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Celso e Dootel vencem .�1t���,'
Abstencão mínima: Fortalecimento do regime Democrático

,
'-

, Notícias oriundas de todos os recantos
do País informam que no pleito de segunda
feira o povo deu mais uma demonstração de
civismo, comparecendo em massa �s urnas

para depositar o voto q�e haverá de dar o no
Com 44 urnas apuradas,vo governante brasileiro. onde votaram 10.403 eleí-

Em todos os Estados, o.' nleito trans- tores, Tubarão deu vitória
.l" a Celso Ramos num total

correu num clima de tranquilidade . nunca de 2.073 votos. ,O candída-
, to Dilney Chaves Oabra];visto. Em Santa Catarina, a abstenção foi mi- do PSD, está vencendo

nima. Em Florianópolis, a ,abstenção não ���s ��:ito�gfn:�\ Pi'f!�
. .
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OS resultados até às 24mo d 1 eu.

. horas, de ontem, quandoA apuração, que mICIOU às 8 horas de foram encerrados os tra,
, I d

.'.....
balhos de apuração eramontem, ganhou um ritmo ace era o ,e vem
os seguintes:

d I d
.

feit rdem Celso - 5.895se esenvo ven o na mais per ena o , Irineu _ 3.822
o mesmo acontecendo no interior do Estado. Doutel - 5.815

C. Gomes - 3.156 Continuam liderando o
Os resultados até agora computados são M. Callado - 287 pleito neste Estado os

f d Para Prefeitura candidatos oelso Ramos efavoráveis ao candidato da coligação orma a Pedro Ivo Mira Go- Dout�l de Andrade, por

pelos partidos PSD-PTB-PRP-PDC-PL sr. .
mes - 2.251 md'earagecmresdceerv.otos que ten-
Dilney _

Ohaves Cabral -
Celso Ramos. O sr. Doutel de Andrade, can- 3.964 Em Joínvllle, num total

Manoel Cascaes - 3,607 de 58 urnas apuradas, odidato à vice-governança continua na Iideran- candidato Celso Ramos

1 G TERMINADOS OS levava vantagem sôbrs o
ça estando em segundo lugar o sr,' Car os 0- Senador Irineu Bornhau-
mes e em último o sr. Martinho Callado, do TRABALHOS NA_ sen 577 votos.

Na Capital, até a tarde
PDC'ICREILNSEOU-=- 928'50,06506 12a ZONA de ontem, vencia o candí-

Ontem mesmo foram en- dato situacionista, por A cidade e o país vivemA cada urna que se abre Para vice-governador
cerrados os trabalhos de margem mínima de VOto9, momentos de grande ex-cresce a diferença do sr. DOUTEL - 60.276 -

12a A mudando o quadro o qua- pectatíva, Na edição deb OM S 52 689 apuraçao da zona.
h- d .Celso Ramos so re o seu C. G E -

.

t d f" dro logo após, passando o aman a, aremos maio,I
.

B O 3732 jun a apura ora uncio,
t Ih' ,

t
opositor sr. rmeu or- M. CALLAD -

.

nou no Abrigo de Meno- sr. Celso Ramos a liderar res de a es sobre 09 úl i-nhausen. Para Presidente • .

o pleito. mos acontecimentos nat O 1 329 141 res, na Agronõmíca,Até o momen o em que JANI -

96'
.

03 trabalhoa de apura- Os trabalhos de apura- Capital, com material fo-encerrávamos esta edição, LOTT - 8 .688 -

das 45 zonas que ção foram encerrados às tográfíco, o que não noseram os seguintes os re- #DEMA;R p. 6��:04t ���stituem o colégio eleí, 24 horas, devendo recome- foi possívâl fdazfe�thOjte, e�sultados: ara vice- resi en e
toraI de Santa Catarina çar às 8 horaa de hoje, virtude e e el.o� ecm,

Para Governador �A���RAR\·088.7��2 437 estão quase que todes che- segun�o notícia� colhíd rs cos em 110S&<1S oficinas,

Violentos c�oques
M.

emPOParl'5:"5 faclsias "pédem enfüicTamenitie Jean-Paul Sarte
. t t inter- pela avenida dos Cmpos da avenida e pedras dePARIS, 4 (UPI) - Centenas de JO- a policla, com seus casse e es,

.: t: Elísios, empurrndo os tran jardins proxímos e atíra,vens franceses ontem à neíte, aos grí- veio para impedir um assalto ao edlfí
seuntes que encontravam ram-nos às janelas detos de- "Argelia francesa", entraram c.ió ocupado pe}? sem?n�rio eS<I?e�- à?�:ila passagem e esquí, "L'Express"', Uns 50 dírí;

em choque com a polícia durante no- dista "L'Expr.es�', pOIS Jovens direi- vando-se das barricadas gentes da tur�a apodera-
. ..' políciaís. Eram homens de ramSe de eadeíras . de umventa minutos, utilfzando como> armas , .

l"'lr"'a 25 ànos e sua Inter, café e atlraramvnas atra-'paus e�pe.dras. O íncídente OCOI'i'eU a· ti"tó3.l'O. 'Varias dezenas de jovens _f(}ram venção converteu a maní- vée das janelas desse edí-
.poueas quádras do palacio presidencial detidos e conduzidos em viafúras de festação dos.ex-co?lbat�n- fício. A seguir arrancaram
do Eliseo. Foi esse o disturbio de rua presos à polícia, enqllanto. � sr: Mall

..

