 horas os candidatos participarão de 11m

grande comício em Blumenau onde pernottarão, Ama
nhã, pela manhã, visitarão as concentrações' popula
res levadas a efeito em Itoupava Central Vila Itou,
pava e Massarandubã, almoçando em Ito�pava.
Em Pornerode

Visitará, à noite, Pomerode onde )Iartieipará de
um comício, regressando a Blumenau para o pernoite.

PRA QUE CONVENÇÃO
A' "Carta de Blumenau" lançou a candidatura

CELSO, mas Celso, 'no mesmo dia, declarou que só
aceitaria a decisão do seu partido.

Nas reuniões do Sul, desde .Araranguá até Laguna,
homologaram a carta de Blumenau todos os diretó
rios da região sulína, Celso ficou firmc - espero a

convenção do meu partido -. Não moveu uma palha.
Na convenção do PSD surgiram doís candidatos.

Venceu Celso. Somente aí foram iniciadas as propa,
gandas.

Apareceu em seguida uma propaganda clandes
tina dr Irineu; clandestina porque não havia, como

ainda não há, candidatura, que na ocasião pisando o

partido o Esperidião lançou por conta Própria. O can,

didat, depois disso, homologou por conta própria. As,
sim é que temos hojeessa situação caótica: Na sub.
missa UDN, o candidato já é, e o CONVENCIONAL,
coitado, não tem outra coisa a fazer seão dar um voto
que nem voto será. uma vez que o candidato que ainda
é, já o é de há muito porque lançou-se a si próprio ...

N. B. - Poruue saiu co míncorreção
�uac1rinha :

Convencional? Banca � pato!
Se o conclave é tapeação,
Se Irtneu já é candidato,
P'ra que haver convenção? ..

va i repetida a

/

O TIRO SAIU PELA CULATRA.
Valia o aval do govêrno mas os "raívosmhus"

quiseram' usá-lo para as suas costumeiras mesquinha
rias, desta vez contra Joinville. Aí, entrou CEI,SO,
Joinville teve o emjn-éstimn que os governistas obstruí
ram; e o governamental aval ficou
AVAL ... calhado.

UDN A MARGEM? ..

Na visita de Jânio do Rio Grande do Sul a UDN
ficou no lao de fora, pois o senador Milt-on Campos
constrangido diante ela situacão dos ferrarristas nãb
acompanhou Jânio.·

,

ABRA A DISSIDÊNCIA, SEU NEVES! .

Lajeano bom, é lajeano ele palavra .

O líder do govêrno (que não sabia) maldosamen
te contucado pelo lider da oposição, dep�tado Estivalet
(que sabia), disse na Assembléia que apoiar Dontel na
více-governançu seria para a UDN e Santa Catarina,
uma desgraça e alguns desafortnhos mais ...

Aconteceu que cochichavam a história Ide uma

bomba sôbre Vice a qual seria atômica. A bomba ex

plodiu, 24 horas depois do ataque do líder ao Doutel.
A anuneíada a misteriosa bomba foi "Irineu ceon

Doutel" em vistosas faixas espalhadas por aí.
Ora, na sua raiva, com a sua habitual impáfia, o

"posudo" líeler havia dito que se isso viesse sueeder.]
ele comandaria uma 'dissidência. dentro elo seu partido,

E agora, seu Sebastião? Lajeano bom...
'

� MAIORIA DO REBANHO
A convenção está aí para escolher o candidato que

já se escolheu. A atitude é antidemocrática e o pro·
paganda clandestina, ainda hoje ilegal porque o cano

(lidato não foi eficolhiclo, muito menos registrado.
O conclave nada' mais seria do que A MARCHA

DO REBANHO, não existisse por lá uma dissidência
que, tudo indicá, resguardará os princípiOS de sã (jrmo
cracia que o presidente deveria ter sido o primeiro a

defender.

FoLse o "bolo 'da vitória"!
Agora é o tI'avo elo fiel;
Jã que a vitória mudou-se,
E está com CELSO E DOUTEL.

an=sm*=1_e J:a,e�.
:1

DR. SAMUEL FONSECA
Cumunica a sua distinta cliêntela que transferiu

seu consultório dentát'io para a rua Jerônimo Coelho

n.O 16 - 1.0 andar.

----.�--------------�----�-
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curtas
.,."h '

A fala do "imortal"

Mas chegou o dia em que

Virgílio, achando-se desem

pregado, resolve abandonar
o Destêrro para dedicar. se

às lides jornalísticas na Me.

trópole. Cruz e SOU[la já de

há muito que lá se encon

trava. Gama Rosa, por sua

vez, ficara pouco mais de

um ano na presidência da

Província, logo retornando
ao Rio. O canasvieirense ar

ruma as malas e segue o

mesmo rumo dos seue ami

gos. No Rio. encontra a me,

lhor acolhida entre os seus

colegas de imprensa e passa
::L colaborar nos grandes [or
nai:' da metrópole, como o

"Jornal do Comércio", o

"Correio da Manhã", a "Ci

dade do Rio'! e "A tmpren
sa", Escreve também para o

"'Correio Mercantil", de São

Paulo, então dirigido pelo
jornalista Eduardo Salo

monde, Os seus contos são

publicados com destaquj, em

jornais e revistas, QuafJe to

elos êles forem uma'nota

original na literatura bra,

síleíra - o tema marinhis

ta, E, com êles, vai reunín-
ta repetir o tratamento uma Certaa formas de perle .. I trada em pessoas idosas, e do material para os seus li.

d 'd trí I h·
.

t lad I f d d t d d d D"'Os Argonautae" sntra pe; pequeno peixe voador que,ou uas vezes. O aCI o 1'1- c e sao VIS as, associa a- que azem uso e en a u , vros, que se euce em e ano -

1 t· 1· t
'

t" di id ras poatíça Tambem e' p u "M los domínios da mítologta. ao sentírvse perseguido, sal.; oroace ICO, so uçao a rm , men e, com ln IVI uos pos,
,

c, 1" s. r. a ano, como os ares e.
t treí t dá 1 íd d 1 it (i fI dente evitar o uso d qual ""H' tãrí R' atraído, sem dúvida nenhu, ta 'atônito de onda cm on,a e reis por cen o a igua - SUl ores e g OSSI e 111 a ,

I
I e - Campos, as IS arras uso

mente otimos resultados, mação da lingua) , sObretu-1
quer agente capaz de pro. ticas", "Nas Ondas", "Rose ma, pelo aspecto náutico da."

Tambem têm indicação a do em algumas regtôea onde vocal' uma intolerancia Caetle", "Os Argonautas", das aventuras de Jasão e Mas o que é curioso é que
classíca Agua de Alibour ou ha avitaminoses (falta de (dentrificios, príncípalmen, "Geol'ge Marcial" e o "Bri- ceus companheiros em busca o v.el�iro acaba aboorvendo
uma pomada de precipitado vitaminas). Do mesmo modo te) pois existem casos de gue Flibusteiro", do "Velo de Ouro", descrítae a ação do heroí, para Se
amarelo. a perleche pode ser encon , perleche associados .com in- Ainda com o seu amigo e numa linguagem de ritmo tornar, êle próprio, a perso

fIam ação da boca e da lín., mestre Gama Rosa delineia largo . .e solene, como con- nagem central da novela,

d l
gua e que são resultantes de o arcabouço de um romano vérn às epopéias. Lembra aquêle Navio Fan

e eife reacõao ele incompatibili. ce, que seria escrito de par- "Ã Noiva do Paladino" tem tasma da prímeía gruerra
dade. certa, baseado na transição o encanto sugestivo das len, I mundial, em que o heróis;quia, proceder o julgamento IFinalmente certas medi. do Império para a Repúbli. das medievais, Não é, ao mo dos' homens se ídentífí,das mesmas.
d filati

-

t "d t I
d tas pro 1 aticas sao acon- ca, e a que dariam o título con rario o que acen uou : cou e al maneira com oO vencedor da concorren- Iselhaveis para um bom exí; nada realista de "Flam- Andrade Muricy no seu "Pa- navio, qUe êste é que passoucia deverá nos cinco dias que to no tratamento das feno boyant". Traduziu do rran, norama do Simbolismo Bra-} à história, enquanto aquê,se seguirem a proclamação das das comissuras labiaís. cês a novela "Ondina", de sileíro", um trabalho de ten, les jazem no olvido. A pre,do resultado retirar o veículo, .

Conelstem em evitar beijos Pierre Mael, qUe ainda se dência sírnbolíeta, mas uma [lença. de Mercedes, a "belasob pena ele perder os seus entre menínos ou pessoa-s conserva inédita, e foi êsee novela de puro sainete 1'0. solarenga espanhola" rapta.direitos. Se o primeiro colo,
eado não retirar o veículo, �tacadas e lavar

,el.'l}__.a.�ll._.ê;. i-Ul.e�Jl'l.9,_Xl.9Jll.,e.';''Pndina'' qu�, I
mântico, tant, ��a e�tru��ra da por D. Afonso, dá a nota

A perleche atinge parti_ fervenLe Ql'; cO;t?0s e �:uar· quandO ...."dê'p·tt1\ado, propôs como na tematIca, em Cl\jRS rõrii.ântica ao enredo, O quecularmente as crianças, a
Uma camioneta OPEL, mo� �o prazo éstipulalo será cha_

.cJanapos pertencentes a' es- fôsse dado à Capital Cata. páginas ressoam o tropel mais impressiona, porém,. dela 1 952, motor NE , ..... ". mado o seguinte para ime-. ,maIOr parte das vezes adqui- ses mesmOD individuas, rinense, em substituição a 1 das cavalgatas e o tinir dos nessa novela, como em qua-.

1 255406099 L, com carroceria eliatamente cretuar o pc,ga-·l'l( a naD escolas, por conta· r- NOTA: - Os nossos leito. Floriana-polis, cUJ'o nome lhe ferros nos torneios medie. se todos os contos de Virgí-. je madeira, menta do preço estipulado nag'lO. A duração do mal é va,
Os interessados poderão sua proposta,

res poderão dirigir a cor. cheirava à: sangue, vaiu, lembrando a técnica lia Várzea, ,não é o .enredoriavel e vai de semanas 8 respondência destà secção • Em 1900 publica "Santn adotada por Walter Scott e em si, mau as descrições dosvistoriar o veículo, no perío_ Somente serão aceitas pro_ -

meses. Quando a cura é ra_ diretamente para o Dr. Pi· Catarina _ a Ilha", obra Alexandre Herculano nos quadros em que se desen-
'd do da manhã nos páteos da postas em que o candidato sepI a, as recidivas são cons_ res, á Rua Mexico, 31 - Rio premiada no Centenário do seus romances históricos. volve a ação, as mmuscias

t t UBL à rua Esteves Júnior comprometa a pagar à vistaan es. ,.

de Janeiro. Descobrimento. NesfJe livro, Admirável é a maneira co- técnicas do sbracos veleiros,s/n o preço que fixar.A causa é determinada A� propostas, rerligidas sem O resultado da pres_ente
----- mo o autor, abordando um as batalhas navaif.l com as

pela presença de estafilo e (onversa Que G I O tema estranho à sua .espe. suas manobras taticas. Erasuras, deverão ser coloca. concorrência será publicado a en e uveelitrepto·cocou, germes esses
-

cialidade, apurou o instru- uma das notas mais suges-,Ias em envelopes opacos e no "Diário Oficial do Estalo"tambem causadores do im-
.

