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A�OS uns quatro dias de chuva e, vento sul, chegou o sol. Mas veio como
CA

quem nao quer nada, escondendo-se às vêzes e na-o esque t d O
. . .

' ·n an ,() nunca. re-
sultado toi que, alguns, otimistae ao notareni a mudanca d t

.

.
. o empo, SalTam com

roupa» mazs leves resiaruio.Ih.es a solucão de se esquenta e � .

t t
"
.' . T m 1un o aos au 0-

moveis estacionados na Praça XV.
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lAf[R continua ABELARDO LUZ TÊM CORREIO
F. AGRADECE AO DEPUTADO

BRASILIA, 5 (v. A.)
"E' absolutamente destí
tuida de fundamento a no ..

tícia de que eu esteja de-.
missionário" - declarou
à reportagem o ministro
Láfer. "Amanhã irei ao

Rio de Janeiro com o pre
sidente Juscelino, em seu

avião, e de lá
_ aeguíremos

para Lisboa, a fim de, a

convite do govêrno portu
guês, participar das come

morações do quinto cente
nário do Infante Dom Hen

rique. As declarações do
ministro Horácio Láfer

desmentem, assim, os ru

mores que oírculavam nes

ta capital a reepeíto de
um mal entendido qUe te
ria havído entre êle e o

chefe do govêrno.

Des�ertou
�e�ois �e
1� anos

O progressista município de Abelardo Luz, no oeste
cataririense ressentia-se, há muito, de uma agência _ do

Correio, �1:tra facilitar o aervíço de comunicação. Mesmo
não se concebe, qus um município, nos dias que correm,
não possua um posto de Correio.
Diversas figuras de pro- dece esforços esse diretô..

[eção do pesaedísmo de rio dispensado em favor
Abelardo Luz, sentindo a criação posto de correio
necessidade da instalação instalado e inaugurado on�
de tal serviço, pleitearam, tem, agradecimento este
no, junto a valorosos pró- exteneívo ao nosso grande
ceres do diretório desta companheiro Lenoir Var.,
Capital. gaa Ferreira.
No dia de ontem, rece,

bemos despacho telegráfi
co, comunicando-nos a

instalação e inauguração
do Por-to do Correio. O tes
to do telegrama é o se

guinte:
DE ABELARDO LUZ
PARA "O ESTADO"
Diretório pessedista e

população em geral agra-

Con�resso S.
Sociais

Rio, (AN) __:_ O Comitê
Brasileiro de Conferência
Internacional de Servico
Social acaba de iniciar os
preparativos para a reali

zação do II Congresso de

Serviço Social, em outubro
próximo, durante o qual se
rão debatidos temas relacio
nados com a interdepen
dência dos aspectos sociais
e eccnôrnícos na organiza
cão e desenvolvimento das
eomunídades urbanas e ru

rais.
(Continua na 2.a Pág.)

o CANDIDATO E A
ESCOLA
PÚBLICA

.. Em sua plataforma po
lítica, o candidato Sr. lrineu
Bornhausen referiu-se à
agitada questão' educacio
nal. Abertamente propaga o

apôio que dará à escola
particular, considerando os

elevados serviços prestados
e que a iniciativa privada
vem prestando a Santa Ca
tarina, nessa esfera de ati
vidade. Do modo com que
pt(nt�ficou parece que é
Integralmente idesfavorável
à escola pública o que quer
dizer que nega' os serviços
que a mesma vem, prestando
a Santa Catarina. "Coloco
me int-eiramente contrário
ao monopófío educacional,
e darei tôda minha assis
têncía, à escola privada",
seriam, mais ou'menos suas

afírmacões.

fRANCO M O N T O R O N A CAPITAL
PARTICIPARA' DA CONVENÇÃO DO PDC

E FARÂ CONFERÊNCIA NO TEATRO

MOSCOU, 5 (V. A.J
Um L'Jldado russo, incons
ciente pela explosão de
uma bomba desde a segun
da guerra mundial, foi
reavivado depois de 18

anos, segundo informa a

agência oficial de notícias
"Tass", Esta revelou que
Pyetr Vetrov permaneceu
em estado de coma desde
que foi ferido, pelos nazíe,
tas, no ano de 1942, e queS'somente mediante um tra.]
tamento empregado 'pelo
dr. Leonid Kondetyankov,
que incluia eletro, terapia,
foi que o paciente, agora
com 47 anos de idade, pô
de despertar.

Lei da Previdência

APROVADA
BRASILIA - Foi apro

vada .ontem na Câmara,
podendo ser agora enviada
à sanção jío presidente da
República, a redação final
da Lei Orgânica da Previ
dência SociaL A UDN, atra
vés do seu líder, impediu,
tàticamente, a aprovação'
do projeto de decreto le ,

gíslatívo que aprova o

acôrdo do GATT, ao solici
tar verificação de votação
de uma redaeão final sem

importância.
'

Ê[.te projeto
figurava em primeiro lu
gar na ordem do dia. Feí ,

ta a verificação, registrou- \
se a presença de 103 depu
tados.)
JUSTIÇA ELEITORAL!
Agora ta passaram do

terreno do âesêspero para
o do deboche. Esta viatura
ao -lado pertence ao ',GOVêT
no do Estado, e, se não nos

enganamos, à Policia Mi
litar - e lá esta, para quem
quiser vêr, o retrato do sr.

Jânio Quadros.
É infração prevista em

lei. .. mas ao mesmo tem
po um sintoma do último
suspiro.

Procedente de São Pau

lo, do qual é representan
te na Câmara Federal,
eleito pela legenda do Par

tido Democrata Cristão,
chegou ontem via aérea, a

esta Capital,' o eminente

político André F r a n c o

Montara.

O ilustre prócer pedecís
ta, candidato à Prefeitura
do Estado líder brasileiro,
em Florianópolis, partici
pará ativamente da Con

venção do seu partido, que

se ínícíou ontem, e se

encerrará amanhã.
Hoje, às 15,30 horae, o

parlamentar paulista pro
ferirá no Teatro Alvaro de
Carvalho uma conferên
cia subordinada ao título
INTEGRAÇÃO SOCIAL E

ECONôMICA DA AMERI
CA LATINA, participando,
assim, do Seminário sócíc
econômico promovida pelo
PDC, como .contríbuíção à

solução dos problemas que
mais afligem a economia
nacional.

PARTIDO, DE M O ( R A 'A CRISTÃO
r---------

Seminário Sócio-econômico
Será instalado hoje, às 14 horas, na séde

da Convenção Regional, no Teatro Alvaro de
Carvalho o seminário sócio-econômico, pro
movido por este Partido. O ato será instalado
pelo sr. Martinho Calado Júnior, presidente
do P. D. C. e, na mesma sessão, usará da para- I J
vra o ex-vereador Dr. Carmelo Mário Faraco,
que abordará o tema "Espinha dorsal econô
mica de S. Catrina.

O seminário terá prosseguimento no dia
I de amanhã) domingo, as 10 horas, no mesmo

I local, quando usarão da palavra o Vereador
! ,',

.

I Nerêu do Valle Pereira, abordando o' tema

"Municipalismo e relações sócio econômicas" I

2 o Dr" Fernando Gay Fonseca, deputado es

tadual do P.I D. C. no vizinho Estado do Rio I

Grande do Sul que discorrerá sôbre o tema I

"Problemas municipais". f'
Todos os Senhores Prefeitos, Vereadores r

e Presidente de Diretórios Municipais estão
convocados para êsse certame. Da mesma

forma estão insistentemente convidados todos
os que tiverem interêsses em assuntos muni

I cipais.
I O Seminário Sócio econômico será en

; cerrado pelo Dr. Biase Faraco, presidente do
1 Diretório Municipal de Florianópolis.
1_-----

- -

Encerrado o litígio
'E. AIRES, 5 (A. PJ

Argentina e Israel decla,
raram, à noite passada, es
tar encerrado o incidente
ocasionado pelo sequestro

argentino-israel
do ex-coronel n a z i t a
Adolf Eichmann, em Bue
nos Aires. Uma nota expe,
dida pelos dois govêrnos
declarou encerrado o caso,

"Atividades Contrárias aos Interêsses"
LEOPOLDVILLE, 5 (A. clalmento, de "atividades

PJ - O govêrno conguês políticas contrária aos in.
deu ordens para o embaí; terêsses do Congo". O mi.
xador da Bélgica se retirar nistro do Exterior, Justin
do país e renunciou, "da Bomboco, levará ao conhe,
momento" a tôda e qual- cimento do diplomata, que
quer ajuda econômica ou deverá partir de Leopold-
técnica da Bélgica. O em- ville, antes da próxima se.

baixador 'belga, Jean Van gunda.feíra.
Den Boech é acusado, orí,

K TEM N O V A ME' A:

I Re�olYerá Pro�lemas GaUC�DS
Proclamando a sua convicção de "que chegou o

momento de uma decisão de largo alcance, não só do

ponto-de-vista imediato, mas ainda destinada a garan

tir ao nobre Estado que V. Bxa, governa as bases defi

nitivas de amplo desenvolvimento futuro') - o presi
dente Juscelino Kubitschek dirigiu ao governador Leo

nel Brízola uma carta da maior importân-cla; na qual
anuncia seu propósito de enfrentar e resolver os proble
mas econômicos gaúchos_em têrmos de verdadeira nova

meta de seu govêrno.
Declarando qUe, "apesar

do que já foi feito nó RGS,
venho recebendo informa
ções de que a situação con

tínua- difícil e há neste
Estado uma crise' que re
clama provid,ências as mais
urgentes" e que "não me

dói na c(}nsciência ter fei
to jamais qualquer distin
ção entr. Oi; Estados que
compõem G: Federação bra_

sileira" - o presidente da
República credenciou o

economista Art Tôrres pa
ra representar d çooêrno
federal junto à aâministra:
ção gaúcha, "no -planeja
mente das medidas desti
nadas a remediar a atual
situação e das providên
cias que forem julgadas
imprescindíveis ao desen
volvimento dêsse Estado e

ao bem-estar de seu digno
povo".

Quando, por conformida
de de votos, a Assembléia
Legislativa cassou, em re

solução de 9 de outubro de
1959, o mand� um cl<w_
seus deputados, fundamen
tou o ato numa longa e

-míãTiti.ca justificação, cons

tando de seus anais e di-

J IRubens de Arruda vulgada pela imprensa da

\)Q
Ramos época:

Se o Legislativo, sem dificuldades, pau de enqua
drar o caso dentro da área legal, demonstrando a fal

ta de decÔro do s�l.ieito passivo da ·cassa ão nãOU1S
�ltro a o, desligar seu ato de razões de ordem,
moral.

-----u--deputado expulso, segundo a motivação expos
" ta ao plenário, f'ÍZera-,se indigno do mandato
) "caluniando, injuriando, difamando autori-
( dades, manchando lares, atacando o clero,

desrespeitando as leis e os princípios de de

cências, de ética, de compostura, por isso

que sua linguagem desabrida, aviltante,
baixa, �fensiva e sua conduta impedem que

continue- em nosso convívio, conspurcando
as tradições de dignidade, honradez e res-

peito do Poder Legislativo. Falta-lhe decôro

parlamentar.
E, mais adiante:

"Atiçava o povo à desordem e ao des

respeito às autoridades, com a citação no

minal de familiares do Governador do Es
tado e altos auxiliares do Govêrno, seguida
de doestos infamantes e caluniosos.

O triste episódio desejamos encerrar

por uma operação de saneamento lacrando,
na urna da decência o comportamento de

quem não correspondeu aos votos recebidos
na urna do civismo e da democracia".

E ainda ,para ficar bem gravado na memória de
todos:

HERIBERTO e

IRINEU
OPTARAM!

1

_),

"E foi, também, na imunidade parla
mentar que buscou a ousadia e a coragem

para o desrespeito. Para o desmando. Para
a calúnia. Para tôdas as baixezas. Para to

dos os insultos com que �l�stigo.l os parti
dos politicos, o clero, os homens públicos, a
sociedade, a família, o govêrno, a nobre clas

se acadêmica, a mulher catarínense,'
Essas citações foram colhidas à justificação com

que o lider do govêrno, com apoiamento da bancada

udenista, seguida de todas as outras, apresentou o

projeto da resolução de ser o mandato cassado ao

representante definido pela forma que nelas se vê.