- t�s em um dlsturbío muíto as barras de ferro de uma
. . '.

.

d I' nt violento. grade ao longo da calca,mais VIolento ocor,ndo na capítal fran- níce Papou, chefe e po zera, se ma 1-

ATAQUE AO SEMINARIO da e procuraram quebrarcesa desde que De Ga\llIe_ voltou ao po- nha à testa das operações dos agentes A policia impediu uma a fechadura da porta dader em 1958. da ordem de um ponto próximo, na tentativa dOD manífestan-' edifício de "'L'Express".Houve muitos contundidos quando avenida dos Campos Eltsios. tes de chegarem até o Pa., POLICIA ATACA
MANIFESTAÇÕES mulo do soldado desco..» lia. lacio do Elisio e então a A policia desatou espe-

sob o Arco do, � Entre os que acr�scen- tm'ba dirigiu-se com furia tacular carga com seusqU�nd�'njc��:��e da c��:��f_ ��i�ig_o Os ex-combaten-.� t�ram peso, a manifesta- ao edíf'ícío de "L'Express". bastões para deslmpedír o
-

tes, que representavam-i çao dos ex-combat��t.e9 Dita revista foi confiscada lugar e foi recebida a pe-zaçao Proscrtta semíras-
seía organízações, rízeram estav�m o grande mlbtar. varias vezes por publicar ;Qt-ada3 pelos Imanifestap-ta "Naçao Jovem" pene- -

f
-

h 1 Alphone artigos considetad09 pre_ teso Quando o lugú ficoutraram nas fileiras de, a manifestação para pro-�� r�nces .marec a
, judiciais para a moral de deSimpedido, produziram-uma manifestação orde- testar pela crescente cam-> J�lln, hOJe reformado, e as

500.000 soldados franceses se outros incidentes vio-nada de 5.000 ex-comba_ panha dos intelectuaisl� vm�as d?� famosos mare-
que

_

lutam na Argelia. tos em varia9 partes datentes do exercito no tu- contra a guerra ná Arge-4 â�a�ait��llg: �:�!r��y�ean Ta,mbem ,publicou o mani_ avenida. Mas, pouco a pou-.

..

FORQUEM SARTRE" festo dos intelectuais no co os manifestantes reti-

Br -I I I I
., "Ei:iesmo antes de que os qual se defendia o direito raram-se por ruas late_aS'I" ng a' e'rra� jovens perturbadorés da do� franceses de negarem_ rais enquanto muitos de'. . -

. h
ordem abrissem caminho se a combater contra os seus companheiroE! eram� entre as barricadas provi_ rebeldes argelinos. detidos. Minutos mais tar-

AD relações comerciais as seguintes, conforme r;t sorias erguidas pela poli- Os jovens direitistas ar_de estava restabelecida ado Brasil com a Inglaterra prOdutos e valores: minéJ, cia, ouviram-se gritos de rancaram paralelepipedos calma nos Campos Elisios.
durante 1959 registraram rios, 2 milhões e 624 mil � "Argelia france9a" e que
um saldo positivo a favor libras; cacau, 2 milhõe9 e' "enforquem J e a n_P a u I
de nosso país lia ordem de 468 mil; madeiras, 1 mi- Sartre", na avenida dos
24 milhões e 164 mil libras. lhão e 940 mil; castanhas Campos Elisios, apinhadaÉ com sa,tisfação que Dê do 'Pará, 1 milhão e 222 então de turistas. O "gran-
pode notar que taL ten- mil; café, 1 milhão e 99 de sacerdote" do existen_.
dência foi conservada no mil; laranjas, 830 mil; eialismo, Jean-Jaul Sar_
primeiro semestre do cor- carnes diversas, 83Q mil; tre, não só foi um dos 121
rente ano, ao constatar gorduras animais e vege- [Jigll'atarios orginais do
um .,aldo favorável, em- tais, 830 mil também. manifsto dos �"ltelectuais,bom p a r c i a I ainda. Relativamente as

ven-w,
c'omo t.ambem escreveu

Dest'arte, de janeiro a ju_ das britânicas para o ú -, carta em favor doslho do ano pas�ad0, o qUa- Brasil, o seu qliladro geral acusados no recente jul_dro de nO�BO inte"câmbio permaneceu o mesmo, com gamento de 26 franceses e�
a predominância de má_ .comercial em reIacão a muçulmanos que ajuda-Grã-Bretanha pode ser as_ quinas em geral, produtos vam a rede rebelde mu_sim resumido: exportações químicos, ferro e aço. çulmana na França.brasileira,s, 14 milhões e 55 Os jovená avanÇarammil Ubras; importações

braDileiras do mercado
bretão, 8 milhões e 406
mil líbras, acúsando-se
um f:'aldo a favor do' Bra_
sil, da ordem de' 5 milhões
e 649 míl libras. De jánei
ro a junho do corrente
ano, nossav exportações LEOPOLDVIlLLE, 5 (U.
para a Ingalterra foram P. 1.) - O chefe do Esta-

C'ELSO CONFIANlE

o candidato da oposição, sr, Celso Ramos, apoiado
pelos Partidos Social Democrático, PTB-PRP-PDC-PL,

.

votou no Instituto de Educação. Vencendo desd·e o início,
o sr. O Iso Ramos. já é apontado como o futuro governan_
te catt rinense. A diferença sôbre o Senador Irineu, na
m(i1'ch� que vai indo tende a aumentar.