,
'

Muito embora saiba de demora do café diminuiu' mental estilístico para en- Uvas é o casamento de Mer_subscrito com os seguintes e na imprensa desta Capital. sObeAJ'o ou 1 t
' , ,

petigo e com o qual a perle- -
e os p anos e pro· orCla mesmo que a "gm- quadrar a história na mal. cedeu a bordo, tendo como

('he pode coexistir.
dizeres: Proposta para aqui- E, para que seja do co- jetos da UDN têm por ,de. ({onette" não desse tão ce. dura da época com uma ri. testemunhas os próprios pi-si'ção da Camioneta OPEL. nhecimento de todos, apre. nominador;comum: I) INCO, do pela minha presenca. E 'O tratamento consiste em A t

.

d" t I·t 1
'

bl' d
nunca imaginei que essas o õiálog'o continuou:' queza de pormenore[l que ratas, qUe assistem reveren.

limpar e secar com uma
o ercelro la apos a sen c e( I a sera pu !Ca o quatro letrinbas, tão famo- _ E' tens razão. O P'f'B bem revelam a elevada cons. temente à missa oficiadaprimeira publicação dêste uma vez' no "Diário Oficial" .

Ih d
"

compressa as zonas atingi_ sas quao ma a as, pudes. e mesmo INCOERSI'VEL e ciência que possuia do seu por um padre cuja batina
I edital, sera' encerrado o prazo do Esta(lo e por treAs (I I'as snm I'nfluenCI'ar os udenI's IN·CORRUPTI'VEL O(as e toca-las com um la.

''', -

, que t.rabalho de historiador e de fôra poupada na pilhagemde chamamento de candida- consecutivos �10S principais tas a ponto de se fazerem me preocupa e me INCO.pb' de nitrato de prata. Na ' j)J'e!>cntcs em conversacões MODA e' a I'ncer.teza (los
artista, Os topônimos, as es- e no massacre de um navio

d tos, devenoo a comissão espe� diários desta Capital. .

a mais faci! e pratico, Bas. qL:e nada tem de b:mcárias dias de amanhã, tradas, a indumentária, o português. (Continua)cialmente designada pelo UBL, em Florianópolis, aos e. muito menos alusivas ao Ficaremos INCO'LUMES?Diretor-Técnico da UBL, no dias 25 de julho de 1960. famigerado banco. - Bom, que perderemos as
dia imediato, às dez horas, Tullo Cavallazzi eleições é verdade INCON_
em uma das salas da autal'_ Assistente Admin'stl'ativo Eis o diálogo que, sem TRASTA'VEL. Nossa esta-

querer, ouvi ele dois ci,da_ bilidade, poré� é INCO.dãos declaradamente uele- NEXA com resultados elei-nistas, enquanto, a tiritar, torais.
esperava, no balcão do Last'm sim t TIPonto Chíc, que me fosse noss�s o

a.migos
a I'��tAS ( ��servido o cafézinho: Palácio.

-Sabes que nosso co. - Pois é, meu amigo _

mandante está INCONSO- ponderou -f)' outro (J('pois deLA'VEL? Esta aliança que um profundo e malancóli.
o PSD acaba de consolidar co suspiro _ isto é a IN-
com o PTB (' que êle con. COAÇÃO ,do fim! E'· ore.sidera uma INCOERENCIA sultado de uma adminis-
.do partirIa de Vargas tra- tração INCÔNDITA e IN.rá 8. UDN, consequênCias CORRETA. Mais nada po-INCOGNOSCI'VEIS. derá opor_se à vontade
- Ma�, para falar a ver. INCONCUSSA E INCON.

daele, na'o atento bem por TROLA'VEL do pOV'O.
que considera incoerÉ!ncia Para ser franco, o· aba_
a alianca do PTB ao PSD timento que se .estampava
- atalhou o outro, 'naquelas duas faces me
- E' que a UDN ofere- penalizou, Sorvi o último

ceria, ao PTB, vantagens gole e saí cantarolando
INCOMENSURA'VEIS. baixinho: INCOSTA tna
Nesta altura da conver. cabecinha ...

sa, minha impaciência pela souto menol'

R Á O I O GUARUJÁ,
a partir de Agôsfo - 2. as. 4. as. e 6. as

-, ondas médias e

21,05 horas (Discurso proferido pe:
lo Acadêmico Nerêu
Corrêa na Academia
Caiarinense de t.e.

tras)
O ESCRITOR

II
�

Direção de OSCAR BERENDT

Cont.ra-\':?e:ra de Mauro Melo,
Interpretação de "cast" de rádio-teatro da Pioneira

Sonoplastia de Onélío Souza
----------------.--------------------------------.-------------------

CONSELHOS DE. BELEZA
FENDA DAS COMISSURAS

LABIAIS

EDITAL

�.�.�
Dr. Pires

A rachadura que se loca
liza nos labias, Dobre suas

comissuras, tem o nome

cíen tifico de perleche. Tra,
ta-se de urna afecção míní.
ma, sem duvida, mas bas- U' d B f" ttante inestetica. Pode sei sma e ene IClamen o
vista de um só lado mau é
geralmente simetrica. Apre.
senta-se com o' aspecto úmí , De ordem do Exmo. Sr.
do, avermelhado, com mace, Diretor Técnicocda Usina de
ração da epiderme e exis. Beneficiamento de Leite e à
tencía de uma pele cinznn., vista da Resolução n.? l-60,
ta, leitosa ou esbranquiça- fica aberta a

-

concorrencía
da. pública para a venda do se..

guinte veículo:

,��;SSSSSS�S%%gS%SS%*

II
TJ'oDA A V E R DA J) t;
S (J E R E OS EFEITOS

DAS RADIAÇÕES
As radiações representam para o grande' �,

público em grande par-
tr um verdadeiro mis
tério. A ameaça que
elas encerram a muitos
parecem qualquer coisa
rlc tenebrosamente ine
vitável. Êsse mistério
·�levc ,ser dissipado e
Isto 80 se consegue pe- �,lo conhecimento claro �,
elos problemas de ma-
rio que cada um possa
.Ju1ear Os infol1mes tan
tas vezes tendenéiosos,
que recebe das mais va
liadas fontes, "O PE
RIGO DAS RADIA- �:
ç � 1!! S", lançamento da
EdItora IBRASA escri-
to por dois' cientistas �,

norte-americanos d é
indiscutível reputação
- Schubert e Lapp -

abr� fi, porta à compre-
�.

el1:;ao e, portanto ao 1'e

J�ec1io para uma situa- �
çao angustiante. Se não �.

encontrar em sua li- � .

.

VI'Clria peca pelo reem- �.
boJ<SQ postal a D,P,J.R.

II
- C,1ixa Postal 4827 __ I
São Paulo, j
r��,
_

• •••• o •• o·e;·ao�

para novos cursos

iní: io 11 o mês de agôsto.
Matl'ícula Cr$ 50,00 -- Mensalidade Cr$ 200,00
InsCl'icões com Dr. F. Franzke -- Rua-Deoeloro,
11 c n'l', Monnich -- Consultório Rna Dr, Mussi, h

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Marítimos (9n$elho Fiscal

EDITAL
Na conformidade do disposto no parágrafo 3.° do

1l't. 120, do DecI:eto n.o 1918, ele 27 ele agôsto de 19.'W,
notifico a comparecer nesta Delegacia, sita à Praça Flo
l'Í:\110 Peixoto 11,0 118, na cidaoe de Laguna, no hOl'ário
-Ias 12 às 18 horas, o interessado no processo de benç
fLio abaixo relacionado, a fim de t.omar conhecimento
da Resolução do Confielho Fiscal desta Instituição e

dentro do 'prazo d.a 30 dias consecutivos, contados da
data de publicação dêste EDITAL, interpor recurso ao

óRGÃO SUPERIOR,' sob pena ele ser considerado pe-

r(;mpto:
�
P.....'fWCESSO·IAPM N,o 2.620/41

SILVA 'MIRANDA JúNIOR
MOACYH PERETRA _. Deleg'aclo

ROGÉRIO DA

CLUBE DOZE ·DE AGOSTO
Departamento de Jogos de Salão

aealizar-se.ão em comemoração ao 88.° aniversário do
Clube' Doze de Agosto competições de Esgrima e Xadrez.

Para as Provas de Esgrima foram convidados os Clubps
da Capital que pOflsuem esta modalidade de esporte.

A Tabela para as provas de Esgrima já foi estabeleci.
ela p é a que segue:
DIA 23/7 - Sábado - Florete por Equipe - 14: 00 11s.

Local: Sede Social.
DIA 30/7 - Sábado - Sabre por Equipe - 14:00 lls.

Local: Sede SociaL
DIA 31/7 - Domingo - Florete Individual-=- 14: 00 I1s

Local: Sede SociaL
DIA 6/8 - Sábado - Sabre Individual - 14:00 hs,

Local: Sede Balneária.
As 'provas de Xaelrez já foram Iniciadas. Os participan.

te" destas provas são exclusivamente enxadrista.s do
Clube Doze,

r

'_

AULAS DE ALEMÃO
o INSTITUTO DE CULTURA GERMÂNICA

Comunica que se acham abertas as malrículns
diul'nos e noturnos, com

VENDE-S'E
CASA DE MATERIAL

TrataI' à rua Delminda Sil

V,Cil'a, 229 (fundos) v E N D
LOCOMOVEL MARCA WOLF,

TRATArv NA CASA ANDRÉ MAYKOT (E�trcit·o)

COMO É GOSTOSO
O C�FÉ ZiTO

que está a pedir uma reedí- I armamento:
a religiosidad�,

ção, o autor não se limita a galantaría, o tom respei,

apenas aos dados históricos 'I toeo e cortesanesco dos díó
e aos aspectos geofísícos, ou logos, por vêzes vazado em

puramente paísagístícos, da linguagem de sabor arcai

Ilha de Santa Catarina. co, tudo isso confere ao qua,
Procura também estudar o dro o colorido próprio da
homem nas suas relações época, criando aquela ato

com o meio realizando, na. mosfera ao mesmo tempo
qucle tempo, um trabalho mística e romântica dos

até hoje não superado nae ideais cavaleírescos.

suas anotações sôbre a Ilha "O Brigue Flibusteiro" é

e o ilhéu com os seus COSo uma novela cuja efabulação
tumes, o seu folclore, as suas remonta ao tempo doa pira,
tradições; os seus processos tas e bucaneíros que ínres,

de trabalho, cm suma, tudo tavam o -Atlântico em bus.

isso que modernamente se ca de navios com carrega
chama complexo-cultural de mentos de ouro. O heroi, D.

um povo, revelando-se, nes , Afonso filho de um corsá

sa obra, como já foi obser, rio inglês, depois de haver

vado, um precursor dos mo- provado a sua bravura nas

demos estudos de geografia mais arrtecadas expedições
humana em nosso país, maeltímas, rUI11n. pará os

Além dor- contos e das no. mares da América Mertdío ,

nal, em dr-manda da Trln"

dnde, fi Ilha cio tesouro ocul
to. Tôda a ação da novela

gravita em tõrno d�s peripé-

velas, que constituem a sua

experiência no campo estrt,
tamento literário, Virgílio
Várzea escreveu, também,
alguns livros históricos, co- elas do "Falcão" - o "Brl ,

mo "Garibaldi in Ameríca'', gue FlÍbust.eiro" - o qual,
traduzido para o italiano, e graças à perícia cio Sf'U co

"República Juliana", obra

I m.�ndan:e e ao destemor da

que até hoje se conserva trlpulaçâo, nunca perdeu
inédita e cujos originais, ['e- ,uma batalha, nem mesmo

gundo estou, informado, .en- naquele momento culmínnn
eontram.se perdidos. Cultí- te em que De víu" encurralado
vou o gênero biográfico em por uma frota de navios
"Os Grandes Navegantes", portuguêses, que caíram sôo
"Moreira de Vasconcelos", bre êle "como um bando ele
ambos também inéditos, albatrozes vorazes sõbre um

UNIÃO D'EMOCRA'nCA NACIONAL
Seteio de Santa Catarina

•

Convenção Regional Extraordinária
CONVOCAÇÃO

o Diretório Regional, de acôrdo com seus Estatutos,
convoca os seus membros, os seUfl l'epTescntantes no Con

gresso Nacional e na Assembléia Legislativa, os Delegados
:(VIunicipaiD e os r.epl'csentantes dos Departamentos Espe- .