Pois bem! Hoje, menos de dez meses passados,
êsse representante expurgado do Legislativo, hoje
aquele que citava nominalmente familiares do Go

vernador com doestes infamantes e caluniosos, já
frequentou a Palácio do Govêrno, onde ainda ,perma

nece o Governador com seus familiares infamados e

caluniados.
E hoje - por estarrecedor que seja - o presi

dente da UDN, senador da República. e candidato ao

governo do Estado, já conferencia, 'longa e fraternal

mente, 'com quem caluniara, ínjuriára, difamára au

toridades, manchára lares, atacára o clero, com quem,

por tôdas .as baixezas, insultára os partidos, os ho

mens públicos, o govêrno, os a.cadêmicos, a socieda

de, a família, a. mulher catarinense.

Ao indecoroso - assim definido e julgado - o

governador abriu as portas do Palácio. E o candi

dato da UDN ofereceu a sua amizade e as suas li

beralidades.
Entre a sociedade, o clero, a classe acadêmica,

a família, a mulher catarinense e o indecoroso. os

srs. Heriberto Hulse e Irineu Bornhausen _já optaram,

preferindo o último aos primeiros.
,.

.

Mesmo que essa opção valesse dúzía e mela de

votos, pagar por eles o preço da própria dignidade é

,
s: .'Al�i!�mpobrecimento moral.

RUA PAI5_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SR. OSVALDO LENZI

Com satisfação registamos; no dia de hoje, o trans

e urso de mais um aniversário natalício do nosso prezado
amigo e distinto conterrâneo S1". Osvaldo Lenzi, elemen
to destacado em os nOSS03 meios sociais e culturais.

Muito estimado, o nataliciante, genitor do nosso Re

dator Político Silveira Lenzi será, estamos certos, na

oportunidade de tão grata data, alvo das mais expressi
vas manifestações de apreço e regozijo, às quais nos

associamos, formulando votos de crescentes prosperi
dades.

A N I V E R S Á R lOS FAZEM ANOS HOJE

Orlandina Silva - sr. Albertínç B. Machado
- dr. Anisio Dutra

No dia de hoje completa 12 - sr. Elpidio Jesus da Rosa

prímavéras a aplicada aluna - sra. Helena Sohn Ramos

do Instituto Estadual Dias

Velho no qual cursa a 1.a

eérte ginasial a menina-moça
Orlandina da Silva, filha do
distinto casal, sr. Orlando

Gonçalves da Silva e d. Ana

Lopes da Silva.
As muitas felicitações' que

lhe forem prestadas junta
mos as de O ESTADO com

- sr. Mario Guimarães I
- erta, Janete Terezinha

Kormann
- sr. Altino Perfeito da

Silva
- dra. Josefina Schweidson
- sra. Maria Carmem Car-

neiro Schmitz
- sr. Paulo Barbosa
- sr. Antonio Pedro da Silva

votos de perenes felicidades. Medeiros.

RÁDIO GUARUJÁ
PROGRAMAÇÃO PARA O As 1240 -

DIA 6 DE AGOSTO DE 1960' Por Que CELSO Ramos

(SÁBADO) As 13,05 -

:\s 21,,05 -

Rádio Teatro

As 21,30 -

J
t\ VEMAG íntorma

,. MADE,IRAS P�RA As 2205 _

CONSTRUCAO .

'

I R M A OS 8ITENC()UR �:a��;5 Informat.
(41S BADA.Ó 'ONr .f, .

4"11(,0 OIP6�110 D'\�'i:
Noite de Gala.

As 6.35
Alvorecer Em Nossa Terra

As 7,05-
Revista Matinal
As 7,55 -

1\ VEMAG Informa

Às 8,35 -

Um Amigo a Seu �ado
As 8,55 -

[tepórter ALFRED

Às 9,05 -

'telefone Pedindo 'Música
ás 10,30 _

i

EsportesAntarctíca Nos

A.s 10,55 -

lnformativo Casa Brusque
As 11,05 -
Musical Copacabana
,o\s 11,35 -
Parada Musical Chantecler
As 11,55 -

'tepórter A,LFRED

_
Às 12,25 -

A VEMAG Informa
As 12,30 -

Carnet Social
A.s 12,35 -

Enquanto Voeê Almoça

Mu�ical O'tica Moderna
Às 13,35 -

Convite à Música
.ís 14,(15 -

A música dó ouvinte
As 15,05 -
Telefone Pedindo Música

I.is 16,00 -

A VEMAG informa
As 16.05 -

Telefone Pedindo !ltf"'sic�
_Às 16,55 -

Repórter ALFRED

As 18,10 -
RE!;ENHA J-7
As 18,30 -

Musical C. Pernambucanas
As 18,55 -
A VEMAG informa
As 19,00 -
Momento Esportivo Brabma
AD 20,35 -

Telefone Para Ouvir
As 21,00 -

Reporter ALFRED

Guarujá

OSVALDO MEU
CARTA DE MARLENE DE SOUZA -.Re:;ebi, ante

ontem sua carta datada de 1 do corrente. Como vê, o que
solicita sôbre o estado deplorável em que se encontra a

rua Major Costa, já consta de minha coluna de ontem
pois, todo aquele trecho da refei'ida rua é adjacência d;
Avenida Mauro Ramos, por sinal, bem perto de minha
residência. (Travess'a Urussanga, 6).

Coincidência ou transmissão de pensamento? O caso

é que o assunto de sua citada missiva já estava referido
e até .composto nesta Redação.

Ha, entretanto, um reparo a fazer. A culpa não cabe
agora à Prefeitura, segundo afirmei na ,coluna também
citada. No mais, muito obrigado pela sua colaboracão
pois, dessa ajuda é que necessito. Muito agradecido�

,

EstiveEse aquela rua já calçaela e não estaria da
quele jeito.

xxx

OPERAÇÃO DE AJUDA À CAPITAL - Pelo que
soube ·cá por fora, o assunto marginado vai sendo rece

bido com atenção e simpatia. No Rotary, vai entral' em
pauta para providências.

Quanto ao apelo dirigido aos Lion's, ainda nada
sei�peito-.

Tambem as sOl\optimistas prometem a ajuda.
Vamos esperar, pois, nesta nova campanha de á}uda

à ddade, não descançarei.
A Associação Comercial de Florian6polis vai segun ...

do fui informado, tomar posição e valio�p. �

viela, sua cooperação.
Desta malleí"� -

ria Kishl, destinado. ao As

sistente Social que tenha
realizado trabalhos profissio
nais ou voluntários do mais
alto padrão técnico e de

maior ob'jetividade; Prêmio
II Congresso 'Brasileiro de

Serviço Sodal, a ser confe ,

rido à entidade governamen
tal, autárquico ou particular
que seja julgada e que levou
a efeito o melhor trabalhe
específico de Serviço Social.
Esses prêmios constarão de
medalhas e diplomas.

(cont, da P pág.) populações nordestinas e

O temário abrange os se-I seus reflexos nas' várias re

guintes ítens principais: ra, giões do país (favelas, men
tôres que condicionam o de-I dicância, etc.) posição e a,

senvolvolvimento integral e tuaçâo do Serviço Social na

rr.eíos de promover sua acão Previdência; participação do
de modo articulado; contri- Serviço Social na organiza
buição do Serviço Social à ção racional das obras assis

solução os problemas de vida tenciaís particulares; Se,rvi
urbana e treinamento do ço SocIal como íntermedíárío
do pessoal para. entrentá.Jas ; entre a escola, a criança e á

papel das diversas especíali, família� Çontribuiçãó das
dades profisionais no traba- técnicas do Serviço Social no

lho ":e equipe, visando ao de- equilíbrio da economia do,

senvolvímento comunitário méstíca, especialmente nas

técnicos de relações pública::;', coml;nidades r/Urais e na

como meio de formação de utilização das horas de la,
uma mentalidade social. zero

Os problemas brasileiros Com a finalidade de ín ,

serão o ponto alto do temá- .centívar a utilização, o a

rio do II Congresso de Serviço perreíçoamento, e a utiliza;
Social. Estão incluidos, entre ção das técnicas do Serviço
os assuntos a serem debati- Social serão concedidos por
dcs, os seguíntesj proble., ocasião do Congresso os se
mas sócio-econômicos das guíntes prêmios: Prêmio Ma-

GOSTA DE CAFÉ�
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

'Frio &
eoquele

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

- Com o frio que está fazendo, o la-
jeano que não está acostumado a parar
em casa, tem mesmo de ir para o-café.
Êste. é como uma Assembléia, tem de
tudo e de todos, alí, se resolv-em grandes
c pequenos problemas, dizia-nos um con
terrâneo 'recém-chegado da querida ter
rinha.

Foi êste o total:

LOTT 44 votos
JÂNIO· 28
ADEMAR 19"
JAiNGO 51"
FERRARI 19" �

lVIILTON 19" ,.

CELSO 59"
IRINEU 28"
DOUTEL 52"
C. GOMES 25"
VODNY (candidato à Prefeitura)

59 votos

",

Junto das notícias, dos abraços e das
saudades, trouxe o amigo, em uma listi
nha, o resuitado de uma enquete, "feita
à guiza de experlência, entre pessoas per
tencentes às diversas correntes políticas,
nos Cafés Primus, Cruzeiro e no Café 190 NEGRINHO (
Lalão, com escrutinadores, fiscais e tu- 23 votos
-do mais que visa dar caráter honesto e- Adiantamos aos leitores, que isto foi

dcmoc�átic,.()··, acre,sccl)ltáva-n0s 0l.valen� somente uma experiência, o grosso mes-
I

le serrano - valitüe para o frio�, .• mo da diferença, virá em 3 de outubro! liOs resultados apurados em duas urnas,
transcrevemos abaixo, acompanhados da PS - Um leitor, criticou pelo telefone, !
nossa fé de veracidade, pois o lajeano os êrros de revisão que sairam

I

não é de muita brincadeira nêstes casos, ontem nesta coluna. Endossa-Ipois, quando se trata de eleições, é co- mos a crítica para o revisor,
. mo se estivesse "na lida do campo", com acompanhada do devido puchão .

__

a
__s_e_r_ie_d_a_d_e__q_u_e__o_t_'I_'a_b_a_l_h_o_r_e_q_l_le_r_. d_e__o_r_e_lh_a_._____ I

" " "

/

CONVAIR DIAPI.O

FLOPIANÓPOUÇ
DlalTO
6,PAULO�
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Lutemos pois companheiros!
O Estado tem que crescer'
Tenhamos fé nesta terra

'

Tendo CELSO no poder:
O CANDIDATO

CELSO RAMOS! o .candidato que será eleito em

�4t�t�ubro pela Aliança da Vitória PSD-PRP-

Em Brusque
participou no dia 4 das solenidades e festejosdo Centenário.

Em Blumenau
ôntem esteve nessa cidade.

Eml Florianópolis
Passará o dia de hoje na Capital.

lBIRAMA ESCOLHE PREFEITO ,

_

O �?m� de Manoel Marekettí polariza as aten
çoes e ja tem acentuada preferência do eleitorado
Ganhará. O deputado Orlando Bertoli lá esteve e�
franca atividade em favor dos candidatos Lott-Jango.
Celso-Doutel-Marekettí,

SUSPENSA A VA�SSOURA ...
O govêrno udenista promulgou e sancionou a lei

que estabeleceu para Os contribuintes do Impôsto de
�endas e Consignações, uma declaração, um relató
r�o anual das compras, vendas, consignações, estam
pilhas, etc.

.

Não !az muito tempo uma circular suspendeu a

obr-igator-iedade, varreu por... ordem super-ior, É
assim que a vassoura varre, .. Quem tem dedo tem
medo...

'

ONDE ESTA A LEI AROLDO CARVALlIO
Quando carros do Palácio, com sirena� abertas e

oficiais c!>m ala�a!l'es puxa passeata 'política; quando
chapas sao desviadas em pacotes para amscarar de
particulares os carros oficiais que vão fazer a cabala
governista; quando lima Secretaria procura 3 e en
contra 9 jipes nas mãos de Reverendo para uue f'a

�am .(se fazem não _saJ!emos) essa cabala; quando
rudo ISSO acontece, nao e caso de clamarmos aos céus:
onde a lei do Arolde que o próprio AroIdo não
cumpre?

A ELFFA BRINCA DE LOBO
.

A Elffa, cpdmp, êsse polvo monstruoso. que por
mil ventosa-s suga o sangue generoso dos florianopolí.,
tanos, irradiou para que todo mundo ouvisse a proi
bição das faixas penduradas nos postes, isso quando
vieram aqui Lott-Janao. Se alguém colocar, ameaçou,
procure no escritório da ernprêsa, porque ela mandará
retirar.

Na ocasião já exist.ia a faixa do Paga-Pago que Ipermaneceu porque segundo a interpretacão sabuja
elo diretor, o poste estava morto.

.