DE EPITACIO A JK NÃO HAVIA
EtEI(ÃO NORMAL-

,

BRASíLIA - Depois de votar (em apenas doiH
minutos) no Brasília Palace Ho,tel, o presidente Jusce
lino Rubitschea.: foi ao gabinete do ministro Nélson

HungriaJ do Superior Tribunal Federal, onde declarou
que "desde o govêrno Epitácio Pessoa, há 40 anos, o

Brasil n&o conhecia um pleito assim tão, t_ranf;lupo". .

I JK votou eom o títúlo 10.000 e disse, na ocasião,
sentir-se extremamente feliz por haver sido o primei
ro presidente a votaI' na· nova capitaL Visitou, logo
após, o salão do Superior Tribunal Eleitoral onde será
diplomado seu SLl'cessor, concretizando a meta política
de garantir a ordem no país. e entregar, normalmente, o

governo ao que fôr eleito.
COM AS FILHAS

Ao votar, o chefe do go�
verno eE!tava acompanha
do dê suas filhas Márcia
e M8.rístela. Dona Sara'
KubiLschek votou na· Ve
lhac�. Na 14,a Seção es
tavam relacionados 209
eleitores. JK era o primei
ro da lista. Ao chegar, foi
imensamente aplaudido
por tod09 os presentes.

DEMOCRACIA
Falando no gabinete do

ministro Nélson Hungria,
o presidente Juscelino
Kubitschek assinalou que
"a festa cívica em que se

transformara o pleit.o de
1960 conDtitui uma vitória
da democracia no Brasil.
Não podia calar minha sa_

tisfação por haver con

tribuido, por todos os

meios, para que o povo
brasileiro escolheSSe seus
novos dirigentes, liyres da
pressão, . do choque e das
ameaçaD ao regime - ca_
racte' lsticas dos pleitos
anteriores".
SERÃO EMPOSSADOS
E, mais uma vez, garan-

tiu que seu govêrno em_

possará os candidatos elei
tos Pélo povo brasileiro.
"Disto .0 Superior Tribu_
nal Eleitoral pode estar
cert.o",

20 MILHÕES
O ministro Nélson Hun

gria, logo depois, elogiou o

presidente Juscelino --KubL
tscheJ\: por sua atuação, de
autêntico magistra-(io em
tôda a realização das elei
çõe� e destacou, particu_
larmente, o trabalho dos
servidores da Imprensa
Nacional (trabalhando dia
e noite na impressão de
cerca de 20 milhões de
cédulas) e os comandan_
tes e oficiais ,,�arvidores- da
Aeronáutica incumbidos de
transPQrtar todo o mate
rial para todos os lugares
do país. '

_

LUGAR DO SUCESSOR
Depois desta breVe ceri

mônia, o presidente da
República vÍf.'itou o salão
onde serão diplomados os
próximos presidente e vi
ce-presidente da Repú_
blica.

Tubarão

APURADAS 44. UR
NAS - CELSO
VENCE COM 2.073

:CORONEL MOBUTU AMEArCA ATACAR
, ,

AS TROPAS IDE GtrANA f GUINE!

CR'ES�E A PARTICIPAiÇÃO: ,DO, ,(AFE'
DO BRASIL NA, SUI'ÇA

do Maior do Exercito, co-
1'0nel J0geph Babutti, pre_
veniu ont�m que pode ha
ver dificuldades se as tro.
pas de Ghana e Guiné in_
corporadas às forças das
Nações Unidas não forem
retirada� antes de quartllc
feira. MO,butu e O presi_
dente Joseph Kasavubu
deram "prazo até esse dia
para a evacuação dos des_
tacamentos enviados por
ambos OE! países, afirman
dn que apoiaram o pri_
me.. -ministro Patrice Lu
mumba na atual luta velo
poder. O chefe �ilitar de
clarou que as suas unida
des blindadas são sufi
cientes para dominar as
tropas das Nações Unidas.

No ano cafeeiro 1958-59,
a Suiça importou do Brasil

.

35,95% do café que consu_

m!u, �aquê'le período, ou

sejam, 160.330 cjas .. ., ..

446.024 que represent!a,ram
o seu consumo global. O
aumento .0 c<Y.l1!S�mo do
café do Brasll, na. Suiça,
no períOdo conllíderad'o,
em relação ao PeríOdo .án
terior, foi, em termos. absó_
lutos, de 72,,132 sac&s de

60 "quilos) ou, perclentlial_
mente. de 12,98%. �:
Em contr,rupartida, óbser

vou_se a d1minuição de con_
sumo dos cafés de proce
dência colombiana, que
caiu de 7,7 % para 7�12 %
da Am.érica Central, de . .'
30,79 % para 25,06 %, da
Africa OCidental, de , ....