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

�er!e p:ll'ticlária, nos dias trinta (30) e tl'1nta e um (31l
de julho do corrente ano, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1) - Escolha do candidato ao cargo (le Governadol'

do Estado, às eleições de 3 do outubro próximo vindouro;
2) - Escolha do candidato ao cargo dp Vire-Gover

nador do Ef!tado, às mesmas elei.:;ões;
3) .!__ Assuntos de interêsse pal'tirlário.
Florianópolis, 14 ele julho de 1960

PAULO FONTES - Presidente �m exerci cio
ABELARDO RUPP - Secretário Geral

Serviço Militár
A título de colaboração da Guarnição Militar de

Florianópolis, tranSCl.'eve-se abaixo o n.o VII e � 3.0 do
n.O VIII, do artigo 18 do Decreto-lei n.o 4.545, rle 31 de

julho de 1942:
"Quando em funeral: para o hasteamento, serú le·

vado ao tope, antes de baixar a meia adl'iça ou a m(�io

mastro, e subirá novamente ao tope, antes do arriamen.

to; sempre que fôl' conduzida em marcha, será (l lui o in.

di.cado paI' um laço de crepe, atado junto à lança".
,

'�Somente por determinação do Presidente da Repu

blica, será a Bandeira Nacional hasteada er� funeral

não o podendo ser, todavia, nos dias feriados. ? hast:a
menta poderá ser feito a meio mastro ou a mela ad�lçn.
dc a.côl'do com af; disposições relativas a hOl1l'aS íune'

bí'es dos cerimoniais ,das fôrças armadas, 011 confor�lo
, .

t
.. nal" (Nota n 13/60 - 16.a CR.-GLl)

o uso li1 ernaclO. ,"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS, Sexta Feira, 29 de Julho de 1960 "O :l8T..vO" O M.A.UJ UTIGO DI.AaIO D. 8. CATABIN..

Martinelli em preparativos para a festa de aniversário
AO OUE APURAMOS, A DIRETORIA DO CLUBE NÁUTICO MARTINELLI ESTÁ REALIZANDO INTENSOS PREPARATIVOS PARA PROMOVER A·

I

FESTA DE ANIVERSÁRIO DO CLUBE; OUE TRANSCORRERÁ DOMINGO. UMA REGATA INTERNA CONSTANTE DE VÁRIOS PÁREOS, ENTRE·
GA DE MEDALHAS AOS REMADORES OUE NO ANO PASSADO SAGRARAM-SE CAMPEÕES E A' INAUGURAÇÃO DO RETRATO DE JAIRO CALLA ..

DO, HÁ POUCO FALECIDO, CONSTITUEM O PROGRAMA COMEMORATIVO QUE AMANHÃ DAREMOS À PUBLICIDADE.

NÚMERO DO CAMPEONATO CITADINO
DE PROFISSIONAIS

NOTICIAS DIVE.RSAS
A Associação dos Cronís , des, um coquetel qUe teve

I Agosto.
A reunião, estive_

tas. Esportivos de Santa ca-l por local o Clube DOZe de ram presentee quase tôdos
tarina a que congrega a na-

ta dos croníetas esportivos
desta capital e do interior

catarínense, completou qua
tro anos de existência no úl
timo domingo. Comemoran.,
do tão auspicioso aconteci
mento, a diretoria progra;
mou, entre outras festivida-

Resoluções da F .C.F.
A presidência em exercício

,da F.C.F. baixou a seguinte
resolução:
A partir de 1.0 de agôsto

esta Entidade fará observar

o díeposto no Art. 115 do Re

gulamento Geral da FCF, do

seguinte teôr: "As fichas de

inscrições e transferências de
atletas juvenis e amadores
que derem entrada na FCF

durante a semana, serão,
sempre, deepachados na se.

mana seguinte, salvo as que
dependerem 'de Informações
da associação de origem ou

que a documentação apre
sentada estiver incompleta'
2) A partir da presente

data, o pagamento das taxas
de treinos noturnoe serão pa
gas com �tecedência, da
sede da FCF, sob pena denão
serem acesos os refletores

Fpolis, 16 de julho de 1960.
(as) Júlio Cesarino da Rosa
- Preeídente.
-0-

os cronistas esportivos, as.

sociados da Acesc, bem co

mo, o presidente do Avaí sr,

Nicolini Tancredo, Presiden
te da F.C.F. L'r. Julio Cesa

rino da. Rosa. Presidente do

Atlético, Coronel Lino. Re,

presentantes do Treze de

Maio, clube amadorista e

outras autoridades. Falaram
na oportunidade o dr. Jor

ge Cherem o sr. Julio ceza,
rino da Rosa, e o Coronel
Lino, entre outros, tôdos ma,

nifestando o feliz aconteci,
mente bem como, rememo,

rando fatos passados,
-0-

Cinco clubes, estão elas

sgicados para o campeona,
to por zonas. De Itajaí, Ci

memport e Marcílio Dias
foram os classificados. Cal'.
los Renaux e Paíeandú se,

rão os representantes da cí,
dade de Brusque e fínalman,
te o Internacional de Lajes
que venceu ao Guarani na

finalíssima por 3 x 2.
A proporção qus o tempo

passa, surgem os clasaif ica-
10s para o estadual por zoo

nas.

Esteve reunídp
I
na noite

de terça feira última o Con

selho de Representantes da

Federação de Vela e Motor

de Santa Catarina, sob a

presidência do desportista
Cristaldo Araujo. Importan
tes assuntou foram debati;

dos para os destinos da vela

catarinense, inclusive sôbre
a participação do nosso Es,

tado em compstícõea de âm
bito nacional. Em nossa pró.
xima edição, informaremos

os leitores sôbre esta reu

nião.
--0-

Mais um clube acaba de
pedir filiação à Federação
de Vela e Motor: o Iate Clu.
be Camboriu, localizado na

praia do mesmo nome. O
novél co-irmão dos clubes da

C)1pital, foi fundado há pou.
co tempo, estando ainda em

fase de organização. Ao ca.

çula da vela catarlnenee,
desejamos felicidades e um

..

O campeonato amadorlata
de futebol terá continuidade
na tarde de amanhã no es

tádio da Federação Catari
nense de Futebol, com a

efetuação de mais uma par,
tida, a terceira a ser realí,
zada. Serão adversários as

equípes do Caravana do Ar x
Postal Telegráfico, ambos
estreando no certame.

xxx

cidade interiorana de Blu,

RUI LOBO
_,...

futuro cheio de glórias
portivas.
-0-

Aos clubes nauticos da ci,

dade que desejarem divul

gação dos seus programao
esportivos e sociais, o repor
ter está à Inteira disposição.
Aliás, os clubes deveriam
ter o [ -,�u Departamento de

Relações Públicas, a fim de

ser providenciada uma me

lhor divulgação dos seus

atos internos, trazendo, des

ta maneira, não somente
melhor publicidade para o

próprio clube, mas também

para o esporte.
-0-

O atual problema por que

passa atualmente. o remo ca.,

tarinense, acreditamos real
mente seja a falta do fator
material humano. Nos dias
em que vivemos, a nossa [u ,

ventudo procura maia os

momentos de OCIO para .

abandonar completamente a

prática sadia de qualquer
esporte. É comum, atual

mente, vermos jovens preo
cuparemcse mais com bat,

les bebidas, etc., do que pro
curarem clubes esportivos,
onde poseam desenvolver o

preceito do "MENS SANA IN
CORPORE SANO". Já vaí

longe o tempo em que os

nossos remadores pagavam
o calção ·e a própria camisa

que vestiam e nunca deíxan ,

do de lado a mensalidade do
clube. Era a época do sadio
amadorismo e foi com êstes

eeport.ístas que o remo ca,

es_

-0-

mente ao Atlético Catari-
nense por 6 x 2.

-0-

O Flumínensg venceu o

primeiro clássico da Guana

bara, relativo ao campeona
to de 1960. 1 x 0, foi a con

tagem conseguida pelo tri

color das Laranjeiras, atra.,

vés de seu meia armador
Paulinho. A rodada ínaugu;
ral será completada neste

final de semana com os se

guintes [ógos: América x

Vasco da Gama, Madureira x

Bangú Portuguêsa x Fla

mengo: Canto do Rio x São

Cristóvão e Boneucesso x

Olaria.

Dois jogos interestaduais Na tarde do próximo sába,
de futebol de salão foram do prosseguirá o campeona,
travados na noite de sábado fio amadorista de futebol
e na m�n� dé domingo no com a realização de mais
estádio da FAC. Na noite de um prélio. Serão protagonis
sábado o Bocaiuva Esporte tas as equipes do Caravana'
Clube da capital suplantou do Ar x Postal Telegráfico.
a A.A. Alvorada por 8 x 6 em Ambos os conjuntos estarão
prélio dramático e grande- fazendo suas estréias na

mente movimentado. No do , temporada de 1960. O clube
mingo pela manhã, os para, postalíata é o atual campeão
naenses venceram comoda, da categoria.

-0-

O auto.falante instalado

da cabine da imprensa no

estádio dr. Adolfo Konder,
reínícíou a informar o pú
blico presente ao estádio,
nos dias de jôgo o que vale

dizer que o público poderá
presenciar aos jogos progra
mados para o estádio da Rua

Bocaiuva, poíe será informa

do sôbre os principais jógos
disputados pelo Brasil e

mesmo pelo exterior.
--0-

P A R T I ( I P A ( Ã 0,
I

AGOSTINHO RAMOS VIDEIRA E SENHORA,
participam o nascimento de sua filha SIOlVIARA,
ocorrido dia 24 do corrente na Maternidads
Carmela Dutra.

Filhos, nora, netos e sobrinhos da inesquecível
ETELVINA VON-END DE SOUZA MOREIRA, valem-se
deste meio para externar os seus mais profundos agra
decimentos a. todos que, de qualquer modo concorreram

para minorar-lhes a dor no doloroso transe por que tive
ram que passar. Outrossim aproveitam o ensejo para.
convidar Os parentes e pessoas amigas para assistirem a

missa de 7.° dia que mandarão rezar dia 30 do corrente
(sábado) às 7,30 horas na igreja de São, Francisco, em

suf rag io de sua boníssima alma.
A todos que comparecerem a este ato de fé cristü

antecipam agradecimentos.

MISSA

menau, 'a primeira a sediar

[ógos de âmbito nacional.
xxx

Regressou a delegação de

basquetebol juvenil que es

teve representando Santa
Catarina no certame realí;

zadQ em Minas Gerais, com

atuações apagadissímas não

conseguindo sequer uma

única vitórta quer no turno tarinenses viveu os seus

elímínatérío quer no de per- grandes dias.
Na noite de hoje o cam, dedores.

-- 0--

peonato regional d� Futebol x x x NOMENCLATURA

de Salão, terá sequência com Waldir Mafra, o conheci- NÁUTICA

a efetuação de mais doía do e capacitado treinador, BALEEIRA - embarcação
importantes encontros. Bo, estará dirigindo os prepara. de voga, prôa e pôpa iguais
caiuva x Atlético e Carava, tívos do selecionado bancá.