Convenção da UDN. Por toda a cidade, .pendura
da nOR postes, faixas governistas, até em frente ao

ei.'.critório Celso Ramos, I?ara mostrar que o govêrno
não tem medo da Elffa, epdmp a qual, por sua vez,
<om as suas portarias, regulamentos e ordens Que só
valem para ,3 Alíanca, está tentando brincar de lobo
na ra que todos os- al:gll,mentos são favoráveis. Acon
tece, porém, que: Q lobo, já está velho e míope. e p6de
�star confundindo carneiro com leão.

Lançaram Doutel e Osmar,
Em tolas bombas falhadas;
Poz-se o povo a garualhar,
Co'a a graca das pa lhaçadas,

AS BOMBAS FALHADAS
Bombas e mais bombas pela rádio, jornal. faixas,

cochichos, boatos, eles lançaram sôbre a vice da "lan
terna" que oscilava entre Doutel, Saulo. Carlos Go
mns e Osmar Cunha, fazendo supor dissidências pete
bístas e pessedista... Queriam criar dissidência à
fôrça. Díssídêncla? Todo mundo sabe que Saulo Ra
mos nunca foi petebísta. Os petebistas sempre foram
getulistas.

Apresentam Saulo, agora,
Dissidente trabalhista? ..

Mas desde o retrato rôto,
Ele jú era udenista!

Também se sabe que Carlos Gomes foi empregado
pela UDN. E a UDN sômente emprega udenistas ou

traidores de outros partidos;

Se Carlos é dissidente
E ao PTB pertenceu.
O dinheiro da campanha
Por que veio de Irineu?

Quanto ao pessedista Osmar e o petebísta Doutel
as bombas não explodiram, sopraram, fazendo rir.

ADEMAR COM JANIO?
Adorna r, canrlidato.vem Santa Catarina. terá pe

quenissima votacão. O ('leitol'ado divide-se, em mas

sa, entre Lott e Jânio. Assim sendo. atacar Lott, foi
favorecer Jânio. OH vasf:oureiros riram; Os lanter
neiros com Volnei regendo a claque 3plaudiram hi-'

pócritamente.
Coit3do do Ademar .. Mal informado pelos ver

dadeiro., "amigos da onça" que são os seus péssimos
asseSRores em Santa Catarina, péssimos ... ou mal in
ten.ci01HJdos Adernar veio aqui e bancou otário fazen
dn nolítiea para o seu inimigo.

.

Por êsse motivo, o diretório do PSP de Imaruí,
inteirinho. dissolveram o partido naquele município.
Viio C0Í11 Lott servindo Adernai' melhor do que el
mesmo.

A vitória será nOssa

Com êsse vulto varonil,
Governando CELSO RAMOS
Cresce o Estado e o BrasH!

PRECISA-SE
De ._;abelereil'as e manicures com bastante prática

e apresentáveis.
Tratar Hotel Royal apartamento, 505.

ALUGA-SE
ALUGA-SE AMPLA SALA OU DEPÓSITO,
ANDAR TÉRREO, DUAS PORTAS SITO A
RUA PADRE ROMA, 52. TRATAR NO LOCAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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",

Professor Dr. Hermanti M. Goergen,
Deputado Federal pela União Cristã
Democrata.

No Congo vivem algumas dezenas de
alemães. No primeiro dia da proclama
ção da independência, o govêrno de Bonn

reconheceu o govêrno de Leopoldville. O

Consultado Geral alemão foi transfor
mado em Embaixada. 'Aviões da '"Luf

trianca" evacuaram refugiados e levaram

víveres às zonas necessitadas da jovem
República do Congo. Bonn prometeu
ajuda econômica ao novo país. Eram e

são essas as .relações entre o Congo e a

República Federal da Alemanha.
Por incrível que pareça, foi o Sr.

Chru .. �.::hev que achou viavel acusar esta

Alemanha de uma "ação imperialista e

agressiva" contra o Congo! Em notas di.

rígidas a diversos países do Ocidente,.
entre êles a Alemanha, a União Sovié

tica vê atras da tragédia dos Congolêse9
os planos "Imperialistas" da OTAN e da

Alemanha!

Porque Chruschev lançou esta acusa

ção contra a Alemanha, de vêz que sabia

muito bem, que' entre os entendidos a

te.e de uma Alemanha "agressiva e ím,

perialista" no Congo provocaria quando
quinto um sorriso eornplacénte?

O motivo principal é o desejo de ene,

grecer a posição moral e política da Re.,
pública Federal da Alemanha no mundo

'africano .e asiático.
.

A Alemanha de hoje _ sem méritos

próprios _ não é nem foi, desde �918 u�
país "colonialista". Não pOSDUlU eol�
nias, não sofreu por isso os impactos poli ,

tícos e psicológicos da luta dos p0V09

africanos e asiáticos . pela índependên-

• •

artigos indispensáveis
elegância feminina

'"

a

pagamentos .. SEM ENTRADA

Jomelsem mais de cem linguas
Em tedo o mun.lo os jor

nais de informatIo são pu,
blícados em rncís de 100 lín,

guas segundo as estatísticas

collgtdas pela ,(;�'i'ESCO. Nes
se conjunto, os órgãos de

imprensa publícados em por.

tuguês ocupam posição mo

desta; e quer em relação à

tiragem, quer em relação ao

número de títulos, a con

tribuição mais destacada é a

Carta �a Alemanlla
Ilemanha -e o Congo

dos muitos sinais da sincera vontade e

capacidade da nova Alemanha de cola. :

borar na obra mundial de ajuda aos pai;

s€� em .desenvolvímeuto.
A Alemanha e benquista fidedigna,

estimada, a sua voz e as suas ideias são

legitimos intérpretes do mundo ociden
tal.

É eeta uma. situação considerada bas

tante antipática pela União Soviética ..
Daí a tentativa de incluir a �lemanha

de Bonn no número daquelas potências,
que pOI' esta ou aquela razão são olha

das com desconfiãnça ou até com ódio

pelas nações africanas. Moscou quer que

a Alemanha de Bonn perca o seu bom

conceito na Africa e Asia, e por íeto a

acusacâo de "revanchismo", "militaris

mo" � "renayificação" deve ser esten

dida a de uma "Alemanha colonialista,

imperialista e agressiva" até na Africa!

O govêrno de Bonn reagiu contra as

aousaçõee soviéticas num tom bastante

violento e 'até agora pouco usado. Apro
veitou Bonn a ocasião para desmascarar

a le0'itimidade moral do acusador bol,

cheviL.�a. Diz a nota de Bonn: "O govêr
no soviético pouca' legitimação pasme,

para proferir acusação sôbre a preten
sa aplícação de métodos colonialistas :la.
Africa, considerando o fato, de que es-.

.

De mesmo govêrno mantém há 15 anos em'

território alemão, pela força das armas,

.

um regime de preesão da liberda.de e_ ��
recusa do direito de autodetermmaçao �

Não quer a União Soviética ser lem

brada. quanto a esta verdade incontesta

da e incontestável para quem conhece a

realidade: autodeterminação, indepen

dência e liberdade os Soviéticos reeía,

ciane mais a mais a reconstrução eco- mam em todas aquelas regiões do mun

nômíca da Alemanha após 1945 deixou do onde os povos livres procuram a ['J

uma profunda impressão em todoe os lucão dos problemas gravíssimas do nos

países em desenvólvimento e ao mesmo so

-

tempo com os métodos ocidentais da

tempo colocou a Repúblic� .Fe�eral da paz democrática pela [uetiça e liberdade.

Alemanha numa posição pl'lVllegIada co. Só não admitem liberdade e autodeter

mo financiador e fornecedor de bens de minacão onde o taco do exército verme

investimento'. Daí a atmostêra posíttva e lho e-o terror dos partidos bolchevistas

amigável em qUe se deflenvolvem as r,:- suprimem os legítimos anseios dos povos

lacões econômicas, políticas e culturaIs escravisadofl.

d; Alemanha com os novos países da Autodeterminação, para o Congo - e
.

t formou retencao� do mesmo direito aOS 17 milhões
Asía, e da Africa. Bonn se rans

\ d
.

ens na de ale'mães terrorísados na zona soviéti-
numa eepecíe de '"Mecca" as JOv .

-

ções e o recente empréstimo do Banco ca da Alemanha _ é possível que o mun-

Mundial no valor de 1 bilhão de Marcos do não perceba essa acumulação de men-

J'unto ao govêrno de Bonn é apenas um tira e cínísmot
SSiSSSSSSSSSSSS��,sssssssSsSSSSSSS$SSSSSSSSa?>'?�b>bb>a?b�b>'
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PROGRAMA DO MES
PELO 88.0 ANIVERSÁRIO DO CLUBE LEVAMOS AO
CONHECI�ENTO DOS SENHORES SóCIOS.. QUE O

PROGhAMA PARA O MÊS DE AGôSTO
É O SEGUINTE:

llIA 6 - SABADO
Às 14,00 horas na Sede Balneária -

Competição Esportiva -

Sabre Individual �

ks 17,00' horas - Festa de Confraternização dos se

nhores Diretores e homenagem a Sócios (Inaugura
ção de retratos)

DIA 7 - DOMINGO ,

CHURRASCADA
Lo, al : Fazenda de propriedade do Sr. José Elias -

Condução : Gentileza da Empresa Florianópolis S.A.
Local de saida : Sede Social, Rua João Pinto,
Horário: 10,00 horas.
LISTA INA SECRETARIA DO CLUBE E RESTAU

RANTE; PREÇO: ADULTOS � CR$ 100,00
CRIANÇAS CR$ 50,00
Inscrição até dia 5 de agosto, às 18,00 horas.

DIA 8"__; - SEGUNDA FEIRA

Apresentação do filme "GABY"
Gentileza dos Estabelecimento,s José Daux S. A.

Comercial - Projeção: Gentileza do Instituto Brasil
- Estados Unidos. - Horário - 19,00 horas.

DiA 12 - SEXTA-FEIRA
, JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO
LOCAL: SEDE SOCIAL - Horário: 17,30 horas
ENTREGA DE DIPLOMAS AOS SóCIOS REMIDOS
PRECO INDIVIDUAL - 'Cr$ 250,00

, CASAL - CR$ 500,00

DIA 13 - SABADO
BAILE DE GALA
APRmSENTAçÃO DAS DEBUTANTES
HORÁRIO, � 22,30 HORAS
RESERVA 'DE MESAS: A partir do dia 4,
A CH$ 200,00.

do Brasil. Os diários em íín, res e o escandinavo com.

preendendo o dinamarquês, o
finlandês, o islandês, o no.

rueguês e o sueco, excede os

8 milhões de exemplares.
Com maior tiragem do que

o português, que circula em

número restrito de países,
A imprensa diária de ainda se colocam os órgãos

maior circulação mundial é diários publícaâos em chi.
da língua inglãsa, com cêrca nês (7,3 milhões), em íta,
de 100 milhões de exempla, liano (5,7 milhões), em ho
res, seguindo-se o grupo landês (4,7 milhões) e em

linguístico japonês com 36 polonês (4,5 milhões de
milhões- de exemplares, o exemplares). Jornais infor
alemão com 20 milhões, o mativos publicados na Iín,
francês com 14 milhões e o gua inglãsa circulam em

espanhol com 11 milhões de perto de 70 países, na língua
exemplares. O grupo sovíé- espanhola em 25 países e em

tico, que inclui Ó russo e chinês e japonês em mais
mais 59 línguas faladas na de 20 países. Edições bíltn,

URSS, atinge cifra próxima gues ou purilingues são ja
dos 22 milhões de exempla- bastante numerosas. (IBGE)

gua portuguêsa contavam.se,
à época .do levantamento,
por menos de três centenas
e sua tiragem não chegava a·

atingir quatro milhões de

exemplares.

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

em perfeito estado de conservação, preço de oca

�'ião - Tratar pelo telefone 29.11

CLICHÊS E CABlitBOS DE BORRACHA
façam seu pedido na Empresa Gráfica Grajaú Ltda.
Rua Tiradentes, 53 _' Florianópoli9.

.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velocidade
BORDEN AIROTOR S. S. 'WHITE

Consultório e Residência:
Rua Jerônimo Coelho 16.;_ 1.0 andar-- Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas

PREcrSA-SE
De cabelereiras e manicures com bastante prática

e apresentáveis.
Tratar Hotel Royal apartamento, 505.