-

13,69 % para 12,79 %" da
Abissínia, de 2,93 % para

2,09, e assim por diante.

o

� � .

O MAIS ANTIGO DlARIO DE

SANTA CATARINA

ANO XLVII N:O 1 4 O 1 1

JANIOI E FERRARI VENC:ERAM· EM

PORTO ALEGRE
Chegou ao seu final,

ontem, às 21 horas e trín.,
ta mínutos, a apuração do
pleito . na Capital gaucha.
O resultado favoreceu
grandemente os candída,
tos Jânio Quadros e Fer-
nando Ferrari. ,

, O resultado foi o seguín,
te:
Jânío , , .. , . , . , , , 77.826
Adernar .,."."" 58.364
Lott ' , .. ,. 57.784
Diferença de Jânio para

Ademar 19.462. De Jânio
para Lott 20.042 votou
Para vice-presidente:

Jango ,.,.,...... 68.389
Milton ., , 12.837
Ferrari 111.878
Diferença de Ferrari pa,

ra Jango 43.389.
Foi impugnada uma ur

na, que se _

'- .." 110
Tribunal Eleitoral '�)a
capital. Os votos compu
tados são de 734 urnas.

CELSO E DOUTEL �L'EITO EMPOLGA:
LIDERAM O PLEITO

CIDADE
MOVIIMENTA'DA
Uns tristes, outros ale

gres, a. verdade é que os

florianopolitanos, desde os

primeiros momentos da
apuração das urnas, saí,
ram às ruas para acom

panhar os resultados.

NA'ÇÕES UNIDAS: AUSTRA·LlA PROPÕE
CONFE'RENCIA DOS QUATRO

GRANDES!
NAÇÕES UNIDAS, 4 (FP) -,- A Australia propôs uma

emenda ao projeto de resolução dOD cinco países neutra�
listas a favor de um encontro Eisenhower-Kruschev
reencetar a' conferência de cúpula, que havia sido convo�
cada em Paris, para o dia 17 de maio ultimo entre o pre
sidente dos Estado.9 Unidos, o chefe do governo britanico,

"

o presidente da Republica Francesa e o presidente do
Conselho Sovietico.

Na proposta australiana, afirma-se, entre outra-l
coisas, que "as questões qU'e ficaram em suspen�o naque_
la ocasião, deveriam ser resolvidaE! não com o uso ou a

,

ameaça da força, mas sim pacificamente por meio de
negociações". Acrescenta que "os quatro estadistas estão
persuadidos de que uma reunião consagrada a reso)ver
os problema& que os interessa poderia representar para o

mundo, grandes vantagens".
A A��embléia Geral aprovou ontem à noite um

projeto de resolução apresentado pela Argentina no sen
tido de que até amanhã pela manhã seja votada a pro
po�oição dos_ neutros, a qual �ede com carater de urgen_
cia uma reunião entre o pr�sidente Eisenhower e o pri
meiro-ministro, soviético, Nikita Kruschev .

EUA ACUSADOS
O sr. Francisco Milla Bermudez, embaixador de

Honduras perante a ONU, lançou ontem a grave acusa
ção contra o governo dos E�tados Unidos Unidos de que
"ocupa de fato as ilhas do Cisne, contra todo direito e
contra a vontade do governo e do povo de Honduras".
Suas palavras servil'am para reafirmar o qUe dissera na
ONU Fidel CaEltro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Tese do Lusotropicalismo O conceito 'do tempo, por evidente estaria na criação
(Adaptação e assimilação) exemplo, teria assumido uma de formas musicais e coreo,

Hamburgo - (Por Frank feição característica .sublec, gráJficas extraordináriamen

Gerold Impressões da tiva marcada ,Pelo Indívidua., te se��Ihantes numa área
- � Alemanha) A convite do Ins , lismo do homem hispânico muito vasta.

Ir Conscl�o's W! 8e'Ie
'

"

'

tituto Iberoameríoano da avesso a uma medição ma. Desenvolvendo a sua tese

t' 'za Universídade de Hamburgo, o temática e abstrata da tem- do Iusotropícaüsmo o Prof.

) .

'

, grande sociólogo c intérprete poralidade. q português teria GUbel'to Freyre sublinhou a

Fixadores Para os Cabelos Alcool ,. 10 g dos fenomenos culturais rio conseguido realizar - sem obra dos portugueses nos

Dr. Pjres Glicerina. : .. ,

','
" 20 g mundo português no mais insistir no aspecto da alfa- trópicos e no Brasil, onde,

Os rixadores conrorere o A'gua ; 150 g alto sentido da palavra Prof. betização dos povos 'com que graç·as a qualidades excep-

próprio nome indicai' de$ti. Como o modo de prepara- GHberto Freyre da Univ'ersL entrou em cntacto no tdeco_ cionais se a'daptaram às con_

nam-se a fixar Os cabelos, ç&o Ide um fixador ,pará Os dade ãe R'ecife, pronunciou reI' da sua longa histtJria dições de clima e de ecolo

mante-Ios colados e sempre cabelos é ml,lit fácil é mais no Ibero_ Amerika.Haus uma colonial no bom sentttm do gia e deram provas de uma

be mpenteados. pratico e economico faze_lo notável conferência. termo .:__ uma transmissão extraordinária capacidade de