I
e mais levantadas que a

na x Clube Doze de Agôsto rio de futebol, com vistas ao borda.

são as partidas programa-

I
campeonato brasileiro, a De BARLAVENTO - bordo de

das. realizar em São Paulo no onde sopra o vento.

x x x mês de setembro. BOMBORDO - lado esquer-
Sem grande alarde, con- x x x do do barco, olhado da pô.

tinúa a diretoria da Fede. O selecionado florianopo., pa para a prôa.
ração Atlética Catarinense litano que se prepara para BORESTE - lado direito do

empenhada na reconstru, intervir nos Primeiros Jógos barco, olhado da pôpa para

cão do estádio santà Cata. Abertos do Interior Catarí ,
a prôa,

rina. nsnse a se realizarem em BÉQUE - parte saliente, em
x x x Brusquj, no início de agosto, geral curva para cima,

Na luta pelo campeonato eetão em intensos treina- formando a parte alta da

de amadores o Tamandará e mentes tanto no setor de prôa doa barcos antigos.
o São Paulo são lídere9 ao basquetebol como no voleí, BIGOTA - disco de mudei-
lado do Caravana do Ar e boI. ra com goivado e furos on,

Postal Telegráfico que fa-'- x x x de gurnem cabos de labo-

tão suas estréias, na tarde O escréte bancário de fu. raro

de sábado. Austria e Treze tebol, estará se exercitando BORDEJAR - navegar nu_

de Maio aparecem em se_ coletivamente na tarde do ma amura e outra, a fim

gundo plano com uma der-. próxim;) sábado, no gramado de ganhar barlavento.
rota, portanto, com dois do Abrigo de Manares, ago_ BRAÇOS - cabos dobrados

pontos no passivo. !Ia sob a direção do compe- para bracear as vergas.
x x x tente treinador Waldir Ma_ Bracear é a operação de

A diretoria do Ipiranga do fra. movimentar as vergas no

Saco do[' Limões, ao que' se x x x sentido horizontal para um

comenta iniciará mesmo Borg'es, meia dir,eita da bordo e outro.
dentro de mais alguns dias a equipe do Tamandaré é o lí- BRANDAI$ - cabos que a�

construção de sua séde, que der dos artilheiros do cer- guentam os mastareUfl p.t-
será localizada nas proximi- tame de amadores com trêlJ ra os· bordos; podem ser

dades da Vila Operária. tentos, consignados frente fixos ou volantes.
x x x ao Treze de Maio, na ro.:la- BRIÓIS - cabos fixos na�'

Com: absoluto êxito ter. da inaugural do campeona_ esteiras das velaa redondas

minou, domingo, o campeo. to em que o Tamandaré go- e que, passando por ante�
nato nacional de tênis que leoll o onze trezista pm' 5 x vante 'delas, ajudam a C:11'_

vinha se deuenvolvendo na O. regá.la.s.
!�:� .�.

CONVITE

JOGOS REALIZADOS

1.0 TURNO
Figueirense 2 X Avaí 1
Paula Ramos 3 X Atlético 1
Avaí 2 X Paula Ramos 1

Figueirense 5 X Atlético O
Avaí 2 X Atlético 1

Figueirense 1 X Paula Ramos 1

2:° TURNO

Pigueirense 2 X Avaí 2
Paula Ramos B X Atlético 1

CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS PERDIDOS
1.0 lugar - Figueirense, 2

2.0 lugar - Ava í

e Paula Ramos, 3

3.0 lugar - Atlético, 8

GOLS A FAVOR E CONTRA
F C

13Atlético, , ..

Ava! .

Figueirense , . .

Paula Ramos ,

7 - 6
10 - 4
8 - 5

!\RTILHEIROS
Hélio (Paula Ramos)
Pereréca (Eigue irense) , .. 3
Wils.on (Figueirense) .." 2
Sombra (Paula Ramos) , .. 2
Betinho (Paula Ramos) , .. ". .. 2

Sérgio (Figueirense) 2
Ronaldo (Figueirense) " , 2
Moacir (Ava í) 2

Nilson (Ava í) .. 2

Maiso (F'igueirense) 1

Cláudio (Ava í) .... 1
Zé Antonio (Atlético) 1

Oscar (Paula Ramos) 1

Marinho (Atlético) .. 1

Abelardo (Ava í) " ,... 1

Roberto (Atlético) .. ,. .. 1

Betinho (Avai) .. .... .... .... ,. 1

--···�i
ARQUEIROS VASADOS E NÃO VASADOS
Joãoz'inho (Atlético) .... .... 7

Tatú (Ava
í

) ••• , ••••• ,.. •••• 6

Waldir (Paula Ramos j ••••• ,.. 5

Dino (Atlétic o) 8

Alamiro (Atlético) 3
Domí (Ftgueirense) : , , .. :3

Djalrna (Figueirense) 1

Pamplona (Paula Ramos) .... O

PENALIDADES MÁXIMAS
Hélio (P.R.) contra o Atlético : convertida em gol
Cláudio (Avai ) contra o P.R.: convertida em gol.
Hélio (P.R.) contra o F'ig.: convertida em gol.
Osní (F.) contra o Paula Ramos: desperdiçada.
Ronaldo CF.) contra o Avaí: Convertida em gol.
Marinho e Eudes t Atl.) cio P.R.: desperdíçadas

JOGADORES EXPULSOS
Atlético x Paula Ramos - Zilton e João Martins

(P.R.) e Alair, Eudes, Pito la Marinho e Hamilton

(AtU - Atlético x Figueil'�nse - Pitola e Ha

milton (At!.) - Figueirense x Avaí - Ronaldo,
do Figueirense. Paula Ram03 x Atlético - Oscar

e Zilton do P.R. e Zé Antonio do Atlético.

JUIZES QUE FUNCIONARAM
Gilbel'to Nahas .

Salvador Lemos dos Santos .

2
2

Vi rg il io Jorge . . ..
.. 2

Newton Monguilhot ,. .. 1

Benedito de Oliveira 1

-'l'ORNEIO T.HOMAZ C. CABRAL

ASPIRANTES
1.0 lugar - Avai, 2 p.p.

2.0 lugar - Paula Ramos, 3 p.p.

3.0 lugar -:- Atlético, 5 Y:;.p.

4.0 lugar .:_ Figueirense, 6 p.p,
PRóXIMA RODADA
Domingo: - AVAI X PAULA RAMOS.

tasa �lRN�18�
Artigos para Esporte em Geral

Rua Tenente Silveira, 25

no)' - REMO - NATAÇAO - BASKET·_

GlNASTICA - ATLETISMO - FUTEBOl. -
.

vaLEIBOL - TENIS

Variado Sortimento de Artigos para
Homens e Crianças I

CALÇADOS - CHAPÉUS - CAMISAS - LENÇOS i
- CINTOS -- PIJAMAS - CARTEIRAS - MinAS I!L!

- CU".CAS - SUSPENSóRIOS - ETC.
������-��'������-li
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TONELADAS E TON�LADAS TRANSPORTADAS COM RAPIDEZ E SEGURA_NÇA!
, " ','

'

.:' ��; :.

-para Caminhões F-60a
Para atender às atuais exiqéncias do alto volume de tráfego das estradas
brasileiras, os enqenheiros da Ford criaram para o Ford FaSOO um �istema de
freios que age com rapidez e eficiência nas condições mais adversas, possi
bilitando o aproveitamento total da potência do motor, com absoluta segurança.

SÃO ESTAS AS CARACTERISTICAS
QUE PERMITEM UMA MARÇHA yElOZ

E SEGURA NAS WiODERNAS
Ru30VIAS �RASILEIRAS:

Mais 40 polegadas quadradas de área
de freagem! Os freios do Ford "pegam"
como nenhum outro, garantem mai.u efi
ciência em qualquer estrada, so h qualquer
condição de tempo!

Molas mais robustas! Retraem as sapa
tas com rapidez, evitando Aquecimento e

desgaste!
Lonas maís espêssas! Aumentam a vida

útil, garantindo ação mais segura e dimi
nuindo o número de trocas!
Cilindro-mestre de maior diâmetro!
Distribui maior pressão de freagem, re
sultando em ação instantânea!

Maior capacidade do Auxiliar ti Vácuo I
Com menos esfôrço no pedal. V. obtém
maior pressão das sapatas!

A segurança FORD

aumenta seus lucros.

VISITE SEU REVENDEDOR FORD!
"-

VENDAS - PEÇAS - SERVIÇO - EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL!

CONGRESSO IttTERNACIONAl DE
FOLCLORE, EM BUENOS AIRES Valdivia praticamente coberta

pelas aguas do Laso Rinihue
S<lIb os auspiclos lia Comís- da Comissão do Co.gTesso

\são Nacional Executiva de Inte;1na(�ional: Presidente:
homenagem ao 150.C> aníver, Prof. Hectar Blas González;
sário da Revolução de Maio, Vice.Presidente: Prof. Julián
se realizará na ci,dade de, Cáceres Friere; Secretário

Buenos Aires, de 5 a 10 de' Geral: Prof. Félix Coluccio;
sdezernhro do corrente ano, Secretária-Aoxiliar: Profa.
rum Congresso Internacional Olga Fernandes Lateur; De,

Ide Fülclore. Para êste serão legado argentino: Dr. Augus,
Iconví<!lJukls folcloristas de ',o Raul Cortazar.
'todo 0 mundo- e nêle serâc A fim de entrar em conta
,(debatidos temas Ide trans- cto com elementos brasl
�endência para a ciência rol, leiros esteve no Rio de Ja.,
mlórica a fim de facilitar c neíro; o Embaixador José Ma
.!I&.�lhor e mais amplo conhe- zar Parnett, Presidente da,
t�Í!niJ,pnto dos esperialistas. Comissão dos Festejes do

,sesquicentenário ria Inde

pendência. Argentina, que
-nanteve entendímentos com

o Professor-Renato Almeida,
secrtàrto-oerat (la Comissão

,'Iacional de Folclore, que, em
entendimentos com as comís;

sôes estaduais, está estabe

lecido a forma de represen ,

tacão do Brasil no certame.

Em novembro, realízar-se,

áo dois festivais de danças
regionais, um nacional c

outro internacional estando

para êste convidado o BI'a.

SANTIAGO, Chile. 27
(A.P.) - O Chile observa
ansioso enquanto o. há
muito temido, transborda
mento do lago Renihue,
enviou milhares de tone
Iadaa de água que Invadi;
ram os vales. rumando pa
ra Valdívia já devastada
pelos terremotos. Os rios
San Pedro e Calle, que nor.,

malmente não tem mais
de 2 metros _ de largura,
eram hoje furibundas tor,
rentes de 3 quilômetros de

largura -em certos lugares.
As partes baixas de Valdí
via. quase uma localidade
fantasma desde os terremo
tos e maremotos de maio

passado, estavam eob mais
de 90 centímetros de água.
A maioria dos 80.000 habi_1tantes de Valdívia já ha
via sido evacuada para
acampamentos de emer-

gêncía nos terrenos altos
que circundam a cidade.
O largo transbordou sô

bre trêa reprêsas formadas
pelos terremotos. O trans,
bordamento eomeçou se,

gunda-f'eíra de manhã e

as águas rugiram através
de aldeias e povoados em

sua marcha avassaladora
sôbrj, Valdívia. O lago co

meçou a encher-se dema
siado depois dos fortes mo
vimentos sismicos, os quais
lançaram avalanchas pelo
rio San Pedro para os pon
tos de maior traneborda,
menta. Dando-se conta do
perigo, os engenheiros chi
lenos comecaram a fazer
grandes canais de evasão
'como parte de um gigan
tesco, projeto para contra.
lar o transbordamento. O
mínístí'o do interior, sote-
1'0 del Rio, declarou que as

O .Congressc elaborou o

següÍtl.11i.. Temário:
1.0 - f.enôminos folcló,

. ricos PJ.'qP9!3tas de caracte
,rização; .

�.o _ Estado :atual dos es.

tudos folclóricos em cada

tacam seu pedido na Empresa Gráfica Grajaú Ltda,

RU� Tiradentes, 53 - FlorianópoüfJ.

l'laís;
.3." - Djbliografia folclórica'
H_0 .- " tolc10re artístico,
musíea] e lJte'fário. O Arte

sanate,
5.° - .Métodos e técnicas
atualnt'�nte em prátwª, na

invest\g'ação tolclórtea, Os
Atlas f'01clóricos. A termino
logia folclórica;
6,0 - A sociedade e a cultura
"folk". Deterrninacâo de .seu

�conceito c propost� de cara-

éterização,
,

li: a seguinte a constituição

V E N D E .. S E
Uma caminhoneta RURAL WILLYS ANO 59,

em perfeito estado de conservação, preço de oca

sião - Tratar. pelo telefone 29-11síl.