ALUGA-SE
ALUGA-SE AMPLA SALA OU DEPóSITO,
ANDAR TÉRREO, DUAS PORTAS SITO A

RUA PADRE ROMA, 52. TRATAR NO LOCAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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São Paulo x Treze de Maio:, hoje, pelo Certame Amadorist
Prosseguirá, na tarde de.hoje; no estádio da rua Bocaiuva, o ";c.nípeonalo Amadorisla daJidade, com a realização do prélio nú'mero
qualro, que marca o encontro São Paulo x Treze de Maio,'os quais, nos seus compromissos de es Iréia, foram vencedor e perdedor, res
pectivamente. Espera-se um cotejo de sensação e movimento, est�ndo tan to' sampaulinos como trezistas em boa forma e sequiosos do

"'iun'o. A partida eslá com "sep.� co�eço .

marcado par�, 'as 15 horas.
------------------------------------------------- �------------------------------�--------------,.

Noticias Dive rsa s

x x x .

Recebemos e agradecemos
o seguinte oficio:
Florianópolis, 3 de agosto

de 1960

Conquistando mala um ten; ocasião do centenário, pode
to na tarde de domingo o mos afirmar que os mente,
avante Hélio da representa.' res do Carlos Renaux, dss,
ção do Paula Ramos Futebol

i
conhecem qualquer entendi

Clube, passou a liderar a tá•. mento. Portanto a notícia ea,

bua dos artilheiros do cer;
t
palhada carece de funda

tame regional, agora com 4! mento.
tentos, seguido de Pereréca i --000--
do Figueirense com 3. I' Arbitros Jgaúchos toram

--000-
I
convidados e responderam

Com respeito ao noticiário' afirmativamente para �i
divulgado em Curitiba e por

I
tarem jogos, em disputa do

estações da capital de que o título de campeão dos' Pr! ..
Coritiba estaria interessado' melros J-ogOS Abertos do In
em, se exibir em Brusque por terior Catarinense. Os árbí-

tros dirigirão todos os cote.

[os de voleibol e basquetebol.
--000--

Comenta.se que a "díreto
ria elo Avat tentará oficial
mente a contratação, por

tn,·''..f.stimo, do meia atlett,
l'a:�l' Alípio, para as disputas
'.10 es tadual por zonas.

--000--

O arqueiro Joãozlnhc, per
tencente ao Atlético, deverá
se transferir para o Avai

Barroso está vivamente in
teresasda em efetuar um

cotejo com o Avaí Futebol

Clube, em seu estádio, na

cidade fi' aíana.

Gordinho, um dos bons
valores do futebol blumenau,
ense e figura obrigatória no

onze palmeirense, está em

negociações comi o Carlos Re

naux, que o deseja para as

disputas oo campeonato do
centenário e do estadual por

--000--
O Botafogo de Futebol e

Regatas, que deveria realí.,
zar uma partida em Brusque,
frente ao Carlos Renaux,

regresou ao Rio de Janeiro,
devendo entretanto ser estu
dada a posibilklade de se

exibir na Cidade dos Teci;

dos, no próximo dia 17.
--000--

em caráter definitivo, con, zonas.

forme declarações do próprio O grande craque do passa-
,': i I.'ro. do, Feitiço em entrevista
A esquadra do Carlos R{'- concedida a imprensa, des

naux, conforme comentáríos, pendendo uma das pérgun;
está interessada em contra- tas que lhe- foram formula-O campeonato amadorista I A competição cíclístíca

de futebol terá andamento Volta ao Estado, ao que tudo
na tarde de hoje no estádio I indica não deverá mais ser

'_ da Rua Bocaiuva, quando es; \ realizada em setembro, con
tarão em confronto as repre forme fôra a príncípío pro.
eentacões do São Paulo e do gralhada, isto porque não te
Treze de Maio. O onze sam- mos visto qualquer movimen
paulino vêm de uma vitória to neste sentido e mesmo

diante do Austrta por 3xO, porque a preocupação da
enquanto qUe o conjunto tre, FAC, no momento é a recuo

zista foi batido pelo Taman. peração do Estádlo Sant9.
daré por 5xO, devendo neste Catarina.
compromisso tentar a sua --000--

reabilitação. O São Paulo A representação saloníata
aparece com léva favoritismo. da Pimpa, sagrou.sr, campeã

--000- por antecipação do certame
IA seleção bancária de fu, regional -de ,Itaj,aí, devendo'

�ebol� que se prepara para o portanto representar acida.
campeonato nacional da ca,

'

de portuária no campeonato
. tegoría, a se realizar em São da especialidade, a se realí., _ Um bom encontro inter- Sabe-se que, na oportunl, Presidente file oHnra:
Paulo no próximo mês, esta. zar em setembro próximo. municipal varzeano terá 'lu, i dade, o Fernando �aulino I

dr. Aderbal Ramos a Si�v�fá ge movimentando ria tar- --000-- gar amanhã, à tarde no

eS-1 apresentar-secá
em campo ] Presidente: - AntOnIO

de de hoje, no gramado do
Borges, meia dir_eita da I'

tádio :(\0_ Ipiranga, e:m Sago com novo e vistoso uníror; Dias
Abrigo de Menores, sob as equipe do Tamandare, conti•. dos Limões, quando se de. me.
ordens de Waldir Mafra que núa sendo o artilheiro do

I
frontarão os conjuntos do Ideverá lançar a equipe con, certame amadorista com 3' Fernando Raulino, daquela I

Em Saco dos Limões reina
siderada titular contra à re, tentos consígnadoa no cote. localidade. e do Cristal He-' desuado Interêsse e Q mais
serva, procurando desta fór.' I.

d I d !. t· I t'io em que sua equipe venceu' rmg, e B umenau, que e. I VIVO en uSIasmo pe o espe a-
ma, dar ao conjunto maior

ao Treze de Maio por 5xO, na
.

verá chegar a esta Capital cuIa que por certo arrastará Secretário Geral
entrosamento, em vista do

abertura do campeonato. I possivelmente pouco antes do
'
enorme público ruo estádio da Pascoal Pereira

tempo de treinamento seI --000- meio dia de domingo. I Võ1a Operária. 1.° Secretário Alócio. Silva
curto.

-000-
A delegação de basquetebOl

.e voleibol de adultos que par.
ticipará dos PrimeiroiJ Jogos
Abértos do Interior Catari�
nenSe a se realizarem em

Brusque, deverá seguir em

ônibus .especial na manhã de
domingo ou segunda-feira.

-000-
A equipe do Internacional

de Lajes, uma das mais pos_
f!:tntes do esporte salonista,
da Princeza da Serra está
vivamente interessad� em

realizar dois jogos em Fpolis.
sem qualquer despesa por
parte da Entidade. A visita

do. clube serrano, deverá se

v.erificar brevement.e.
-000-

A Federação Catarinense
de Futebol de Salão, deverá
promover um campeonato
extra da Primavera, dêle po.
dendo participar qualquer
clube inEl�ritos ou n'ão da En.
dade.

-000-
No próximo ,mês de setem_

bro, será realizado o primei.
1'0 campeonato estadual de
futebol desalão, qUe terá por
local a cidade de Itajaí. O
certame de âmbito estadual,
deverá se constituir em

g'l'an-Ide acontecimento.
-000-

Rubens Santos, vencedor
da Segunda Volta ao Morro,
de'verá estar presente as

competiçõ.es qUe serão reali.
zadas pelo Centenário de
Brusque, participando da
prova de bicicléta, junta.
mente com diversos ases do
pedal de Santa Catarina.

tal' '0 jovem avante Vadínho, das, formou um seleciona.
uma di),; peças principais da do de todos os tempos, ten
ofeisiva avaiana. Todavia, I do apenas Pelé, figurado en,

os mentcres do tricolor aín- tre os elementos que' inte
da não se pronunciaram otí, gram atualmente nossos

-íalmo: ú clubes. Os 'outros de zele.

I1mo Sr. Pedro Paulo Ma.

INTERMUNICIPAL VARZEANO
.,

,

AMANHA NA VILA OPERÁRIA

chado
D.D. Diretor de ESp'ortes do

jornal "O ESTADO"
Nesta

-

--000--
I mentos pertencem a um pas- Tenho a honra de levar ao

A diretoria do Almirante sado distante.
, ocnhecímento de V.S. que,

---� -----,

em sessão solene, realizada
dia 31 de julho do ano em

curso, foram gmpossados os

membros da nova Diretoria
e Conselho Fiscal, que rege-

O r
·

t I H' d
.

BI V'
, I rã os destinos dêste Clube,

i.ns a
, erl�º, e umenau,. Ira I ��Si:e���c:�it�����62, ficando

Dar Combate': ao Fernando Rauhno DIRETORIA

1.0 Vice-Presidente:
Nestor de Deus Cardoso
2.° Vice_Prestdente:

Orlando Bitencourtt

t

Domingo'
Atlético x

Figueirense

FERNANDO
LlNUARE�

NAZARENO
COELHO

Sirvo-me do ensêío, para
apresentar a V. S. os protes,
tos do meu elevado apl'f�o e

consideração.
Ací Pascoal Pereira
Secretário Geral
--000--

Ací

',.. TELHAS. nJOLOS �
CAL E AREIA

IRMÃOS BITEN(OURT
CAI� BAOARÓ • JONt }1Of

ANTIGO DlPÓSITO OAMIANI

3 Francisco Oliveira

f

,

REDE CATARINENSE
DOS ESPORTES

Rádio Nereu Ramos - 81u.

Rádio Herval O'Oeste

Rádio Difusora - Laguna

Rádio Oifusora- Joinvill.

RÓdio Glube de Laje.

Rádio Cultura - JoinviUe

No Setor Amadorista

Na noite de terça feira são pelo presidente, foi co.

realizou-se a eleíçâo para os municada a ordem do dia
cargos de Presidente e Vice- dos trabalhos, ou seja, a elei.
presidente da Federação de ção para a temporada 1960.
Vela e Motor de Sta. Cata. IH dos cargos de Presidente
rina. Compareceram à reu- c Vice-Presidente. Por pro.
niâo do Conselho dr Repre- posta do representante do
sentantes, o presidente da late Clube, o plenário apon,
Entidade Christaldo Araujo, tou por aclamação s no.

o více.presídente - dr. Hei. mes dos desportistas Chris.
tor Steiner, � secretário - taldo AraUJO e João Pinto d�
Luiz Faria os representàntes Oliveira para Presidente
- Osvaldo Fernandes e Ni- Vice-Presidente, sendo amo

waldo Hubner (Vieleiros da bos eleitos. Após a eleição, o

Ilha) e Rui Lobo e Lauro presidente reeleito Christal.
Batistotti (Iate Clube de do Araujo fez uso da pala.
Florianópolis�. Aberta .a ses- vra, agradecendo, mais uma

vez, a confiança que lhe de.

O Ipiranga Tem Nova Diretoria ��Si�:::, o;r:�ue�:�d�� ;:!�
2.° Secretário - João Ma- balhar sempre pelo engran,

cíel decimento da vela catarí-
'rescureíro Geral: - Aldo nense.

»<

Silva O dr. Heitor Steiner congra,
1.0 Tesoureiro: - Joaquim tulou.se com o Presidente

Matos, pela sua reeleição e agrade.
2.° 'I'esourelro. - Heraldo ceu a confiança dos clubes

Dias durante o período em que
esteve no cargo de více-pre,

Diretor Geral de Espor- sidente.
tes : Osvaldo Silveira x x x

Diretor de Imprensa e Com a reeleição 'de Ohrís,
Prop.: ,;._ Milton Faria I taldo Araujo a vela catarí-
Orador: - dr. Dib cherem .iense terá novamente à sua
CONSELHO FISCAL frente um desportista na

Presidente: - Prof. Arí verdadeira acepção da pala.
vra que já deu mostras doocampo Moré

Membros: Pedro Lapa que é capaz de realizar duo
rante as várias vezes que.
ocupou a comodoría da en,

tidade orientadora davela
,

Os grandes aconteciment?s esportivos
, .

pela maior e melhor equipe de Sta. C{��TCr;na

�DIO GUARUJÁ
.

ondas médias -1.420 Kcs- 5Kw

ondas cur tas -5.975 Kcs -IOKw
.

barriga verde. Também a

eleição do desportista João
Pinto de Oliveira para o car
so de vice.comodoro foi re

cebida com geral satisfacão
ncs meios velístícos' da cÚia.
de, pois é um desportista
que tem dado o máximo dos
seus esforços pela nossa ve�

''', acompanhando as dIspu
tes da vela durante tôda a

tempora.da, quer fazendo
Jarte da,;; comissões de rega.
�a, Quer orientando o 'sêu
clube - o Iate Clube. Por_
tanto, as nosas congratula
ções ao Prof. Christaldo
Araujo e ao sr. João Pinto
ele Oliveira.

x x x

Por nosso intermédio o

Presidente Eurico Hosterno
convoca todos os remadores
do Clube de Regatas Aldo
Luz para uma reunião hOje
. , ,

as 14 horas, no galpão do
clube, quando serão forma�
das definitivamente as guar.
'!lições do alvi.rubro para as

próximas regatas. Portal'1lto,
remadores do Aldo Luz, a�

tenção -amanhã, não fal
t01\1' a reunião do seu clube
- êle precisa de você e mais
ainda o remo catarinense.

x x x

A posse d'Os novos didgentes
:'.a .Federação de Vela e Mo.
tor de Santa catarina) dar.
se-á no dia 23 do corrente
na séde da Federacão Ca�
tarine'nse de F1uteb�l. COlÍ.
formé já é tradição, a dats
marcada será exatamente'
uma terça_feira e no local
de costume.
A notícia não poderià ser

das melhores: até o fim do
ano o Iate Clube de Floria
nópolis terá edificado 'o no-

IVO
quebra.mar na baía nor.

te, a fim de possibilitar uma
. melhor atração da flotilha
do e1ube, principalmente n".';

dias de nordeste. O Clube da

Agronômica irá contar com

a colaboração -decidida de
uma repartição federal se

diada em nossa Capital.
: Bravos!,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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V E N D E - S E
Um terreno com as dimensões de 1l,00m por 25,00m,

fazendo frente à Avenida Hercílio Luz e localizado em

frente ao' Jardim Olívio Amorim, nesta Capital.
Tratar pelo telefone 3166.