Antigamente os fixadores em casa e dare�os a,diante de valores e de atitudeS -tie elementos autóctones e doa.-

para Os cabelos eram gor_ ,o caminho a seguir. Apresentando él. um audi- extraordinária persistência, queles que vieram de outras

durosos e se apl:esentavam NO Basta coloca-r num copo
,tório 'distinto pelo Diretor do operando_se 'uma transfor- áreas culturais.

comércio sob a frma de po- comum 30 gramas de ,goml:j.
Instituto e catedrático da macão dos conceitos básicos

madas e ,bastões duãos co- adragante �m pó c juntar 4: Universidade Prof. Douor pec�liares anterinnente aos. Ã conferência do Prof.

nhecidos pelo nome de cOs. colheres. de sopa de alcool,
Rudolf Grossmann, o proi. povos em qtIestã. No interio!', Gilberto Freyre teve forte re_

meticos.
'

mexendo_se com um lápis, Gilbel:�o Freyre expôs por.; do Canga, em socieda'des in. percussão 'nos meios intelec

Hoje em Idia, entretanto, colher ou faca até dissolver menor,lzada�e�te a sua tese
I teirarnei'íte africanas persi's- tuais 'd,e H.amburgo. Em en

eSses preparados não são o pó. Em seguida e de uma ,do lusot�oplcallsmo. Um es_ tiriam, por exemplo, nomes, tendiméntos com os Profes_
gordurosos sendo fabricados SÓ vez adiêionar meio copo

I t��o �als �rofundo dEt� ci_ I
títulos, costumes portugue- sares Grassmann e Minne_

COm substancias mucilagino. rle água pria. vlhzaçoes cnadas pela huma- se�. Observaram-se casos se. mann sobre o publicação de

sas. Continuar a misturar até
nida'd,e demnstraria que o melhantes noutros teritórios algumas das sua sobras,

Um bom fixador deve pos_ se obter uma massa homo.
grupo representado pelos africanos e asiáticos. aventuou·se a possibilidade

sUÍl' as seguintes proprieda- genea, tipo geléia.
-povos hispânicos ou de cunho ,.,.,"'. de o Prof. Gilberto Freyre

des: Pade_se alterar a consis.
hi�pânico em g�rál e dos po. A atitude do hom,em his_ vir nOl próximo ano para

1.0) Ser fácil de� passar tência do fixador de acordo
vs lusíadas em particular, pâniCO em ,geral e do homem Hamburgo como professor

2.°) Dar um brilho ao ca. d' :a
merece consideração àparte, luso em particular, perante a visitante da cadeira de so.com Os eseJos indivi. uais,

d I
dentro do. âmbito das civi. danca levar'a a formas tr'ans- ciologia. A visita do Prof.

epene endo apenas demaior --

3.°) Não deixar deposito ou ou m.enor quantid9Jde de
lizações ocidentais, como nacionais hoje de grande ex Gilberto F'réyre e Hamburgo

poeiras. água.
uma das, gr·andes realizações. pansão em todo o mundo, foi motivo de uma expressi_

Entre as principais subs_ NOTA:, _ Os nossos leito_,
Teria escapado à atenção' de baseadas em padrões hispâ- va manifestação do interesse

tâncias empregadas na fa. res poderão dirigir a corres-
alguns investigadores que se l1icos ou portugueses e en. que a UniversildJade de Ham

bricação Idos fixadores cita- pondência desta secção dire.
em.penharam em interpreta. riqueci'das por elemento:! as burgo dedíca aos estudos da

remos a pectina e a goma tamente para o Dr. Pires, á
ções da evolução da huma- similados dos rítmos africa� cultura portuguesa e brasL

adragante. Rua México, 31 Rio de
nidade, tais como, por exem_

nos, ou ameríndios. A prova leira ou seja lusia:da.
Existem no comercio vários Janeiro. pIo, Arnoldo Toynbee, que

produtos industriais para '��...
este grupo tem efectivamen.

esse fim mas, adiante, dare_

�
te ca,racterÍsticas e peculia_

mo., duas formulai qu, po-

ÊN'Sb-1NO'
rirlacl.es que o destacam ní-

derão ser aviadas em qual. Udamente. O homem hispâ-
quer farmácia. nico, não no sentido ,(le es •

. . Fixador á base de pectina: .",.,., panhol, mas de conceit0 que

Pectina pulverizada ... 6 g abrang'e todos os povos da

Agua destilada,..... 194 g A VENDA NAS Hi�pânia, teria levado a uma

A'cido salicilico .. ,... 1 g, IS
vasta área do globo e sobre-

Perfume. , '. 2 g BANCAS DE JORNA tudo a parte portuguesa,
d d. .

t· t"
'