CLICHÊS E CARI�BOS DE BORRACHAS/\IlOnOSO�
s{J C�FE ZITH

!Noyo
Ministro

"
,«"'-��
..

'

..,.i
i:!
,��
"

Londres. 27 (A. P.) - O
"premíer" Harold MacMil
lan anunciará, amanhã,
uma grande reorganízaçao
no seu govêrno ,com a de
sígnação, entre outros, de
outros de um novo mini
stro de Relacões Exteriores.
O mais provável candidato
é o Conde de Home ,de 57
anos de idade, atual líder
da maioria na Câmara dos
Lords. Substituirá êle Sel
wyn Lloyd, que vinha ocu

pando êsse cargo desde ..
1955: Seria assim a primeira
vêz, em 20 anos, que um
chanceler britânico tenha

, ocupados antes um lugar na
Câmara dos Lords. A idéia
já provocou forte opostcao
na Câmara dos oomuns e

em vários jornais britâ
nicos. Os ormservadorea,
bem como os trabalhadores,
argumentam que tal pôs to •

Ide tamanha importância,
(leve conresponder .c.íireta
mente aos representantes
da Câmara elos Comuns. Os

<le1jisladores objetaram a

que Home estaria fora de
seu alcance, por esta ra

zão. Estão êles um pouco
menos preocupados pela
sugestão de que o vice.
chanceler poderia estar

di�po:nível para responder
perguntas na Câmara dos
Comuns. Acredita-se que
lSelwjyn Lloyd ocupará o

'cargo de chanceler do Te.

souro, substituindo assim
Derik HeathC'oat AmOl�y,
que se retira.

!l,�
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Rádio Guarujá
PROGRAMA:ÇAO PARA O

DIA 29 DE JULHO DE 1960

(Sexta Feira)

l\s 6�35 -

Alvorecer Em-Nossa Terra

Às 7,55 -

A VEMAG Informa

As 3,35 -

Um Amigo a Seu Lado

As 3,55 -

Repórter ALFRED
As 9,05 -
'telefone Pedindo Músiéa

As 10,30 -

l\l1tarctica Nos Esportes
A.s 10,55 -

informativo Casa Brusque
I\S llj05 �

Musical Copacabana
I\s 11,35 -
Parada Musical Ohanteelee
ás 11,55 -

itepórter ALFRED
Às 12,25 -

A VEMAG Informa

As 12,30 -

Carnet Social

[\s 12,35 -

Enquanto Você Almoça
Às 13,05 -

Mu!llical O'tica Moderna

As 13,35 -

Convite à Música
As 14,05 -

Show musical R.G,E.

As 14,35 -

Trio Cruz de Malta

As 15,05 -
Telefone pedindo música
Às 16.00 -

'

A VEMAG informa

As 16.05 -

Telefone Pe(lindo Música
As 16,55 -

Repórter AI.FRED
As 18,10 -
RE§ENHA J-7
As 18,25 -

Verdade ou Mentira ?
do e que será possível eví, -

tal' um desastre maior para
AS 18.30 -

Valdívia. Musical C. Pernambucanas
------------- As 18,55 - 1

A VEMAG informa
Às 19,00 -

medidas de precaução, tO-1madaa na oportunidade,
agora estão dando resulta.

QUERMESSE RENDOSA: 230.400
DÓLARES PARA REFUGIADOS

O Sr. François Peyrot, presidente do Comitê Execu
tivo das Jornadas Genebrenses para Os Refugiados,
anunciou, em cerimônia recente, 'que a quermesse orga
nizada para a mobilização de fundos para o ANO MUN.
DIAL DO jtEFUGIADO rendeu mais de um milhão de
f'raricos suíços, equivalentes a 230.400 dólares norte
americanos. A meta pré-estabelecida foi dobrada.

Os fundos angariados servirão para evacuar refu
giados dos acampamentos de Laschens:k:yhof e Feffernitz,
na Áustria, fezhar um outro acampamento na Grécia e

ainda, instalar uma casa para os refugiados idosos qU�
vivem na Suíça.

- -- - ---

Assistiram à cerimônia as autoridades cantonais e

mun,icipa!s de Genebra, os representantes perman�nte8
da Austna e da Grécia junto ao Escritório Europeu das
Naçôes Unidas, o representante do Secretário Geral da
ONU para o ANO MUNDIAL DO REFUGIADO e repre
scntantes das colônias estrangeiras de Genebra que, jun
tamente com a população genebrense, .contrtbuíram muito
para o êxito da quermesse.

Perdeu-se a, cardeneta da Caixa Econômica Federal
de Santa Cata.rlna, 11.0 24617, emitida na agência
de São Francisco do Sul.

Momento Esportivo Brahma
Ag 20,35 z:
Telefone Para Ouvir
As 21,00 -

Reporter ALFRED
As 21,,05 -

A Cidade Se Diverte
,As 21,30 -

ti VEMAG informa
As 21,35 -

soíístas dentro da noite
As 22,05 -

Grande Inl'ormat. Guarujé
As 22.35 -

Os sucessos do dia.

liNSINOWJIII""

Â VENDA NAS

BlNeAS DE JORNA'�
E REVtSTAS
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COLABORADORES

Prof. Bàrrei ros Filho - Dr. Oswaldo Rod'rigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Mannel ito de Orn ellas - Dr. Milton Leite da_Costa _

I ir. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter

Lango - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lírna
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

P[JBL1CIDAOI
Osmar A. Schl1ndweim - Aldo Fernandes - Vírgtlío Dias
- Ivo Frutuoso.

aIPR.S.NYANTI

Ikpre••ateç6. A. S. Lare U'a.-
1{J():- Rua Sena40r De.,.. ,. - ... A.'ar

Tel. 116'S.
'

g Pllule HUI! VIt"rl. '67. -- e�IlJ n --

'l'el. 14-8'"
S.rvlço Telell'áfico de UNlTaD PR.-BS lU-Pt

AGENTES E CORRJlSP01�D.NT.�
II. T ..do. H lIlunidpio. � �ANTA CA'fAKINA

.ANUNC�J8
M�"I(lbl," c-unlntu. d. acord. c••• taMJ••• ",.r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A .direção não se respcusabilíza pelos
coureitos emitidos nos artizos assinado.

DO INÇAS DO PULRÃO
- TUBEItCULOSa -

Conlultórlo - Rua FIUPI

Schmldt. 86 - TIL 1801.

RorArlo: o". J' l' 16 horu.

RellOêncl. -- FeUp. Scl;lmIO\.

n.o 127.

CLlNICA DE CRIANÇAS
Lun."U4rl. _ a..'...... Con...Uao

1553 -

Ex-Interno por concurso Oa Jia"r_
nldade_Escola. (serviço do prot.

Octá vlo Rodrlguel Lima). Ix-

jlnterno
do Serviço ele Cirurgia ao

Hospital 1.A.P E.T.C- d9 Rio d.

lanelro. MédlC� do Bo.pltal Oe

Caridade e da MRternld"d. Dr.

I
('I" lo! Corrê"_

DOENÇAS DE SENHORAS-

Rua Deodoro 15..,-.,- tel. 3820 PARTOS - OPERAÇOES- _-

Com grande facilidade.-de pagamento, vende-se lotes

••••••••••••••••••••�••••••••••••••••••�....
PARTO SEM DOR pelo métotlo

[\ longo prazo sem juroil. sitos á rua Lauro Linhares, pró-
pI'.'co.prolllatlco �

Consultório: Rua João plnto n. 10. ximo a Penitenciária. Pode�do o comprador construir llua

da! 16.00 à' 18.00 bor.... AteDdl casa, imediatamente.
com bor'" m..rcadu. TIlItOD. Venua�: Edifício Montepio 3:0 andar - Sala 305
�03r, - Residência: Rua GIDlral

Fone 2391 e 3426.
Blttencour' n. 101. .,

EDITORA "0 ISTA.DDq LTIU. �\- ,----_---------- ---.---_-----., (LlNICA SANTA CATARINA

o 8�" ;Indlcaôur ProfiSSional: Doenças�����:a�:r�entais-
Kue Couelheuo .arre, 1.0 -: ..,.-. -,o .....� - ..." "IA w. 'a__ ...__ -:.. Angustia _ Complexos _ Ataques _ Manias __

Telefone 3022 - Caa. Postal 139 DR. HENRIQUE PRISCO DR. RUBI GOMES : Problemático Afetiva e sexual ;
li:ndel'-êço TeleKráfico ESTADO

PARAISO : Tratamento pelo Eletrochoque com anestesín

_I,�.::v' :;:"�.>--
O I K E '1' O R

J
lli'DICO MENDONÇA DR. GUARACY A. i �������;:��:�Ia

- Cardiozolorapla -

SOlloterap.� f:

Rubens de Arruda - Ramal • Direção dos PSiquiatras _

IMtDlCO SANTOS: DR. PERCY JOÃO DE BORBA

G En E-N T li: Op6r ..çõu - Doenç ... d. S.Il.tlo_ : DR. JOSIl: TAVARES IRACEMA
rIU - Clíulca 116 Adulto.

li"rnln",l)� F'ernande!! Oe AQuiDu Pré-Natal - Partos - Ope- : DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
" rações - Doenças de Se- •
I Curso de EspeCialização no .f101pi- nhoras _ Clínica Geral Cirurgião Dentista •

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

H E D A "f O R E S tal dOI Servidor.. do a.iado. R(�8idêÍlct.: : Endereço: Avenida Mauro Ramos 286

IOsva idn Mello F'lávio Alberto de Amorim - André 'Sen'lço do Prot. Marillno di AD. • (Praca EtelvIna Luz), Especialista eIL dentaduras an-v, •
•

r-':ilo TadaliCO - Pedro Paulo MachaClo - Zury Macha- drade j. Cunsulta.: pela m..Il.tli DO
Rua Gal. Bittencourt n. .. ,.

-

d d 121. tômtcas. Horário: Das 8 à� 12 ls TENDENDO ')lARIAMENTE NA
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi Hospital de Caridade. 'A t ..r e ".

Telefone: 2651.
A • I

'

15.30 JOra8 em 'dlante no cOD'ul-
Consult6rio:

,\tende com hora marcada

MATERNIDADE (.ARMELA D-UTRAtório. à Rua Nune. Macbado. 17.
Rua Felipe Schmídt a. 37. Avisa sua dtst.nta clientela Que

esquina da Tlrlldente. - T.llt.
Esq. Alvaro de Carv&lho.

l
mudou seu condullórlo para r. rua

2766. Re�jdênCia - Rua .ar.. Horário: Felipe Sct\wldt Il 39-A _. Jí:m SERVICO DE RAIOS Xcnat Gama D'Eça D.O 141. - T.l. flas 16,00 às 18.00, díarla- ".
3120.
\.

mente exceto aOs sábad.os frente a Padaria Canol:a.
Radioiogistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA

••• -1 EWALDO J. R. SCHAEFER

DR. AYRTON DE OLl- Exames do Estômago _ vesícula Biliar __ IUns

VBIRA ORA. EBE B. BARRO' Tnra.x - Ossos - Intestino, etc.
.J Hixternsa lptngog rnfin Radiografia Obstétrica

(Gruvldêz). - Radioiogia Pedlátrtca,

DISP6E DE APARELHAGEM MODli:RNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER.I!.:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n, Onlbus à por

ta (Almte. Lamêgn) .

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA
DO EM (O"SÊRTO DE PERSIANAS

Casa Laudares, Ltda.

João Moritz S. .0.