V E N D E-S E
Terreno de esquina à rua Araci Vaz Callado no

Bairro Nossa Senhora de Fátima no Estreito,
com 13,35 X 29,50.
Tratar pelo telefone 6262

TRANSPORTES

.t pelas estradas que [l

produção sai da sua roça e

chega ao mercado [C·onsu··
midor.

Você' precisa de mais es.

tradas e de estrada, me

lhores.

construir f' reeenstruír 1.500 (mil e quinhentos) qutlômetros de estra-
.

uas com as obras de arte necessárias;
-

-...,......,.-............
----.--- ....-.,_.....-:-

-

* .pavimentar 1.000 (mil) quilômetros de estradas existent�s;
-_�·t.

'::�.';;..!,,�- .<- •• �

.. ,...-.,.,.........; .. ' �.�.-.. ,.... _.". -.._..-.,.��������:,

* obter a construção de 1.800 (mil e oitocentos) quilômetros de estradas

federais (BR-59, BR-36� BR-14, BR-88. BR-89, BR-90, BR-19 e BR-50);

* financiar a compra de equipamentos rodoviários para os munícípíoe:

* melhorar e ampliar os aeroportos;

* acelerar a interligação das estradas de ferro;

Ih' equipamento e o reequipamento 1'101 portos.* obtn a me ena e o
-/

niões. Em homenagem aos

congressistas, houve concer;

tos e peças teatrais foram eh

cenadas. Mesmo os .filmeL'
exibidos, durante os prímeí.,
ros dlcs do Congresso, tt
nham ligação com a fé ca.,
tólica. Um dêles se chamava
"O sacrifício de uma relí,

Papa, João XXIII, transmiti- designação especial ao lugar
da pelo rádio, espera-se que de reunião ou estação reli.
um milhão de pessoas chegue' gtosa para. todo o mundo. Nos

para participar das cerimô-
I
três dias seguinte.:!" do Con.,

nias. Hoje, em certo sentido, gresso, se dará especial re,

foi um breve interlúdio de lêvo à Sagrada Eucaristia,
antecipação às cerimônias acompanhando-se os aconte,

Grupos; pequenos tiveram' cimentos da. Semana Santa,
"

reuniões em diferentes par. quando Jesus a ínatítuíu na

tes da cidade, antes do ofício Ultima Ceia. A sexta-feira,
divino. Esta noite, serão ce, em que se comemorará a

Iebradás missas em quase morte de Cristo pregado na

todos os temploe da cidade.

Apesar da proibição comu,

nista contra o Congresso, pe
regrinos procedentes dos pai
ses da cortina de ferro - a

Cruz, será denominada o "Dia
da Cruz". Será uma das ceri
mônias mais comoventes do

Congresso: no "'Desfile da

Expiação". 70 mil [ovene de
tôdas as partes da Europa
desfilarão até Dachau, o lu

gar onde existou o campo de

concentração nazista, duran
te a guerra.

maioria dos quais há muito
haviam fugido da terra na

tal - aesístíram juntos aos

serviços religiosos, assim co

mo aos de outro caráter.
O dia de hoje foi dedicado

especialmente à posição da
-mulher na vida cristã: não

7 Também foram oficiadas
,
missas para os católicos da
Letônia e Ucrânia, regiões
compreendidas na União 80.
viética. Católicos húngaros,
polonêses e eelavos também
tiveram suas missas.
O principal acontecimento

matutino foi a missa especial
para as mães e espôaas, De
pois do ofício celebrado pelo
bispo Franz von Streng, da
Baliséia, suíça, os peregrinos
ouviram a palavra de Mari�
anne Dirks, presidente das

organizações católicas remí.,
nínae da Alemanha. Tôdas
as funções do dia, direta ou

O -Cardeal Gustavo Testa, legado oficial do Papa 'João indiretamente, estavam rela,
XXIII dá sua bêncão, ao dirigir-se, em procissão, pára a cionadas com questões de féinaug�ração do 37:0 Congresso Eucarístico Mundial da e doutrina. Os representantes
Igreja Católica/ que se realiza em Munich, na Alemanha, dos trabalhadores católicos e
e que foi inaug�rado no domingo. Milhares de peregrinos dos eíndícatos tiveram reu,
católicos assistiram à missa, ontem, nas 130 igrejas da
cidade bávara. Esta rtuiiojoio foi transmitida de Francfort.

2.a FEIRA FOI A ABERTURA
DO 37.0 CONGRESSO EUCA- na cidade, houve devoção,
RISTICO INTERNACIONAL instrução e distração de tôda

EM MUNICH a espécie, desde solene mís,
Munich, 2 (De Carl Hartman sa pontifícia até coleção de
da Associated Press) - Oa, selos. Todos se dedicam a
tólicos de tôdas as partes do exaltar o sacramento da
mundo - exceto do comu, Eucaristia, a transformação
nista - enchem as igrejas, do pão e do vinho em corpo
as ruae e os hotéis desta cí- .e sangue de Cristo, eegundo
dade, no momento em que o o credo católico. O dia para
37.0 Congresso Eucarístico se os peregrinos começou às t;
aproxima do ponto culmí, da manhã, com missa para
nante. Escoteiros, de calções os católicos tchecos e um ser,

curtos, mulheres indianas mão no idioma pátrio. Pou,
,com seus viflosos sarís, sa, cos dos que aesístíram à mís,
cerdotes negros procedentes sa vieram recentemente da

- do coração da Africa, cava. Tchecos-Eslováquia. Os ga�
lheiros de Malta e mtúnícas vernos comunistas atacaram
escarlates e medalhões dou- o Congresso e preveniram, de
rados dão o tom pitoresco ao forma clara, que não permí,
Congresso. O céu coberto e a tíríam qUe SeU povo partící,
contínua garoa não puderam pasee de tais cerimônias.
diminuir o entusiasmo dos

-ongressístes. Alguns dêles, Noficioso do 5.O DisltUo Naval n. 21/60.ntretanto, aguardam pa-
cientemente, que as príncí- C d Ad

· -

dpais cerimônias [.� realizem oncurso e mlssao e
no rtm.da.semana. A maio-

d Mria dos 12 cardeais que che,
I Médicos.: . a arinha

O'aram a esta cidade fêz uma!
. _

"
-

d d'" 1, Acham-se abertas as

I
2. Os eandídatos deveraoexcursao e um la para ver. . -

.

b '1' tf mscriçoes para o Concurso ser rasi erros na os, com �Oberamergau e seus amosos
-..�

.

, . .

tá I" d P'
-

de
.

de Admisi1uo ao ouadro dt máximo de 35 anos de Idade .. _espe acu os a arxao
• .. -.

. -

d díreít n'CriL��o. Na excursão, pode-se �OlCOs elo
t c�rp� od; Mar" :�i;�Szo e '�ar�r:l s�a:�.�s���� b%%%%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%SSSSSSS' SSSSSSS,.,apreciar os mais belos recan- n a, no pos o e. enen e,

-

'

.

I
DR C VIE'GAS ORLE

I
". a partir do dia 1 o de agosto coes neste Comando medían, . •tos dos Alpes bavaros. .

J "

•

t dírízíd Ad dPara os que permaneceram sendo enceradas no dia 3Q te requenmen o mgi o ao voga o

:_ d_e_se_t_.c_m_b_r_o_. __' :��o�, �r. p�:;:�:�:! �� S%s:fss;!��!'s!� .Z=�:!%ShSSST:x\F;;s��!s!�%:-------..--

presentar os seguintes do-

Icumentos na Diretoria oe

��._.• .J;, b· ISaúde 'no Rio de Janeiro: �u-

Oa) Certidão de idade ror,

I ENSIN"". ',�
necida pelo Registro Civil, a

qual não poderá ser substí,
tuida por qualquer outro do-

A VENDA NAS
cumento;

:) a���!�i�ad:ebO�:e��!��� BANCAS DE IORMAIl
E REVISTAS

gíosa",
Missas em 103 Igrejas _

Munich, 2 (A.PJ - Centa,
nas de milhares de peregrí;
nos, aqui reunidos pela rea,

lização do 37.0 Congresso Eu
carístico Mundial compare- I
ceram a 103 Igrejas desta Icidade bávara para assistir à
mísaa. Trens especiais con,

tinuam trazendo fiéis de to-
dos os recantos do mundo,
exceto dos países comunistas. !Antes de ser encerrado o

Congresao, no domingo pró ,

xímo, com mensagem do

dentes fornecido por reparo

tição competente;
c) Cardeneta ou Certifica.

do de Reservista da Mart,

nha, Exército ou da Aero

náutica;
(I) Atestado de Vacinação

antivariólica, provando que
o candidato foi vacinado há
menos de seis (6) meses;
e) Atestado de idoneidade

moral fornecido por dois orí,
ciais da Marinha, Exército
ou Aeronáutica ou Autorida
de Judiciárias;

- f) Diploma de Médico de
vidamente registrado na re

partição competente; e

g) Três (3) retratos tama

nho 3x4 cms.

3. Nesta 'Capital, as Inseri

cões serão feitas de 2.& a

á.a feira na Sede dêste Co

mando. Divisão do Pessoal,
T.O 'horário de 12,00 às 18,00
horas. l1t1lJ.

4. O concurso constará das

seguintes provas:
1) - Prova Escrita ver

sando sôbre Medicina de Ur;

,g)3ncia, Círungta de Urgên
cia, Doenças Infecciosas e

Parasitárias, Higiene e pro
filaxia;
II) - Prova prático-oral

de Oliníea Médica:
'

III) - Prova prático-oral
de Clínica Cirúrgica.

COMO É
O CAFÉ

GOSTOSO
ZITO

'foi programada qualquer ce.,

rimoma eucarística impor
tante. As principais atuações
do Congresso começarão na

quarta-feira, quando se fará·

SABOROSO?
SÓ CAFE ZITt

LEIA
Panorama-
A REVISTA DO PARANÁ

em tô das as bancas

ATENÇÃO A:EROM·ODELlSTAS!
Inscrevam-se como Sócios no Clube Aeromodelista

"Santos Dumont" para rpder concorrer à competição
na "Semana das Asas", construindo o seu Aeromodelo.
Informacões com: Otamar Bohm - Presidente

>

Rua CoI. P. Demoro 1440 - Estreito
Mauro Souza - Técnico
Alm. Lamego, 142 .

P.S. Aceitamos propostas das Firmas que querem

patrocinar.
OTAMAR G. BOBM

Presidente.

FiscaisNolas
IMPRIME-SE

Preço de 20 blocos cl 2 vias

CR$ 500,00
Rua Monsenhor 'I'opp, 23 ou

pelo telefone 3160 (recado)

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE óTIMAS SALAS

SERVINDO ESPECIALMENTI: PARA ESCRITó

RIOS, GABINETES DENTÁRIO, CONSULTóRIO,
FOTOGRAFO, etc., SITO À RUA JOÃO PINTO, f)

SOBRADO.
TRATAR PELO TELEFONE 3756 ou EDIFíCIO

BANCO DO COMÉRCIO - Apto. 205 - 2.0 andar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgll!o Dias
I

- Ivo Frutuoso. I
R.PR.9.NTA�TI 1----

ll>epruentaç6ee A. 8. Lar. Lula
!lI (I : - Rua Sena.or Daa'.. .... - .... ..•..,

Tel. IJ5U..
i" ",.·"1,, I{ lU VltÓri. '57 .- f'�·.1 "

Tel. '.&-8'4'
_rdço relel'rAJ!co d. UNIT.V PRIlSM ,li-PI

.