Por motl""0 de n,ltldança pal'a outro Esta o to os
FiXador á base de goma TAS

aos vanos con men es uma' ,

E REVIS ' . os móv-eis de uma casa.
adragante: sene de conceitos, de atitu-

Tl'.atar_ à rua São Jorge, 30
Goma adragante em pó 10 g _,"o

des, de reações peculiares,;,;.' .....: _;,. -""------

as*riiiôii'i;rn;�s;;Niiin&S'=%SSIIB uns ap S!o�ap 'maq .ml�m! a Ju50m[e e.ted
'$SSSSsssss' .ssSSS"'SiSSSSSSS'ssssssssssss>

gonovo
- sra, Flávia de Melo Paula
- sr. Júlio Fernandes

sr. Laudelino Coelho

sr. Tmé Machado, Pereira
sr. Airis Honr Ferro
sr. Luiz José Borgonovo
sra, Maria Salomé Percí.,

ra Melo
- sra. Maria das Neves Cla- - jovem Silvana Elias Mo-

ANIVERSARIOS
SRA OTI'LIA L. SILVA -

muito estímada no sub-dis
trito do Estreito, onde .reside,
A nataliciante é genítora kio
nosso colega de trabalho,
jovem Ivam Silva.

ra rais
- srta. Clarice Joana Bor.,

" .J!

PROGRAMA DO-MES
.o U T U B R .o

DTA8 (Sábado) -

Soirée com Angelo Di Mare - Cantar e artista
do cinema italiano.
Mesas na 'Secretaria.

DIA 23 (Domingo) -

Encontro dos Brotinhos
DIA 29 (Sábado) �

ISoirée - Clube da Lady em benefício da Sacie
dade Amparo a Velhice.

-

Apresentação da cantora "Ana Lucia"

I
DIA 30 (Domingo) -

Soirée - desfile Bangú dos Comerciários.

��.l

belo

comeamemo: �l 'Sociais
1t���Jt�,

( '(J�.c,..�'\. J

I.oS
'15· AN.oS DE PA'TRíCIA MOVIMEN T.oU E DEU SH.oW DE ELEGÂNCIA. -

AS

:=: �AG::S: F��:_:,
ÍM
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I
grupo de amigos em SUa luxuosa resi-

« dência, para um movimentado' bate-
I .

. .

« I papo. Lutz Henrique, compareceu com

: ' seu violão e deu stuno de bossa nova.
I
«

3 NA IGREJA de Nossa Senhora de r«.
tima, realizar -se-á no dia 21 próximo,
o casamento da srtn. Maria de Lourdes
di Bernardi com o SI'. Jair Brida. O colu:
nista agradece a gentileza do convite.

4 O DESFILE Bangu na cidade de Tiju.
cas será realizaâo no próximo dia 5. -

Estamos informados de que a sociedade
está em francas atividades para o acon

tecimento.

5 ESTÃO de viagem marcada para o .Rio
Belo Horizonte e Brasília as

srtaS':1Nelsa Maf1'a e Lourdinha Piazza.

6 SERÁ inouçuraâa ainda êste mês, a

"Casa 3 Garotos".

7 O' DR. WALT,ER J01'ge José, continua
em francas atividades para a belíssima
exposição de fotografias. A inauguração
da mesma acontecerá com coquitel e

tudo.

Regina Patrícia
1 A ANFITRIÃ da noite �e sábado foi Re
gina Pairicin, que recepcionou a so ,

cietiade, com uma maravilhosa festa,
quando completava lE anos. A luxuosa
e confortável residência de seus 1(.ais;
Sr. e Sra. Dr. 'Zulmar (Esmeralda) tilis
Neves teve urna decoração toda espe:
cial para a festa de Patricia - Grande
era o numero de convidados e a ele

gância dos mesmos, nada deixou a de

sejar. Durante a valsa que Patrícia
dançava com se1l pai, Dr. Line Neves,
melhor pode-se observar o lindo ves- 9 O JOVEM SI'. Pedro Guilhon ele Mello
tido que ostentavà. Caprichosamente
confeccionado em organdi branco tra-:
baltuuio Com ,plis8e e ,pedrarias em. tons ,

'suave - ouatorze pa1'es acompanha-olP O QUE�ÊNCIA ,Pa?f,JCf;:, aconteceu bas.
ram; Patrícia na linda valsa e depois" �"tante mçotmentaôo na noite de setnm-:

ap'G!}Q[u a$ 15 velin:hrtf;' "quando recebeu tia fei1'CI;r O- b.ar e o terraço estava com-

fortes aplausos. - Seu pár preetrõio 1Ul pletaln1nte tomado. No terraço deram

moinmentaãa festa foiio 'iooem: Sr. RQ.1i]- shaw d� camisjas. eeportes] Prot, Nelson
Caldas Filho. " \' Tt:;ixeiraí Nune� George Peixoto e Luiz

, e Alberto serqueica Cintra.

8 YARA Bittencouri Kasting inaqa em

companhia de _ seus tamüiares Para o

Rio, onde representara santa catarína
na lista dos "Dez Brotos Elegantes do

Brasil". Sábado Yara acontecerá na

passarela vermelha do Golden Roon do

Copacabana Palace, para sua apresen

tação a sociedade Carioca.

está circulando muito bem acompanha,
do. Curitiba em pista.