"A SOBERA.....A" PilA\:" II DI: NOVEMBRO _ ISQUINA
Xt"A FELIPE. SCHMIDT

jt'11.1AL '& SAlU:.KANA" DISTRITO DO ISL,.lJTO _ CMTO

j'ROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRI(OLA B R-U N O
REGISTRO: NY 167 - C.R.E.A. - 1O.a REGIAO _ S.C.
Rua 14 de Julho (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

Escritório - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.

Dr. Hélio' Pebcol�CAFEZINHO, NÃO!
CAPE ZITO! ADVOGADO

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA _

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 àlJ 19 horas (ao la�

do da Farmácia do Canto).

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

6367.

'Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.

Telefone - 2422.

n.l. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GERAL

Doença. l1e S�llhora. - i'roc'o

logla - Eletricil1ad. Médica

Consultório: Rua Victor ••1_

relle. n.o 28 -_ Teletone 1307

Consultai: Da. a hora. em ciían',.
ReSidência: Fone, 8·01. RUI 8111-

meniU, n. '11.

UH. AN'fON lO MUNIZ DE

ARAGAO

CIRURGIA 'l'RAUMATOLOGlA
ORTOPEDIA

Consultório: João PID.\O. 1( -

Consulta: dl\l H à' 17 bora., dlá

rlamente. MeuN "OI 'ábadol Re

sidência: Bocaluva. 131'>. Fonl 2714

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

DIl. WALMOR ZOMER
GARCIA

Dlplomal1o pela Faculda.d. N"clo_

n al ele Medlcloa da Uolv-.r.ldt.l1.

do Bra.U

DR LAUlW DAURA
CLINlr;A ,

GJUtAL

I';speélall.ta em molé.tl ..1 d. Se

nhora. e vlal urlnárlal. Cm .. ra_

dical da. lntecçãe. agul1al- • crô'

nica•. do aparêibo genito_urlnárlo

,m ambC'l O. leXOI. Doença. do

parêlho Dlgelt-lvo 1 do .18'lma

�rvo8o. Hor,r1a: lO1í: ãl 11 •

"" à. [) hora.- - CoIllUliórlo:

{tia T1radente•. 12 - 1.0 alUIu

Fone 3246. R••ldAllol.: a••

.."cerda Coutinho. 11 (Cbioara .0

?p-"nba - J'OD. 1141.

Cu 15 à' 17 Ilorao

nO&lANOt'OLJI TII- - 1114

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
ClINICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstia. de anus e recto.

Tratamento de hemorroidas, fístuLa._, eu.

, mrur.ia anal
CONSULTóRIO: - P,ua CeI. Pedro Demoro.

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
Ml!:TODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS- SCHWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS

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

_,--
-------------------

APRENDA INGLÊS
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

Gráfica Continente
Lida.

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

CURSO DE ESPECIALIZA_

CÃO DE PERIODONTIA com

õ prof. S. Sthal da Universi
dade Ide Nova York, no Rio
de Janeiro.
Edifício Sã.o Jorg'c - Sala

16. Tclefone 28112

Tipografia e fábrica d�
Carimbo: Impressos em gera)
F...ua Aracy Vaz Callado, 186

Estreito - Florianópolis

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
"\ ,

P L AN T Õ E S DE F A R M À C I A
MÊS DE JULHO

Õ serviço notUl:no será efetua do pelas farmácias sto. Anta nio, Noturna e Vitórih.

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

/-
-

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

24 - Domingo
31 -- Domingo

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

A presente tabela não poderá -'ser alterada sem prévia aut; rização dêste Depart:?-J11ento.

rsYNTEKÕ�;
• •

: para o assoalho!
• •

id o seu E s c r i I Ó r i o o u L a r i•• •

•

I Belelc :
•

•

I Distincão i
I Du'rabilidadei
: --.:
t Informações e Orçamento :
! Osvaldo Meirà :
i Av. Mauro Ramos 206 - Fone 2758 !
••••�.8fi.fi �•••••••••-!

���=9�������=����,������=�==���_==�� �.

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna

Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano

ESTREITO

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

rI r 1 "1"] "1' 1 IMPRESSORA

NlgbilA) rtbtt.
---OIIClI;; �),...

...

CARIMBOSj ENCADERNAÇOES E

SERViÇO DE CLlCHERIA
COM PERFEI çÃO E RAP 10 E:l.

.........--. ..a:(

F�(��AN(S(��SE LHE! RO f':�:���0��I;��Ji

RAUL P'�RfIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões 'rabalhislas·'
&acr1t6rto; RUI Joio Pinto 11, 1. lObO

t eíerone n. :U87 - Caixa Pnnal D. U

EiOlMBIO: D8..11 16 ta 17 horu.
xxx

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
Comunica aos seus clientes o novo horário de consul-

tas.

DE MANHA - das 10 as 12 horas

DE TARDE - das 4 as 6 horas

Consultas Rua Nunes Machado, 7 tone 3738.

Escritório de Advocacia
RuGI. Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Flortanõpolls
Dr:· Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crímt

nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

ças - Contabilidade:' escritas, balanços, análises e perícias
...

==================�-,
CLUBE

DE
RECREATIVO

.JANEIRO6
F.5Tf1EITO

I
II
I
i
I,
I/I,
I:

II,,I
PROGRAMA PAnA O Mt1:S DE ':'UT,f-IO
Dia 31 Dominr:o -- Brotolandia elas

I!) às 23 horas

NOTA. A apre!Jentação ela carteira
de sócio e o talão do mês de julho.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ASSUNTO da semana é

o desfile das Garotas Bossa

Nova, no Disco Dance do

1Jróximo domingo às 11 hs.,
no Lira T. C. Os moâeli:

nhos, estão preocupados
com os seus vestidos. Elas

correm o coméTcio, com-
1)rando fazendas, botões

eic., como se fossem srias.

com os seus 19 anos'. São

vivinhas, mais do que qual
quer gente grande, metida
a 8abida. Os garotos estão

vencimentos dos militares,
depois de ter sido "remen ,

dado" e "emendado' em

diversos itens ...

NÃO demora chegar um

vento sul, tiaquêles chama
do "carpinteiro" para lim
par um pouco o jardim da

Praça 15 de Novembro, que
está completamente enfai
xado. Quanto pano bom ...

Zé povo, só fica por baixo
aguardando a sobrinha ...

sua co ruiulaia,

muita t.orcida.

ansiosos para qUe cheque
este dia. Cada um tem a ATUALMENTE a arma do

Vai haver negócio não é maia a pro,
paganda, é a contracpropa;
ganda. Já observaram? ..

No clichê - Srta. CIDNÉlA

GASPAR, "Miss Elegante
Continente", representante
elo populoso bajrro (lo Es :

treit.o no Concurso Miss

Florianópolis, que será rea

lizado no próximo dia 27 de

açõsto no Lira Tênis Cl1lbe.

O CASAL "X" oferecerá um

mocotó no próximo dornín-'

12:0. Não digo o nome "ean ,

to", porque é capaz de não

haver milagres e a fila será

grande.

EUANE Reitz, Sônia Ma

ria Reitz, Miriam Carvalho,
Louràes Celeste Carvalho e

Regina Maria Carvalho,
promoveram na A.A. B.B.,
um encontro social dan

çante, na quarta-feira que

nassou; A festa foi ótima,
comparecendo um grande
número de jovens, princi
palmente os que estão go
zando jérias nesta Capital
e estudam tôra.

FOI aprovado o aumento de

MARCELO Rupp, foi eleito
-Garoto Bossa Nova "Radar"
pela turma da PEC na reu

nião dançante de quarta
feira, na AABB. A Lidia,
deve estar feliz. É pena que
no próximo domingo haue:
rá uma despedida... Fim
do ano, novo encontro ...

O DR. ALAMIR Farias.
acontece em tôdos os luga
res. Esteve no Querência
com a M. .. Êle está em rô.
das igual a "Contínental",

O DR. FERNANDO Pinto da
Luz, foi escolhido pelos
seus com.paiiheiros, como

um dos mais elegantes âc
IAPEC. Fernando Lintuires,
também vai entrar na lista
Não paga nada, é de graça

NA MERCEARIA Rosa, a

contece muitas elegantes
senhoras e senhoritas diá
riamente à partir das Lê hs.
Eu estava tomando um ca,

fé, quando chegou uma das

mais, mais etc.. .. Hoje, es,
tarei no .mesmo lugar,
mesma hora, até logo.

A SRA. INAIR Tourinho,
acompanha a minha colu

na, desde que iniciei as ati
vidades. Agradeço sincera
mente pela atenção. Diepo :

nlui da mesma ...

ANDRÊ Rademaker, esteve
preocupado, porque a Laís,
não foi a festa na AABB,

Ela irá na próxima. DK?

AS GAROTAS "RADAR",
Sueli, Juçara, Lacy e Cm'

mem, elegeram a Garota
"Radar" da A.A,B.B., a sria.
Lourdes Celeste Carvalho.

nuarão os

desfile de

HOJE, às 16,30 hs, contí ,

ensaios para o

Garotas Bossa

Nova. Estarei presente.

WALDIR MAFRA, conheci
do nas "rodas" esportivas
como "Tilodi", vai me ote
Tecer algo. Aguardem, que
direi ...

') ;;

-
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I � Deputado Federal pela União Cris-CARTA DA ALEMANHA
. na Hora H, processo este de uma duração -

tã _ Democrática. .'
de uma !J.0.ra n:/m. . .-.. INa luta diplomática pela melhorE' I I d'

O ,�aXlmo mteresse da .u�lao _Sovle-

�og�t�o §���tic�msed�S;:��!n��m;eJ:� pOSSIVe uma aqne e ��� t��st�s{��������.d��e�.��;l��nae��o s:
fensora <la- segurança c soberania de pai-

no �!a Um�o SOy.letlCa, ho�e ainda a. um- 1

ses amigos dos EUA, reclamando cons, ,c
a

. ;8:rantla mlll�ar contra
.•

um a��que
tantemente a retirada das tropas e bases SUrpresa

scv�etlC� de surpi esa A �mao SovletlCa

americanas daquêles, ameaçando-as de
esta cel�ada pelos Amerícanos, enquanto

destruição. Está a União Soviética dís, • os Americanns nao enfrentam no mo.

posta a 'Joar alto pa!a alcançar êste o�- fabricação de projéteis intercontinentais laris" pode ser lançado de bases móveis �1ento ba�es mi_litar�s soviéticas e.m �ôrno
jctívo, tanto que ultlmamt;,nte vem .apor, acionados por ?o�bustíveis sólidos, en , e por isso não destrutíveis.

ce seu pais. Dal a grande 1m.:I_?ortanc.I� .elo

Coluna (aio"II·ca ando �n:ae proposta. �rancesa no sentido quanto a supen�)fldade norte-americana A conta da corrida será portanto a prob�!ma ,Cuba, caso a Um�? Sovlet�ca
da prOlblçao e abohçao de portador�s de se refere a projeteis de alcance médio, seguinte: �onslo.a est<lb��ecer ba�es 112lhtares. �es-

( t d 2 a ') oglvas nucleares em troca da retirada estacionados em granc.e número em tôr- Hora O : lançamento do projétil so_
se paIs. Podem esta sltuaçao modlflCar,

a
con. a . pago dos Americanos e suas bases no Estran- no da Urtião Soviética. Um prol'étil inter- VI,iético inter'contl·netntal. qua.�clo também os Americanos tiverem

s e"periências catequéticas .e. pt·
.

t t· t'
.

t geiro. Visa a Ulllao Sovietica. continental percorre 30 minutos até aI. Hora 0.15 : localização d-o projétil pelo rOJe elS m ercon men ais allluenLaclos
a uais às necessidade missi- 1) a ,divisão política entre as potências cançar Q seu alvo nos EUA. Isto significa sistema de raelal' norte-ame_

com combustíveis sólidos. Até lá, milha.
onárias modernas reunir-se- da OTAN. o limite de velocidade porque com velo- ricano. res ele projéteis "polaris" estarão asse-

ão em, Eichstactt,' de 21 a 28 2) receber como preço da concordância cidade maior o projétil se perderia no Hera 0.16 : lançamento de projéteis "Po- gUl'ando.a proteção militar elos p:1Íses elo

ele julho próximo, 70 Bispos, com os francêses a devolução de tôdas universo, tralnsf-ormando-se em: satélite. laris contra alvos na União
mundo hvre.