Ar.[NTES I: fORaJESPOi<lD.NT.1"
tA .. Te>do. oe Bluniclploa" �ANTA CA'fAKINA

.lNONC. J@
ltf�l.bl,. ceBIr.tO. d. acord. t"�" • t..kla •• v',el

DI!. WALMOR ZOMER
, GARCIA

IllliJIU!U>100 vela Facull1 .. l1. Naolo
i 11,,1 de McalClUa <1a Unlv",,"dad'
I uo Br ...u

I LX. ruterno por concurso d...._-

I o1Clade_li:sêola. (serviço elo prot.
. uctá"lo Rodrigues Lima). Ix·

I .n t erno ao seJ'vlço l1e Clrurgl. 40

,'Hospltal 1.A.P.E.T.C. <10 RIO d.

l.(anfll'o M "dlcO ao BOlpltal
.

de

Caridade • da' MII:ernldal11 Dr

Casa Laudares, Ltda. 1l.'8.d05 Corr� ..

. lI(J�:NÇAS DE SJ!:NHORAS-
Rua Deodoro, 15 - tel. 3820 PAHTOS - OPERACOIS -

......................................"'.... ['AHTO SEM DOR pelo m6ioclo Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

_________________-_-__ palco_profUAtlco a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Línhares, pró-

JO·' a"-.·0 M S
Co".u!tórlo: Rua- João pinto n. 10. '{imo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

or,·fz Q ".. \6.00 •• 18,00 bar..
, AteIIde �asa, imediatamente.

.

I
. com hnru marcl4U. � VenJas_: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305

• .. c: \i):;ii Re81dêncl.: RU. Glneral'
IFone 2391 e 3426.

Hlttencour\ n. 111. .,_,,__ __ ,Dr. E'ilásio Nery CaoD

-....... .-- - ..--------- A P R E N D A I N 6 L E� S i Questões Trabalhistas - Causas cíveis, c.omerclals, crimi-

ft�I' tJIl
:

! nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven-

,.,....
.

COJ IlR l.AUltO OAURA P f M Ed d G
:
da d' 'móvel, � Natu,.li,aeao � InventArio, � Cobran·

l/ A�S � I
E.,,,.. :.�:N:A m:�:� dO s� CO��a �Oe�en�Oe S,i�I:�ra, �e2en \

,a, � ConlabiUdad,: """". baian,o•• anállso. ,p'rieia.

�
.• . nhO'''8 e vl"l urinária. Cura ra_ I

0lIIIAIfTf TOI1D lMM. dlr,,: <1,," lnferçõ". agud.... crÔ· \
/ '" I nica.. do flparêlbo genlto_urln6rlo I

em arubra ..,. Hxoa. Doençu do I Gra'f,"'ca (ontt·nente Dr. Miguel E M. Orofi1io:
.

'�l�' <parêlho Digestivo e 40 l1.Ãem.1 -;-: .Cirurgião
....

dentist8; - \
. \\ nervoso. lIorárlo; lOlA! ,. 11

., L"da.
ClImca de adultos - RalOS X i

�l';! àS 1\ bor... _ ConluU6rlo: ,I
AUSENTE ATE' AGOSTO -

Hua Tlradentel. 12 _ 1.0 anelar CURSO. DE ESPECIALIZA.

Fone 8246. RN14Ino1a: ••• Tipografia e fábrica d& I
ÇAO DE PERIODONTIA com

.
.

b I .. o prof. S. Sthal da Universi_
Lacerda CoutinhO. 11 (CbAoar. dO

I.
Gaflm o. mpressos em gp.ra.! dade ,de Nova York, no Rio

vspanb. - rou 114"
I
r.';la A_racy Vaz Callad�, �861 dl' . .1.3.:,-eiro..

I EstreIto - Florianopohs I
EdlflCIO Sao Jorge

-

- Sala
.

____ 16. Telefone 2862

EDITORA "O ISTAIJO" LW&

{).E,..tttuitJ.
Rua Conaelhelro !lu,fu, 160

I'elefone 3022 - (-.'!.m. J"U"Lll! 13!1

Enderêço Telel{ráfiro EST A 00

DIHETOH
I{ I.tJ e li � de A r ruda Ih. rr:".

.-\ tJ III n (l

REDAfORES
Osvaldo Mello .- Flávio Alberto de

.

Amorim - André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machano - Zllry Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

CULABoRADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Orn el las _ Dr. Milton Leite da Costa -

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

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey --'- limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borg-es - Lázaro Bartolomeu.

.. n H I I {' IDA [l •

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se responsabiliza pt>l(l�

Persianas
. POSSUIMOS TÉfiNíCO' ESPECIALIZA
DO EM CONSÊRJO DE PERSIANAS

r'"

MA 80BERAl"ti".\" ",&�\;4,'I.Ji Uf .'HJV";"'HIHW
,lie'Ã:,�iilti.l�E SCBMID1

'U.J.AJ.. "A $ABIRANA;' i)�STBITO 00 lIS' j'!TO - /'A.IoITf

PROJETOS, ORÇA�ENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

A G R I ( ,O L A BRUNO'
REGISTRO: N.Q 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIAO - S.C.
Rua 14 de Julho'" tBairro Bela Vista) - COQUEIROS

EscritórÍl.l - Rua �l1pe
Schmidt nO 37 - 2') Andar -

Sala 4.
I

Residência Alameda

Adolfo Konde.r na 27.

Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

ADVOGADO

Dr. Hélio Peixol�CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!,

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLíNiCA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 àa 19 horas (ao la
do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Saraiva, 470

- Estreito - Fones 2322 e

6367.

DR. NEWTON O'A VILA

Doençal de Senhor.. - ?roo\O
logl. - Eletrlclel.el. liIécUca

Consultório: Ru. Victor ••1_
reUe. n.o 28 -- Telefone 1807

Consulta.: Da. ]fi bar•• em cU.u...
Residência: Fone. S.U. Rua Bill.
men.u, n. 71.
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• ..,''!' - ...... -,.,-----�.---__ ·a

BR HENRIQUE PRISCO DR, HUBI GOMES
.. - .. •

MENDONÇA
PAIUlSO

IIIE'DlCO

_ Ooençal de Seuno

Clínica ae Adulto.

,-,urso de Especl ..lIzação DO eoapl.
tal dos Servldorel do 1l.ta40.

(Serviço do pro!. Marl ..no dc �n,

drade J. ConsultaI: pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde el..

15.30 aoras em diante no cnneuí

tóriO. à Rua Nunea Machaelo. 17,

esquina da Tlradente. - T.let.

�766. Re�ldêncla - Ru' Karl.
chal Gama D'EÇ8. n.o UI. - Te1.

1120.

�
DR . .-\ YRTON DE OLl-

.

VEIRA

DOENÇAS DO PULIolÁO -

- TUBElLCIJLOSII -

Conault./lrlo - Rua FeUp.

Schmldt. 3� - Tel.· lilOl.

Hor'rlo: 11 ... 14 .. 16 nor..

Reeldêncla - Felloe Scbmll1\.

n.o 127.

t
nu. ANTONIO MUNIZ DE

I . ARAGAO

CiRURGiA TRAUMATOLOG1.�
ORTOPEDIA

('ou.llltórlo: Joã" pintO, 14 -

r ollsulta: daa 16 àl 17 aor .... dlá

r tament e. Menoft aoa .,b..dol Re

_:<1I,orl1\ Bocalu.". 13�· Fone 2714

15j'·

MeDICO

Denti:

.'.� � � �

Norberto Brand - advogado •

• Advocacia em geral no Estad() de ,� �

I
Santa Catarina ' /)j

- � "

�

\

I Correspondentes: i � L �,
INGLATERRA BRAS�A �f �

i ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO : �,,__-..."IfIII!!!!!'" '"

: ARGENTINA SAO PAULO :
: Ed, SUL AMÉRICA 5° andar. :
: Fones: 2198 e 2681 •
* �;

Prê-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras ._ Clínica Geral
R{�8idêDcia : Cirurgião

EspeclaHsta ea.. dentadura
Rua Gal. Bittencor.rt 0.. 121. tOmlcas. Horário: Da. 8 ·a'.Telefone: 2651.
Consultório: <\tende com hora marcac

Rua Felipe Schmídt A. 37. A ,15& sua dtst • .lltll cltentel
Esq. AlVaro..

de Carvalho.

I mudou seu conSUltório paraHorário: F 11 �

Das 16,00 às 18.00, 'diaria-
e pe ;:;chJllldt, n. 39-A -

mente exceto aos sábados frente a Padaria Carioc

ORA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

I uualllLorl.. • Ittlll...... CODJllUU

,. fluclUo Lu 166A ...'- I lIe,uDd. • '.&-I.lu

lU U àt 17 boru

reI. - I'U

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICH�
ClINICA DE SENHORAS E CRIANCA-

t

I.!.speclldista em .moléstia. de anue e recto

r ra tamento de nemcrroídae, fistula•. e te.

Ct�urll& &Il&!
CONSULTÓRIO: - P.ua . CeI. Pedro Demoro.

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
MreTODO PRÓPRIO

fi! Í X A ç A_O G A R A N T I D A

DR.
.

MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGlALJ DENTISTA

DIPLOMAPO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

f!ORÁRIO - das 8. às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO, 29 -- 1.0 andar

L O' T E S

r··SYNTEKO'j
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id o seu E s c r i t ó r i o o u L a r i
• •

IBelezc .. _ I
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DE TARDE - das 4 as 6 horas

Consultas Rua Nunes Machado, 7 tone 3738.

Escritório de Advocacia
RUi:1 Felipe Scl1mldt, 14 - 2,0 andar - Florianópolls
Dr. Acácio Gartbaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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URA T. C. AMANHÃ, DIA -1 - DOMINGO - DISCO DANCE - DAS 9 ÀS f3 HORAS (om a Apresentaeão do (a ntor JOSÉ TOSTES, da
Rádio M,auá e Di eos (�ANTE(lER, do Rio de Janeiro. Não haverá reservas de

·

mesas•.

�aft tomércio Mu �iai em I �u

'''o ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE s. CATARINA

do Brasil.

, . TELHAS. tIJOLOS :{
7,

CAL E AREIA
IRMAos BITENCOURT
CAI� 8AOARÓ . fONE UOt

ANTIGO D[PÓSITO OAMIANI

Moderno
robusto·

eficiente'

'. motor diesel de
4 cilindros. 42,5 BHP

• 5 velocidades ./
.• partida elé.trica

• com cabina e

tomada de fôrça
• tipo de est... ·

, revolucionário
lem elos e buch••

,

Distribuidores:

C. TORRES S.A.

Motrl,. Vol. oi. Pátrio, 138 • Põrto Alo.�

I fllI.l: Voluntário., 120 • Polot•••
,

) .

SABOROS01
SÓ Cl\FE ZITO

* O CLUBE DOZE DE AGOSTO inícia * FALECEU a sra. Sanson Stresser, es
hoje, ia sua programação: às 14 horas na posa do sr, Aderbal G. Stresser, diretor
Sede Balneária, .Competíçâo esportiva _ do Diário do Paraná. A coluna, envia os

Sabre Individual. Às 17 horas - Festa sinceros sentimentos ...
de Confraternização dos senhores Dire- / / /
tores e homenagem à Sócios (Inaugura- * A CASA VERALUCIA, está mostran ,

ção de retratos). do uma exposição de fotografias das ga-
/ / / rotas, que desfilaram no Lira T. C., no

* ALBANESE, conhecido criador de domingo p.p, (Garotas Bossa Nova).
calçados de luxo de Roma, foi buscar Fotos tirados por Magessi, -Rua Tira
suas últimas ínspfrações no galinheiro. dentes 45.