--:0:--

VENDE-S·E

I[õLUNAt CATOLlCAf
A. SCHMIDT

BRASIL COMUNISTA
Falando Luís Carlos Prestes, em nome do Comitê v

.Cel1t�'al. do Partido Comunista do Brasil, na Asso,ciação
�rasllelra de Imprensa, no. dia 5 de agôsto, declarou:
As tarefas para os comunistas brasileiros estão tra
çadas: luta contra o explorador norte-americano, contra
os

.

trustes iht�rnacionais, pela reforma agrár-ia, pela
unidade das forças populares, pela legalidade do Par-
tido Comunista". ,

Todos conhecem a vida do ;Sr. Carlos Prestes. Ho,
mem dinâmico de vigor e de energia dignas de melho
res causas, Por que qualidades humanas não foram
aproveitadas para o bem 'do povo, para o bem da demo
cracia? É pena ver um homem de tal envergadura preo

cupa�� ,?m implantar np "Brasil um regime estrangeiro,
totalttárío, que, sob o disfarce de proteger os operários
e as. classes pobres, os cativa para, em seguida, os es
cravizar e com uma ferocidade jamais presenciada. na
História da Humanidade.

Lenine liderou a revolução russa da liberdade para
subjugar o !povo. Não tarda a reação popular. Correm
rios. de sangue. A menor suspeíta de inconformismo ao
regime, tombam vítimas. O mesmo sistema vigora ain
da hoje. O que aconteceu na Espanha, no México, na
Hungria e .em tantos países disputados pela União So
viética? O que está iconteccndo em Cuba?

Se por acaso, suceder que seja legalizado o Parti
do Comunista no Brasil, imediatamente perceberíamos
os bafos comunistas a influenciar a nossa sociedade,
Haveria radical transformacão. As idéias materialistas
do marxismo invadiriam O' errsoni monopolizado. A fa
mília seria esquartejada pelo dívórc!o pelo amor livre
pela Iimítação da prole. Aniqllilar-se�ia a pers0l1alida�
de Individual, para se transformar cada homem numa

peÇa do mecanismo estatal. A Igreja Iperseguida, encar
cerada. Todos os que professam alguma religião, se

pultados em prisões, ou condenados a trabalhos força.
dos até sucumbirem de inanição.

Por acaso, o Brasil já não se debate em tantas mi
sérias e calamidades? Porque acrescentar mais essas
do comunismo? (Div, CRF).

Frei Heládio Cadorin, O.F.M.
--:0:--

CONTRATO DE CASAMENTO
Com a gentil e prendada senhorinha Nêido 'l'erezí

nha da Silva, estimada filha do nosso prezado conter"
râneo Sr. Raul Tito da Silva, oficial da Reserva da Po
licia Militar e sua Exma. espôsa Dona Maria Eufrasia
da Silva, ajustou núpcias o ISr. Paulo Salustiano da
Rocha, competente profissional de. mecânica.

-e-, Aos noivos e seus dignos genitores as nossas feli
cnações,

S E, R V I ç O M I L I' T Ai �

Campanha da Convocação da Classe de 942
� PiwpAGANDA EDUCACIOit\1Ab
Jovem da Cl��se de 1942T .Brasíleiro ainda "em

débito cem o Servíco Militar! O Certificado de Reser
vista -é. imprescindível' para a ,co.nc;retização de tôdas 1lS

RSlpj,taçfe$, da vida pública e pr�VªdR: do cidadão.
- Apresente-se de 25 de novkmbro à 15 de dezembro
no 14.0 B. C. para fins de sele�ã{) .

"BRASILEIRO"! Concorra' para a segurança Na

q_ional servindo ao Brasil nas Fôrças Armadas.'
- (Nota n.? 22/C/60, PR/da 16.a C R)

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

L O T E
VENDE-SE óTIMO LOTE SITO) A RUA
URBANO SALLES AREA, 4QO m2. INFOR.
MAÇõES EDIFICIO MONTEPIO 3.° ANDAR
SALA 305 - FONE 2301 - 3426.

MISSA DE 1.° ANO DE FALECIMENTO
de José Francisco da Silva (Zéca Silva)

Viúva Mãria, Celecina da Silva, Filhos, genros,
«oras e netos, convidam aos seus parentes, amigqs e

pessôas de sua relações, para a missa de 1.0 ano de fa
lecimento de seu querido espôso, pai, sogro e avô. à
l'ea)izal'-se dia 8 de Outubro próximo, às 7 horas, na

Catedral lVIeh'opolitana, altar do, Sagrado Coração de
Jesus. A todos antecipadamente agrade,cem.