150 Sacerdotes e leigos de.. as bases militares e estratétlicas dos '15 minutos após o lançamento de um tal Soviética. Não dispondo a União Soviética dos

t 1 EUA. projétil os EUA ficam sabendo. Hora 0.26 : alvos soviéticos atingidos pl'impil'os e decisivos 15 minutos está

�r o o mundo. que participa- poque? _ Aquí coloca-s� o problema a) ·do fato em ·si, e I-Iara 0.30 : alvos norte.americanos atin- claro o sentido de seus esforços pai'a di-
rao também �o Congresso dos primeiros quinze minut-os, conside- b) da direção a ser tomada pt'lo explo- gbdos 'Pelos pro'jéteis �ovié- minuir as bases estratégicas americanas

Eucarístico IVIundial? (Div. radas decisivos numa futura guerra sivo. ticos. únicos impedimentos da supremacia mi-

_ CRF). atômica. Eliminando as instalações ame- Contra esta ameaça os Americanos' Náõ estão Os EUA em condicões de litar d'o blóco sovtético. Está explicac1cl

E rica'nas para lançamento de projéteis de por enquanto só dispõem do projétil de responder a um ataque soviético cem os também a feroz luta dos Soviéticos con"

LEMBRA-TE SEMPRE alcance médio "Polares" em tôrno da • '.:ance médio J'P,olaris" ac�o�ado por -mesmos projéteis intercontinentais por- tra um possível equipamento elos paises
PREZADO OUVINTE AMIGO; União Soviética, assegura o exército ver- combustível sólido. Além de atingir - que os engenhos americanos estão sendo l'uropeus com projéteis "Polaris", o que,

A VITO'RIA FINAL DA melho a supremacia es_tratégica num lançados da base, a.mericanas na Europa alimentados com combustíveis lvquidos, em última análise, permitiria aos Ame-

IGREJA CATO'LICA SERA' caso ele uma conflagraçao. ,,!ejan:os! A e.no Oriente Prox�l}l? - ,dent.r.o d� 10 que. ��o podem. ser conservacl�s dentr� do ricanos .:1 retirada. �e suas. tropas e bases

TAMBE' , __

, União Soviética parece na dlantell'a na mmutos o alvo sovwtlCO, o proJetil 'Po_ projetll, mas sim devem ser mtroduzldos sem perIgo para os PQv.os l�vres. -..,...,...

M A rUA VITOHIA! ���"'.i.';"NS1éXM$fi:i;i;;�;�i§&,!§&V1;Ud..,.�,�.:&§_����;i;�.�
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GOSTA DE CAFE1
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

dades da lavoura e defender o homem con

tra as sêcas.
dução SJm transp: rte. Proclsarnos dO!'f ";;

País de sistemas ctuantes que inte:'I,t;,_ 'li

todos os pontos do nosso território.Esta é a expressão da vontade da maioria.
60% da nossa população vive nos campos.
Tactos dependemos da Ag r', C ui t u r (l para
f;ubsistir e prosperar, E corno garantlrmoe o

.PAO sem agricultura? E como garantir
mos Agricultura sem TERRA? E NÃO
BASTA DAR TERRA AO HOMEM; Ê
PRECISO DAR O HOMEM A TERRA.
O homem é a medida de tõdas as coisas.
Ao contrário disto, temos sido a medida do
abandono dos Govêrnos. Quem dará a solu

ção? Adhemar de Barros é a solução. O
seu objetivo é a valorização do homem e

dos meios ao seu alcance, para melhorar
as condições de vida-da maioria. Êste é o

Govêrno que precisamos. Por isso, estamos
certos de que, Desta vez, vamos, com um

Govêrno nosso.

a água Para que o homem tenha
posse da terra é necessário satisfazer sua

carência primária de água.

irrigação A engenharia possúi hoje todos
os recursos para transportar, extrair do sub
solo e canalizar para o campo mais árido a

riqueza da água.

açudagem A irrigação exige o armaze

namento da água para atender às necessi-

agricultura A modernização da agricuüuca
exige. por seu turno, regulamentação. I'J.i,')

podemos reformar o que n50 existe. Temos

que dar ao homem do campo tratores, se

mentes. fertilizantes. saúde, instrução, assls
tênoia e crédito, para que assim file con

quiste a terra.

pecuária Os nossos criadores, como os

demais trabalhadores do campo, terão com

Adhemar de Barros os incentivos e esti
mulos que precisam para multiplicar os

nossos rebanhos.

a casa E será possível ao homem
do campo e das cidades possuir sua casa

para morar, com previdência para todos.

O pão Através de uma agricultura mais

p r o d u t i v a" teremos pão para todos e não

apenas para alguns.

O trabalho A fixação do homem à
terra, ao lado de uma Lei Trabalhista Rural,
da contenção do custo de vida e da satis
fação de suas carências crônicas, permitirão
àquêles que trabalham maior produtividade
em todos os setores.

(lboiil&dmêll/o De nada va-Ia preduztrmos
Sé> v ernos :lj)Odh3c<;i as safras por faltu da

sitos, arrnaZCnS, ll'1gorífícos e distr·lbuição .

eXpóftaçdÕ E não pôderó:.Ji cc.u.nuz: :�....,

tõda a Econornia bí'i!lSrlê,"j Q,'t\p:1rdLl.l !l'J [..:1!,:"
Temos que di'versificélf nO:;".\5 exportaço .es.

edlJ(t:lçõo Juntamente com () processo pro
dutivo. Adhemar de Barros criará de fato un�

sistema de ensino grátis e com justa rGmu�

neração para os mestres, visando 8. erradica
ção do analfabetismo e a difusão da higien'l
da profi1axia e da prevenção contra doenças.

energia E temos que disseminar energia d",
tôdas as fontes pelo nosso território. Temos
que explorar o carvão do Sul, aumentar a pro
dução de Petróleo e construir usmas de todos
os tamanhos para possibilitar melhor agricul
tura e a produção em larga escala de AÇO.

um govêrno nosso Desta vez, vamos,
com Adhemar de Barros. Precisamos levá
lo à Presidência da República para decídlr
mos no próximo quinquênio os nossoe

destinos. Adhemar de Barros é a garantia de

um govêrno nosso, de todos e para todos.transporte E não é possivel escoar a pro-

Afinal, a que aspiramos:

ao auto "flagelo o.. à
TERRA7,

"�(.
..

,)

'IS CIFRAS PROIBIDAS DE UM
GOvtRNO paDRASTO

o drama do Nor
deste é uma afronta
ao homem do Brasil.
O Gouêrno nada fez
pelo trabalhador ru
ralo A reforma Agrá
ria é fórmula polí.
tico - eleitoral alheia
à realidade e aos

nossos anJeiQs.

Um paralelo entre o desenvolvimento de
$ão Paulo e do Nordeste dá-nos a medida
exata .do nosso desequilíbrio econômico.
Enquanto o Nordeste, em 1955, com úma
população de 20 milhões e 100 mil habitan
tes. consumia a produção paulista o Estado
Bandeirante com 10 milhões e 330 mil ha
bitantes apresentou um índice industrial 2,3
vêzes maior e uma renda "per capita ., 4.7
vêzes superior à do Nordeste.

flagelados: ...••...... 10 milhões
favelados:... _ ....Cêrca de 4 milhões
trabalhadores: 22 milhões (cêrca de 70%

com baixíssimo nível de !'::bsistência)
êxodo rural: (último censo) - Ceará. Pa
raíba, Pernambuco, Alagôas. Bahia e Minas:
1.997.666 pessoas.
_albergues públicos: 320
número de leitos em hospitais: 223.000
doentes endêmicos: Opilados: 23 milhões;
Bócio (papeira): 12 milhões; Outras doen
ças: 8 milhões.
sanatórios públicos: 447
mortalidade infantil: De cada 5 crianças
nascidas vivas 1 morre antes do l° ano de vida.
crianças em escolas públicas: 5.§65.QOO
escolas primarias: apenas 80.606 .(7.877
são particulares).
crianças sem es(olas: (7 a 14 anos): 10
'i'nilhões.
analfabetos: 35 milhões e 200 mil- 54.50At
da população. Sómente no Maranhão: 80%
sõbre a população do Estado.
açudes abandonados no Nordeste: 48
divída da União aos Institutos de Pre
vidência: ....• 91 bilhões de cruzeiros.
gastol com Brasítia: 300 b i lhõ e s de
cruzeiros.
gastos com o falso - desenvolvimento:
. . . . . . . . . . . . . . . . . 600 bilhões.

Se não tivéssemos BraslIia agora, já poderíamos
ter construído e instalado 5.000 hospitais.
Orôs é o retrato do cáos político e adminis
trativo a que êste Govêrno levou a Nação.

('

A morchu de mil quiluTlwii'i)g começo puf' 11Ii! posse:

Para Presidente ria ll('/Jlíblicll ooie em

�DHEIVI�R de
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Ferroviários consagram CELSO

J ntardemaisdemil talheres em Tubarã

Aspecto parcial do jantar de 1.000 talheres
nalistas e traduzindo o

apoio dos seus colegas àe
candidaturas Celso e Dou
tel. O dr. Rubens de Arruda
Ramos, nosso diretor des,
tacou a presença dos ope,
ráríoa e dos trabalhadores
na destínacâo humana e

política do candidato ao

governo.
Em discurso incisivo,

veementemente aplaudido,
falando em nome do dr.
João Goulart e do deputa
do Doutel de Andrade, o

deputado Walmor Oliveira
historiou os ultimas acon

tecimentos políticos e rea,

firmou a coesão aliada em

torno dos candidatos Ie ,

derais e er-taduaís.
O deputado Waldemar

Salles, emocionadissimo,
proferiu brilhante oração,
tambem acolhida com de
moradas aclamações.
Por último, ovacionado

ao delírio, o sr. Celso Ra
mos, pelo espaço de -uma

hora, discursou agradecen.
elo a homenagem. Disca da
singularidade do seu des
tino político que o vinha
premiando com o apoio da

gente simples e das massas

laboriosas, para as quaíe
diriah'a uma grand., parte
da �ua plataf�rma de go
verno; díocorreu sob êsses
pontos do seu programa,
relativos ao amparo das
ela "�es mais expostas ao

sofrimento; deu 'fJeemente
resposta a criticas tenden-
ciosas dos adversários;
analisou a atualidade ca.,

tarinense e a necessidade
de nevoe rumos. para afir
mar, sob palmas entusías.,
ticas que recebia aquela
homenagem como apoio
menos à sua pessoa do que
a causa que representava e

a bandeira que as oposL
cões elo Eetado lhe haviam
posto nas mãos; referiu-se
a problemas e reívíndíca ,

cões locais, merecendo no

vamente aclamacões da
assistência. E, comovídi=
r-ímo. agradeceu às esposas
dos ferroviários o trabalho
e r colaboração que deram,
pessoalmente, no preparo
elaquele magnifico banque_
te OUe expressava "beijan
do-lhes as mãos com aque
le respeito, com aque
le carinho. com aquela
a_teIção com que beijava
as mãos ela sua· santa
1nãe."
A sua Ol"acão foi recebL

da com extraordinário a

grado elos presentes que,
ao termino, foram abra-

Num ambiente de indís; rios, que o aclamavam, à
nU i vct entusiasmo, ante- luz de fogos de bengala.
on Lem em Tubarão, a Sob verdadeira chuva de

rl:l.�;. 'J 'ferroviária do Sul confetis e pétalas de rlo,

elo Estado, prestou cansa - res sempre ovacionado,
gradara manifestação ao pe�etrou no enorme recín,
sr. Celso Ramos, candidato to do Clube, ornamentado
das oposições ao govêrno com disticos e flores.
elo Estado, oferecendo-lho Por varroa minutos a

um jantar de mais de 1.000 massa de ferroviários acla.,

talheret-, no Clube Fer , mau os nomes dos candí-

roviarro, em Oficinas. A datas alíancistas.
classe estendeu essa em- Por exmas, senhoras e

pclgants manifestação de senhorttae foi então, ser-

solidariedade aos demais vida o grandioso jantar �

candidatos da aliança so- todo ele preparado pelas
cial trabalhista. Marechal esposas .dos ferroviários, to,
Teixeira Lott, dr. João Gou - cando durante o ágape um

lart e deputado Doutel de jazz de Tubarão.
.'