Apresentou um modelo de sapato com / / /
saltos imitando os pés de galinhas e bi- * NO PRóXIMO sábado, 'o ('15 de Ou
-C os com .crlstas iguais a de galo. "As ele- tubro", organizará uma grande Soirée
gantes italianas vão andar calçadas com para a escolha da sua candidata à Miss
um galo e uma galinha". Essa, é bossa Florianópolis de 1960.

provindos de classes médias e nova da Itália. . . / / /
inferiores. Numa fase em / / / * "MARILYN MONROE quer divórcio.
que Banta Catarina precisa * O POVO GAUCHO recebeu carinho- Será que está querendo deixar de ser a

engrossar suas falanges de samente 34<1 homens que fizeram parte sra. Artur Miller, Ou Muller?
jovens modernamente edu- do Batalhão de Suez; entre of'icíaís, sub- / / /
cados, em hipótese alguma.' tenentes, sargentos, cabos e soldados. * A S.IMCA DO BRASIL, lançará um lu-
pode.se aceitar semelhante I / / / xuoso tipo de carro, será o "Presidente"
argumentação que parece * SOB A DIREÇÃO do Grêmio .For- isto no próximo mês.
dizer o mesmo que' "Ajuda , mandos de 61 - São Marcos, tendo à sua . / / /
rei as ecolas particulares, de Íl'ênte seu presidente, Sr. Valter José da * DENTRO DE ALGUNS dias, o Lux
todos os tipos, sejam escolas Luz, será escolhida a Rainha da Escola Hotel servirá diariamente o Chá das
ou butequíns, e ainda as fa- Técni a de Comércio São Marcos de 1960. Três. As Garotas RADAR, já estão con-

rei ricas pela cobrança de Voltarei ao assunto. vidadas a inaugurar
-

esta importante
pesadas anuidades, enquanto / / / iniciativa do sr. João Brasiliano, MAY-
pretendo ir fechando as rs- t- LUZ MARINA Zuluaga, Miss Uni- TRE do mesmo.
colas gratuitas", 'verso de 1958, representante da Colom- / / /

\
- --- bia, casou-se com o Dr. Enrique Velez* AMANHÃ, os cronistas sociais da

I'
I

t Im I'h
I Heyes, em Manízales, cidade colombia- VELHACAP, terão muito assunto para

rlDeu... e a ua a
.

DUrra uelra '::�!d;:���:�ã/ :h�!!"D"::�'ãO �2lf;1i�;;:����::��;!:::;�;
(continuação da a- pág.) Fazemos uq1 convite ao' zo, mas também com piedade. '/ / / 1//
Aliás _ palece até coín- Deputado ADEMAR GHIZZI I E é com essa piedade que * O GOVERNADOR� Moisés Lupion, do * ESPORTES: Pelos jog:os Luso-Brasi-

cídêncía _ que do sul-, do Da próxima vez que, vier tentamos compreender o Paraná, receberá uma Medalha da Aca- leiros, o Brasil venceu Portugal em Bas-

Estado, como apaniguado do ao Oeste seja mais sensato gesto do deputado AI;>EMAR demia Brasileira de Letras. quetebol, por 71 x 45. No Hóquei, os por-

Sr. Heriberto H�l.se, venha e menos literato! Faça ecm- GHIZZI! / l/ tugueses venceram por 6 x 1..

um cidadão ao oeste catarí, parações de retórica para
:;: AMANHÃ, àS,20 horas, o Cluze Doze / / /

'

nense, talvez pela primeira gente adulta! e _ o que é Nota - A todo o povo do de Agosto, fará realizar uma Soirée * ':RADAR �ublicid�de") ailre�entará
vez, dizer uma asneira do principal _ não bajule

tan_�
oeste torno público que o bo- Chie, a partir das 20 horas, para a apre- hoje no Estreito os fd�es: .Earíquece-

tamanho quilate! Essa com, to e de maneira tão vergo; letim anônimo que saiu sentação das debutantes. mos Nossa Te.rra. (nac�onal�; O Ol�o
paração feit'3. PEÚÜ Deputado nh::sa o sr. Irineu Bçrnhau- qualndo JANIO QUADROS _

/ /_I .'_ H�W!ll!� _(n�c�on�p; Pirro e. o _ :r�r1!'o-,
ADEMAR GHIZZI é uma du� sen, cerno o fez aqui! Nós _ estevc em Chapecó, não e * O S.R. E SRA. Arhndo �enegagha, es- nt�tI:o (comedIa); Trabalho S�JO (co-

pIa ofensa ao povo do oeste, do este não acreditamos nos de minha autoria, como se tão cIll"culando nesta �apItal. <? casal �medla com o G.or..do � o Magro), O Me-

porque .além 'de nos chamar h:;mens que se vergam _ e I murmurou por aí. .,Nem �

a-
. são d.estacados na socIedade Cllrlhbana. nino e o Cachorro ,desenho :Ê:ste pro-

l 1 t f t / / / glrama, ser-á o mesmo que passará na
de analfabetos, Inos chama a nosa espinha dorsal ou que e nem qua Quer QU ro

! . "

de burros,. eomo se fossemos anda reta, de pé, ou se que- que por acaso apareca pois I)
,j< AMANHÃ, apresentareI a personagem rua FelIpe Schmldt n. 7, amanhã do-

crianças a quem qualquer bra! Mi'nhoca é que anda de sempre foi meu cost��e as_ ') "RADAR" da semana, será uma senhora. mingo às 20 horas.

;1::;.;�:��::n,':m:i��:�:,:, I i::��:u��I�;���;:�:::� ����d�::::::?�' :t;:!��: I ,,=w'ilg'ünsUFiâgrãniêsmm�

e a Es(ola ...
Em 1959, o Brasil retomou f ---- :----------f--:---------------------.:;_--

;��Çã�lg.d��:S�:���:g�i�er:�� 10' (and I-d -toca no comercio mundial do '

�afé. Tendo aumentado suas

exportações de 4,5 milhões

de sacas em relação ao exer ,

cício de 1958, nosso país co

locou no mercado exterior
17.436.000 sacas, quantidade

-

que corresponde a 41% do

total das vendas mundtaís.
Em 1957, com 13.319.000 sa;

cas, nessa participação ha

via sino �::; 39,1%, mas em

1958, com a queda para., ..

12.882.000 sacas exportadas,
ficamos reduzidos a Uma

quota equivalente a quase
uma terça parte ou 35%.
De acôrdo com 'os dados de

fonte norte .amerícana, re

produzidos em publicação da

Secretaria de Agricultura ti

Estado bandeirante (ver

"Agricultura em São Paulo",
abri! de 1960), o comércíc

do café no mundo atingiu
no ano passado, a soma de

42.552.000 sacas de 60 qui
los. Foi com essa cifra bas

tantc elevada que o cornér
cio cafeeiro estabeleceu no

vo recorde, superando largo
mente a marca (lo ano é (

1956, quando as exportaçõc
mundiais haviam alcançao
38,4 milhões de sacas. Em

1957 e 1958, os totais foram

respectivamente, de .

36,632.000 e 36.798.000 sacas.

As exportações africanas

embora em tênmos absoluto'
se tenham sucessivamente

elevado, até ultrapassar 1('

milhões de sacas, díminuí
ram em têrmos relativos de

25,5% para 23,9%, entre

1958 e 1959. A partiõlpaçãr
dos países asiáticos mante

ve-se abaixo de l'milhão de

sacas, c«m propo.rçã.o po�cc
maior. de 2%. Os paises· ame "

l'icanos, em conjunto, são

responsáveis por quase trê<

quarto das exportações mune

diais (26,6 milhões de sacas

ou 72,2% em 1958 e 31,4 mi

lhões ou 73,9% em 1959)
Interesante notar que essas

estatísticas do comércio in
ternachmal incluem o café

contrabandeado, estimando
se em 200 mil a parte saída
da Colômbia e em 100 mil a

(cont. da 8." pág.)
.' Isto quer dizer que, ou o

sr. Bornhausen não entende
da, problemática do assunto,
ou 'llsOU fórmulas um tanto
oportunistas para provocar
vibrações emocionais. A' na,

ção brasileira, nêsses mo-

res � a escola pública são

I
pior, se o sr. Bornhausen não

c?nt a, e necessáriãmente pretende tomar medidas pa
tem ue ser, os detratores da ra ampliação das dependên,
escol particular" isto é, os cías das escolas de Santa
come cíantes do ensino, fe- Catarina, caso chegue à ehe ,

nôrne o perfeitamente com, fia do govêrno, teremos cada
prava o, se não em Santa vez mais, um número elevado
Catar na, pelo menos em tô; de 'Jovens catarinenses que
das a grandes cidades bra- não terão o direito de se

sileira. São contrários, os educarem.' Os COlégios do
deferis res da escola pública, Etsado, como o Dias eVlho, o

a esas escolas "aptrículares de Lages, o de .Blumenau,
que s ngraram a economia estão superlotados, insufici
do pai do aluno e se banque- entes para acomodar jovens
teiam as verbas ao go;

mentos decisivos comnreen,

deu o imenso si�nific;do da
expansão c�a escola pública,
pelo fato de que a orientação
da educação, vias partícula,
res, em grande parte, tem

agravado o drama cruel que
assinala nossa deficiente P)_

a escola privada,
lítica nêsse setor. Omitiu o [ulgan O que a escola priva;
sr. Bornhausen um fato da é' d um só tipo, é des
fundamental: os defensores conhec r Imensa parcela c

da expansão da escola pú, uma re Ildade da vida brasi
blica não voltados contra a 'eira, ponto perigoso de
escola privada. Estão tavorá, uma pl taforma. Enquanto,
veis à dem.ocratízacão educa; em São Paulo, o sr. Jânio
cícnal, somente assegurada Quadro alardeava a críaçao
pela possibilidade de acesso de csco as públicas, em San.

'iue oferece o ensino gratui- ta Cat�rina, o sr. Bornhau;

to, f'íscalízado com maior vi- sen alalrdeía a expansão da

gel' onde os profesores se tor; escola parttcular. Evidente
narão efetivos mediante con- mente a' coisa nos parece
cursos públicos. Os defens�� I b:Lstant:e desencontrada. E, o

(<;üntinuação da 8." pag.)

Admirável adJministraçãó
de araque, a de Jânio, em

São Paulo ... O ,déficit, veri_
ficado em 1958, atingiu a 4
bilhões 395 milhões 476 mil e

quarenta centavos. O passi
VO' descoberto subiu, astrono
micamente, a 13 bilhões 150

milhões, 103' mil e' 7 cruzei
·ros. Jânio abriu, sem autori_

zação legislativa, créditos
extraordinários em mais de

500 milhões. Quando da a

preciação dc suas contas, no

respectivo Tribunal, o Rela

tor, ,Ministro Alcino Bueno

de Assis, constatou despesas
irregularissimas, excedentes

CONVITE Vende ..s& ou Troca-se por (a�inhão
Um automóvel mar::a Sin,ka ano 1948, 4 portas,

perfeito estado de conservação e funcionamento.
Tratar a rua 24 de Maio, 612 (ESTREITO)

A Diretoria da, Sociedade Recreativa "'8 de Se

tembro", tem a honra de .convidar, aO Snrs. as

sociados e Exmas. Famílias, para a soirée hoje,
dia 6, com início às 22 horas.
Na oportunIdade será feita a escolha das candi

datas a "Miss Primavera"

Preços de Ingressos - Só: io Cd;; 50,00
Não Sócio Cr$ 100,00 - Mesa Cr$ 70,00.

('){ SUL.

REVISTA REALMENTE MODERNA

A Tabela do Turno do Campeonato
Juvenil . de Futebol

Está asim elaborada a ta-I Dia 11/9 - Atlético x ,Gua
bela do turno do Campeona-, rani e Bocaiuva x Aval.

te Juvenil �a Cidade; org.a_ i Dia 18/9 � Guarani x

P.aula Ramos e Figueirense x

Atlético.
l1izada pelo Departamento
de Futebo'l da Capital: ,
Dia 14/8 - Paula Ramos

x Figueirense' e Bocaiuva x Dia 25/9 - Paula Ramos

Guarani. x Avaí e Guaraní x Figuei-

Dia 21/8 - Atlético x Avai rense.

e Figueirense x Bocaiuva. Dia 2/10 -'Atlético x Bo-

Dia 28/8 - Guarani - x caiuva.

Avai e Atlético x Paula Ra- Horário dos jogos; preli-
mos. minar - 8,30 horas; parti_
Dia 4/9 - Avaí x Figuei- da de fundo - 10,10 horas.

rense e Paula RamOR x Bo- Duração de cada partifla: \caiuva. 80 minutos.

.OSSA
NOVA.