Andrade, e aos srs, dr. Anes À sobremesa, o sr. Dllnel

Gualberto, diretor da E.F. Cabral leu, sob palmas ca-

Teresa Cristina e deputa- loroeas, eloquente mensa-

do Waldemar Sales. gem do Marechal Lot�; �or
O sr. Celso Ramos, que delegação dos ferrovlano.s,

chegara a Tubarão, vindo o Eng. Jaime Linhar�s Fí ,

da Guarda, esteve. à tarde, lho, saudou os candidatos
cm visita e em reunião e ofereceu . a homnnagem
com o Diretório Municipal: ao sr. Celso Ramos, sendo
do PSD. :.' constantemente ínterrom-
Às 1'7,30 horas, em

com-I":'
pido pelos aplauso� d?s

panhía do sr. Prsfeitc de � presentes. O sr. HOl:::C�O
Tubarão, dos deputados ,. Martins, líder, ferrovlano

Walmor Oliveira e Walde , da E. F. Parana-Santa .Ca-
mar Salle[', o ilustre candL tarina, emprestou a s<?�l�a-
dato dirigiu-se ao Clube riedade· dos terrovíarios

Ferroviário. A 300 metros dessa rêde aos da "Teres:a
do Clube, foi recebido por .

Cristina", destacando a. n,
alas compactas de ferroviá- gura dos candidatos nacio-

o sr, Celso Ramo", quando agradecia a homenagem dOR

ferroviários

I I

Ç�_lO, prolongando-se as

sim a reunião por mais de
uma hora, após o jantar.
Em nossa próxima edi

ção divulgaremos ampla

reportagem e outros aspec
tos fotográficos dessa con,

sagração popular ao vito
rioso candidato das opo-

sições.

FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 29 de Julho de

o dep. 'Waldemar Sa lles, ao discursar

Um orador nas fon
tes

.

de Itacorubí
, Molejando-se na confortável limousine da Secre

Unia após o comum desfile pela Felipe Schmidt, o ti

tular rumou para It:acorobí. Contemplou o panorama,
admirou a Natureza ínigualável e, inspirado, endere
cou-se ao convívio das lavadeiras. Encontrou-se no

�fan diuturno do "ganha-pão". Com aquele ar de quem

não quer nada, fingindo naturalidade e acaso, artista

que êle é, iniciou o papel. Discorreu sôbre a água que

se perde por entre os vales; o poder da soda cáustica

na brancura das roupas; a arte das lavadeiras em tor

ná-las sempre mais alvas e bonitas. Falou também sôbre

o perfume das flôres, o gorgêio dos pássaros, no sorriso

da inocência e noutras maravilhas mais, que tudo ali

convidava o espírito a divagações de alto quilate litr.-á
rio e tribunício para, ao final, manhosa e jeitosamen .

,

"1" isitte, entrar no assunto de sua casua VISI a.

E deambulou, com a mes, i m a g i nação gtgantcsca.
rr a incrível erudição de �asta instalal: e deixaI: a

Cícero, pelas canduras d� agua correr sobre os dina ,

seu candidato, o mesmi .mos po�erosos, de força
candidato do Govêrno que incalculável. Deles 'Jorrarao
o adauiriu esquecido, por luzes de todas as voltagens,
instantes don graves pro- desde a luz morna das boi,

bk-mas do sua pasta cuja \
tes até a ofuscante clar i

remo�lda61G estaria � exi,
.

.,pade do híerogêrno. Sím ,

gir, "Pg�!llcic, suas declara- ples comp]"e�são .de botõe,
cões �10 ato de posse, ur - e tudo funcionará em for-

gêllcià e mão de ferro. Irri- ça e côrcs desejadas. Do

ciamlo o piogaama enun , 'mesmo modo sera a estra,

ciado. j.rer.ueu um carie- d� pavi_:nentada. de Chal?e�
rciro «ue o levou ele em- co a Sao F'rancisco, Virá
brulho 'num habeas iorpus, feitinha, em bobinas como

para que, uão 1'e metesse fita durex. Basta desenro;
novamente a cacique. . . lar e estará pronta para
Mas, retornando à fala, êle receber o peso descomunal
foi indo, até pedir o voto dos fenemês atcchados das
das lavadeiras que. o ou- riquezas catarinenses em

viam surprêsas e enrara, estagnação. Um deslumbra-

das, 'pelo inesperado e in- mento. Um fenômeno de

tempestivo aparecimento de concepção técnica na ciên ,

c1é'.�conhecido arauto, para o cia eletrônica e rodovíá-
candidato que, desta vez, ria, só compatível com os

será portado-r de dez cen , grandes gênios do estadis,
traís elétricas. mo contemporâneo, capaz
Justificou a falta de de revolucionar os príncí-

cumprimento da anterior pios científicos do ruturo.

promessa das cinco, com - Tudo isso foi dito r,
as uuaís enfeitou a sua de certo, mais haveria, se

propaganda, dizendo que perguntado. Mas as lava-
cinco centrais significavam deiras preferiram silenciar,
quantidade MICHURUCA entreolhando-se, cornpla,
para estadista de tão gran, centes e tolerantes. E' que
de porte e daí o dôbro se- elas sabem, até elas que,
rão apenas as centrais, não em determinado estado
senhoras. Também virão mórbido, os homens não
rie!, caudalosos, de corren- ,devem ser contrariados. E,
te;:; fabulosamente grandes por isso, regressou o Se_
e quedas formtdávais, des- cretário, imune do ridículo
pejando-se de apocalipticas a que poderia ter sido le-
reprêsás. Tudo feitinho de valia se não hOUVesse bas_
mat'eira a ser apenas ins_ LUl1tt compreensão por
talado nos lugares onde 1JaI"tE das lavadeiras, que
melhor possam contribuir benevolamente o ouviram,
jJ .U'a o desenvolvimento das sob (! desconfiado silêncio
vá.,-!".; n'<2iões do Estado. ela. ingenui:1.ade ll'Olllca .. ,

C()i.,�1 ext'raordinária, ,de Re]lól'tel' X

PARTIDO' DEMOCRATA CRISTÃO

Diretório Municipal de Florianópolil
A Convenção Municipal de Florianópolis do Parti

Democrata Cristão, reunida a 22 e 25 do corrente, re
veu pleiteiar junto aos candidatos ao Govêrno do Esta
por intermédio de seu Diretório Regional, o seguinte:
1 - Construção de um Grupo Escolar, em Canudinh
2 -- Auxílio regular ao Hospital Sagrada Família,

Estreito;
3 � Considerando que o Diretório Regional está rei

dicando, junto aos candidatos, entre outros aSB

tos, a Secretaria de Educação e Cultura

tamento de Estatística;
Considerando que a referida Secretaria

titular, sucesElivamente, companheiros
Lages;
Considerando qUe o Partido, no âmbito munici

representa uma força ponderável do eleitorado

decista;
Considerando que aos companheiros de Florianó
lis não foi dado ensejo de ocupar a. referida Pns

reeolve pleiteiar, na Convenção Regional, a ser r�

Iízada em breve:

a - seja o titular da Pasta da Educação e Culta
no 10 ano do tuturo Govêrno, um elemento'
dicado pelo Diretório Municipal de Flor'

nópolis;
b - seja o titular da referida Pasta, por um peri

não inferior a um ano, abrangendo o perío
'e11'1 que se processarem as eleições de depu
dos e vereadores, o Sr. Martinho Callado Juni
DD. Preeidente do Partido;

r - seja a Direção do Departamento de Estatíst"

ocupada no 10 ano do futuro Govêrno, por
elemento, indicado pelo Diretorio Municipal
Floria.nópolis;

d � seja a Chefia da Delegacia de ensino

rianópolis, ocupada, permanentemente, dur

o futuro quínquênío, por um elemento indica

pelo mesmo Diretório Municipal.
Caso venham a ser atendidas estae reivindicações,

delegados a Convenção Regional, darão seu pleno np

ao candidato que as acolher.

Em compensação, este Diretório Municipal, dispe

sará qualquer custeio de campanha ou fornecimento

viaturaé', o que será conseguido COlÚ os recursos própri
de seus componentes.

Caso porem, estas reivindicações não possam ser ate

didas os delegadoH à Convenção, se manifestarão pi
,

n(' LI tl'alidad e,

Florianópolis, 25 de julho de 1960,

lJebel'f LebarlJenchon Poria, srcrftário

Can�i�atoTra�al�ista em ��a�ecóFr� �m�a� p�eà
Para o lancamento ofi

cial do can<lirlato do Par
tido Trabalhista à PrefeL
tura de Cl1apecó ,seguem
hoje pard. aque'a cidadeo eng. Jaime Linlull"€s Filho falando pelos fcrro"iúrios

I I

rio extremo oeste os srs.
.70,;e ele .Mil anela'Ramos e
Acáci" Santiago que de
verão p1'( sidir às reuniõe:::
do Diretório Municip,al c

rC�l)(',::tii'::', Ce,nvenção da
lq.:en.:Ja l'cL:J..sta, que sc

re:;llZl.\i'ft0 � "))Dc]O e domin_
go próximo,

Vote
S e g u n d o informaçõe:-l

obt idas pela reportagem, o
candidato trabalhista [1
chamaela "caDital el.o ex
tremo-oeste"

-

será apoiado
pelos partidários elo PSD,
llLl.l; a composicão de forcas
políticas qüe g'a.rantem

.

a

anunciação anteeipada da
vitória da

-

aliunea elos dois
rn tlrJos.

.

em

lOTT
O sr. José ele Miral1c];l

Ramos após seu regresso
ele Chapecó, clt'verá rumar
l)a.'�'. li nova capital Fede-
1';:"1, Blasília, para assumir

a c, c'dla de Deputa·do Fe_
deral, ·como primeiro su
plente da legenda traba_
lhista, erÍ1 face da licrnça
do Deputado Doutel de
Andrade, para concorrer
ao pleito é!e 3 de outubro
na chapa do. sr. Celso Ra:
mos Gomo Vice-Governa
dor.

JANGO

CELSO

.DOUTEL

A Mesa da Assembléia, para vingar-se de ulgU
f

. ,.

01' ri
deputados elo PTB, dispensou unClOnanos p

indicados, quandO da última reestruturação,
E meteu a mesma espada exonerativa fJJbl'e

cabeça do Si', Olice Caldas.
O resto é o que se sabe. , .

x x x

No caso das faixas IRINEU.DOUTEL, alrJ11

Esperidião, que aH paga_pagou, está enVolvid? o V

llf'i Oliveií'a, qUI> também quer srr vier, isto e, cnn

dato a vice.
xxx

f
. .. . col1"

Em Tubarão, ontem, a classe e1'1'OvUtrla,
t

b
�

. à cus
grau Celso. E selou a. sorte dos tu. ames que

11'
ela política vem enriquecendO caela ve'l. maIs, nA c

fia ele grupon incnnomico.7 .. ,

xxx
�

Aviso ao deputaelo Ghisi que tl'OUXP cloClllUen,
-

D' e11 cc,
muito interessantes, de Tubarao... epols .

to ..

_'
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