UMA

err

do crédito autorizado. E,' tação' orçameritária de espé
MESMO SEM DOTA!ÇÃO cie alguma e sem qualquer
ORÇAMENTARIA ALGUMA. I au,torização legislativa ... Eis
Além do mais, efetuou, sem

I
o homem que, inici�ndo-se

c,cmprovantcs, pagamentos no PDC, passou para o PTB
em excesso, em relação ás! po'rque êste, no norte do Pa�
respectivas requisições. Na Iraná, lhe assegurava imuni_

,

movimentada. sessão em que dades indispensáveis, com a

o "affaire" em apreço foi' eleição certa á representação
julgado, e á qual tive a nao' federal. Eleito pelo PTB, que
pr.:::curafla oportunklade de o livrou de intimações .bas
assistir o Ministro Presiden_ tante incômodas despido da
te Sr. 'Professor Moura Re- I sacramentalídad� da imuni_

2:ende, chamou a atenção de zação parlamentar, acabou
seus Pares, em termos ve_ colocando uma ponta de

ementes, PARA AS DESPE- lança no coração da UDN,
SAS NÃO AUTORIZ�DAS, pela Qual se encontra regis_
FEITAS PELO GOVERNA- trado, mas á qual recusa,
DOR JANIO QUADROS, EM flesde já, quaisquer vincula-

1958, NUM TOTAL IMPRES- ções. Pobre UDN! Vocação
S I O NANTE (TEXTUAL). de Amélia ... Lott, porém,
Desde o primeiro ano da act_· Lmpedirá que Jãnio nos afo

ministração Jânio Quadros gue em uma 'ditadura tipo
que essa irregularidade vinhs, cubana, porque a espada já
se verificando e o Tribunal rachou a vassoura, meio a

de Contas oficiou reiteradas meio ...
vezes ao Governador, inti_ x x x

mando-o a explicar ditas des- Seguros da derrota, nas

pesas, para c encerramento urnas de 3 de 'Outubro, os

dos processos respetívos. bornhauseneanos já pro
Mas S. Excia., absolutamente curam bóde espiatõrio. En_

aut�_suficiente, fez, até ho- contraram-no vegetando na

je, ouvidos de mercador. .. Agrônomica. Trata-se de um

Daí, haver a côrte fazendária cidadão brasileiro, maior de
paulista aprovado, CONI SE'- id:ade, casado, vacinado, cIei
RIAS RESTRIÇOES, (TEX- tor, quitado com o 'serviço
TUAL), as contas do Gover� militar e com o imposto de
nadar Jânto Quadros, � que renda, aposentado em um

delapidou os cofrespublicos, dos institutos de prevídência
sÓ no ex�rcício de 1958, em Social, com a qual se encon

mais de meio' milhão, sem dQ_ tra em débito, no tocante a

contribuições
.

de mineiros

não recolhtdos, nasc.ido, em

Tubarão, neste Estado, com

58 anos presumíveis, e resi

dindo, até 31 de janeiro de

1961, se nada h01,IVer em, con

trário
.

em uma mansão do

,govêr�o 'nos arredores da

Cidade. A, êle, pois, já ante

cipam a responsabilidade da

espetacular derrota eleito-

raL
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FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 6 de Agoeto de 1960

IRINEU ... E
A GATA BORRA
LHEI�RA !

Se um analfabeto tivesse
comparado o Sr. Irineu
Bornhausen com a gata
borralheira, Nlsa compara
ção seria admissível como

ignorância! Mas que o

deputado ADEMAR GHIZ
ZI, do sul do Estado, venhaRoberto Machado

Ex-Vice Presidente do Di
retório da UDN.

em Chapecó - no dia 23 de Julho - e em euas algaravias
em praça pública, diga uma asneira dessas, é ínconcebi,
vel, porque representa uma ofensa à capacidade intelec
tual do povo desta região!

Vejam, senhores, a comparação infeliz feita por esse

deputado! Todo mundo sabe a históríada gata borralheí,
ra, a hietóría infantil da menina bonita, pobre, vestida
[,obremente e que um dia encontrou o seu príncipe en

cantado! Pois foi com essa menina que o Sr. ADEMAR
GHIZZI comparou o Sr. IRINEU BORNHAUSEN e isto -

.

clamem os ceus - em plena praça pública de Chapecó!
Ora, o Sr. IRINEU BORNHAUSEN nada tem de pobre;
veste-se com apurado bom gosto; não é de vesttr.se po
bremente, enfim, nada o indentifica com a CINDERELA
daquele conto. Por outro lado> o Estado de Santa Catarina
também não pode ['er comparado com a tal gata bor,
ralheira porque se trata de um Estado rico, progressista e

que - pouco a pouco - pelo esforço de sua gente e co

mo contingência do próprio progresso - vai alcançando
os seus verdadeiros deatínos! E isso, - força é reconhe.
cer, sem o auxilio do Governo Estadual - pois o Sr. He.
riberto Hulse só pensa em suas minas de carvão do sul,

(Continua na 7.a página)

LOTERIA DO ESTADO DE S. CATARINA
FLORIANóPOLIS, 5 DE AGOSTO DE 1960
5.441 Cr$ 500.000,00 Tubarão
2.371 Cr$ 50.000,00 Florianópolis
6.163 Cr$. 30.000,0-0 Blumenau
2.487 Cr$ 20.000,00 Criciuma
4.183 Cr$ 10.000,00 Joinville

�� .

.

PARA A IMPRENSA UDENO-PALACIANA, OS
DISSIDENTES DO PTB HOJE EM SANTA CATARI
NA DE, BRAÇOS COM Ó CLUBE 'DA LANTERNA E A

REPÚBLICA DO GALEÃO, iSÃO TRABALHISTAS AU
TÊNTICOS. OS DEMAIS, OS QUE FICARAM DENTRO
DO PARTIDO QUE PARA OS TRABALHADORES E

OPERÁRIOS GETúLIO VARGAS FUNDOU, ESSES
NÃO PA�SAM DE PELEGOS.

COM QUEM ESTÃO OS TAIS DISSIDENTES NO
_�MBITO FEDERAL: COM LOTT OU COM JÁNIO?
COM JANGO OU COM MILTON CAMPOS?

ELES NÃO DIZEM. SILENCIO EN LA NOCHE,
SILENCIO EN LAS ALMAjS ...

COM:íCIOS EM ITAJAí, BLUMENAU,
(ESTES COM O MAL LOTT) ITOUPAVA,
POt�IERODEv nMBÕ E RODEIO

As candidaturas Celso _.- Doutel, por
todos os lugares onde vão os dois candidatos,
estão sendo saudadas com um entusiasmo que
já deixa entrever uma magnífica vitória nas

urnas do pleito que se aproxima.
Em ltajaí, apesar do candidato da situa

ção ser filho da terra, foi tributada magnífica
homenagem aos candidatos do PSD PTB,
Mal. Henrique Lott, Celso e Doutel e Abdon
Fóes. Apesar do comício se realizar num

dia útil, e em hora de trabalho (14 hs.), não
foi pequeno o público que afluiu à Praça Lau
ro Muller para escutar os ilustres. homens
públicos.

De lá, a caravana seguiu por todos os

municípios do Vale do ltajaí, sendo recebida
com enorme entusiasmo. E Celso, que havia
percorrido a mesma região há dois anos" de
clarou sentir radical mudança no eleitorado,
farto de engôdos e de "vai que é mole".

Ontem o candidato pessedista esteve em

Tubarão, em companhia de Douel. Hoje, es
tarão nesta Capital.

•

•

CONVIENCIONAIS
VISiTAM A

CÂMARA E O

PREFEITO
Com a próxima realiza,

ção, nesta Capital, da Con
venção do Partido Demo.
crata Cristão, encontram.
se na cidade dezenas de
eminentes fi��Ul'as polítí-
'cas pertencentes àquela

agremiação.
Ontem, tendo à frente

o sr. Deputado Rubens
Nazareno Neves, e Vereá,
dor Nerêu do Valle Pereira,
convencíonaís estiveram
em visita à Câmara Mu,
�nic\pal. Introduzidos no
recinto por uma comissão
designada pela mesa, 'O sr,
Domingos Fernandes de
Aquino, por ordem da presí
dência, proferiu a saudacão.
O Deputado, Nazareno Ne.
ves, agradeceu em seguida
tecendo elogiosas referen�
elas à atividade do legisla-
tivo municipal, desenvolvi
da na presente legislatura,
Logo após, os srs. ínte,

grantes da convenção di,
rigiram-se ao Gabinete do
Prefeito, onde foram rece,
bidos e mantiveram duran-
te alguns minutos palestra
com o presidente do exe,
cutivo Floríanópohtano.

r
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Adernar parou em Lajes,
na tarde chuvosa de do
mingo último o seu car

roção de ciganos... Êle
sente a derrota de Jânio,
porque se preocupou em

criticar, com maior tempe ..

ramentalismo, a corréta
poeícão de Lott.

Se Jânio estivesse para ganhar, o atormentado
líder populista teria se exasperado contra êle Que o
mandou caçar como a um javali, ímpíedosamente, or ,

ganizando ruidoso "safarí", no país e no estrângeiro,
por causa de uma coisinha atôa de urna marajoára ...
O Prefeito Municipal de Lajeá, honrando comunicacão
telegráfica do Prefeito Municipal de São Paulo, re,
cepcíonou-o ao aeropôrto e com o visitante entrou no
centro urbano, em carr� �ficial. Sempre 'muito ele;
gante o edil lajeano, nas suas atitudes políticas. Na
vida, a gente póde comprar tudo, menos berco. Vidal
Ramos Junior cooperou' tambem com o PSP: na ar

mação do eorêto para o comício e na ornamentação da
Praça João Costa, com bandeirinhas de papel d; seda.
foguêtes, etc. Tudo muito direitinho e bonito, de alto
têor democrático. Revelou-se, para mim, político ar·.

,;uto e inteligente, pelos termos -de seu discurso, o

ilustre presidente pessepista (PSP: - Partido Social
Progressista) do grande município serrano. Assisti em

companhia de Vidal, e á distancia, o contato de Ade,
mar, bravo lutador ínconaequente, com o povo. É pena,
mas êle persegue' a derrota de avião, com a tenacida
de de sempre. Será vencido até pelos votos em bran ..

co. No staff estadual, encontrava-se o meu prezado e

velho amigo Dr. J. J. Barreto, presidente regional do
Partido, víalvelmente contrafeito, despojado do habi
tual e irradiante bom-humor e da permanente espor.,
tívidade. Já não podendo encaminhar para a vitória
de seu chefe (qual deles? Adernar ou Irineu?l sequei
as sobras dos votos do Deputado Manoel de Menezes,'
cuja cassação de mandato relatou, na Assembléia, por
ordem do Governador, ajudou a salvar, urgentemente,

- o Brasil, das perturbadoras êminencias de seu gaba,
rito moral, no comício de Lajes, aquele deputado que,
dias antes, deíxára de visitar o '''gerente'', em rápida
nar-sagem por esta capital. Supunha ser possível coar ..

denar, através do compadre Paulinho, sua candida
tura a vice, na chapa do gerente Irineu Bornhausen ...
E o azar de Paulinho iria então deixar de funcionar,
assim sem mais nem menos? Em poucos meses, duas
derrotas: - a da Preeídêncía da Assembléia Legísla
tiva, que o díto cujo andou propondo a CELSO, e por
êste repelida com a instântaneidade de certas sensi
tivas vegetais, e a de vice na desalentada e melancólica
solução bornhauseana, a despeito da amalucada an

tecipação> com que foi lançado, a seu pedido, em La

guna, por alguns borôcochôs, vazios de expressão po-
lítica... (Continua na 7.a pág-ina)

ALGUNS
FLAGRANTES

RENÁTO BARBOSA

Nos meus tempos de guri, em Curitiba, era tor
cedor decidido do Clube Atlético Paranaense. Não
penha jogo do rubro-negro. Data daquelas príscas
datas meu conhecimento depois amizade, com o

Leonidas Gonçalves >-- o popular Marrequinho
a quem, há dias, tive a satisfação de abraçar aqui
em Florianópolis, onde se casou e agora me anun

c.

Juntamente com- seu mano, Manoel Gonçalves
- o Marrecão - reccrdamos Os velhos tempos. As
figuras do seu apogeu esportivo, com Tércio no

golo, Malelo é Bororo, na defesa.

Citando o Bororo - mais físico e valentia de,
que técn ica - lembrei-me da última dos udenístae
daqui: "Santa Catarina para os catarinenses."

E lembrei-me porque o Bororó de ontem, do
Cl u be ·A tlético, paranaense de gema, é o deputado
federal pela UDN catarinense, Lauro Carneiro
Loiola!

Também os que querem Santa Catarina para
os catartnenses elegeram não para vice, mas para

governadar; no pleito ultimo, de 1956,' o saudoso
Jorge Lacerda, filho do Paraná.

Santa Catarina para os catarínenses não devia
admitir Secretár ios de Estado que não fossem mi-·
nhocamente filhos da terra. Por que, então, o go
vernador não dá bilhete azul ao carioca José de
Lerrier Rodrigues?

A coerência dos jacobinos por interesse é do

quá-quâ-quá, não é Esperidião Amim?
- Você já é catarinense?

ciou já ser avô.

xxx

xxx
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