DECRETO N.O 100
O Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso'

de suas atribuições, e de acôrdo com o dispos
to no art. 5:", da Lei 11.0 422, de 9 doe dezembro
de 1959,
DECRETA·'

Art. 1.0 - Ficam abertos os créditos sll,plel11enta�
l'es à§; dotações abaixo discriminadas, correndo ades"
pesa por conta do provável excessO de arrecadação dO'
corrente exercício:

,

3.84.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ '30.000,00
3.84.9 , . . . . . . . . . . . . . . .. Cl',$ 30.000,00
4:04.1 Cr$ 100.000,00
Art. 2.0 - �ste decreto entraTá em vigor na data

de S,lla publicação, revogadas as disposi_ções em 0011.

trário. õ '<t

Prefeitura Municipal de Florianópolis,
8 de setembro de 1960.

OSVALDO MACHADO
Prefeito Muni,cipal

ALUGA-SE
I quarto em residencia de família.
Tratar a rua Anita Garibaldi, 87

LOTES DE TERRENO EM PRESTA'ÇÕ'ES -

Vendo os últimos' cinco, na rua PrpÍ'. Enoé
Schutel, em Trindade. O preçõ é baixo e a rua

já é servida por luz e água.
Tratar com TIBAU a rua Monsenhor

Topp, 52.
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"O ESTADO" o MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA

__� ------__� ����'___________________________ I

!iÕiiicàilür'PrõilssfÕÕài!'...,.____�-=»-·�-
,,_ ...� la .. _ .. 'A .._ ..à .......... '�_ ... W·
DR. HENRIQUi1 PRISCO �

DR. NEWTON D'AVILi\
PARAISO

Oplrao6" - Do.nou ele S'uo
ra. - Clínica el. Adulto.

CUrlO de EIPeclal1zação no 110lIl1-
tal do. Servldore. elo .nado.
(serviço do prof. Mariano ell ,An.
drade). Consulta.: Pela maul no
Hospital de Oarldade. 'A tarde 4u

16,30 hora. em diante no coJllUl,.

tório, à Rua Nunn MachadO. 1'1,
esquina da Tlrlodlnt.. - Til••
2766. Re�dêncla - RU' .arl.
chal Gama D'Eoa n.o 141 - Til,
1120.
.'

DR. AYRTON DB OLI
VEIRA

- DO.NCAS DO PUL• .10 -

- TUBIIRCULOS. -
Coneultórlo - !tu. "IUPI
Schmld', 18 - Til. 1801.

Ror,rlo: 4.. U � 1Il 110rlol.

RMldAncla _ "IUpe SoJ:lmlClt.
D.O 117.

•

DR. ANTONIO MUNIZ DB

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGlA
ORTOPBDIA

consultório: João Pinto, 14 -

Consulta: da. 11 AI 1'1 hor... 41'_
rlamente. Meno. ao. I,b.da.. RI
.Idêncla: Bocalu", 186. Fonl 1'114

,

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculd.ell N.010-
Ilal de liIedlcln. 410 Unl'IIl'.ldr.c11

dO'Brll11

Ex-1nterno por eonouno ela ....r_,

nl!lade_EBcola. (Slrvlço do prOf.
Oct,vlo Rodrlgull Llm.). Ix
Interno do Serviço dI CIrUrgia do

Hospital I.A.P,.E.T.C. ee RIO di

Janeiro. Médico 40 1l01Plíll di

caridade I da ••'Irnld.dl Dr.
carlo.· CorrAa.

'

DOENCAS D.. S.NROilAS _

PARTOS - �P.RÀCO.S -

PARTO SIIM DOR pilo m6toc1o
Pllco_profllatloo

COnlultórlo: Rua João Pinto n. 10.

dll 16.00 à' 18.00 110r... .1Mn41
10m 110rll marolod... TIllfon.
8086 - RlIll1lnol.: !tua G.Dlral
Blttenoour' D. 111.

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

DR. LAURO DAURA
CLINICA a••AL

Especlalllta Im mol6Al.. 41 SI-'
nhora. e Viu urln,rl... Cura r._

d.lcal da. lnfecoõe. asul1.. I cra
nlc... 110 aparilho genlto_urln6r10
em ambc. OI "XOI. DOIDOU 40

aparêlho DlIutlvo I 40 lI1IHmII

nervo.o. Rorillo: 10� à' 11 •

21i1 à' II hOl'lI - CQnaul'órlo:
Rua Tlral1entll, 11 _ 1.0 andar
- Fone 8246. RlI1dlnol.: ....
Lacerda Coutinho. 11 (ChiOU' CO

Elpanh. - )'ou 1141.

Dr. Hélio Peixolo
ADVOGADO

EscritórIo - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE �ENHORAS
PART0S - CIRURGIA -

CLlNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 à9 19 horas (ao la

do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Saraiva,470

"- Estreito - Fones 2322 e

6367.

DR. HUBI GOMES

MEIDORÇA
IIIDICO

Pré-Natal -- Partos - Ope
raçges - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Rt18icliDcla: '

Rua Gal. Bitteneom\ D. 111.
Telefone: 2661.
CQnJultérl.:

Rua Felipe Sehmld' a. 1'1.
Esq. Álvaro cle O.."al�•.
Horário: -

fias '16,00 às 18,00, diarla
liítmte exceto aQS sábado.ll

CIRURGIA GaRAL

I
· ·

mD_Y!!!fl
RIJA FELlP[ S�DT 37-SOO 2A-Ed SAO LUIZ

Doença. de Sellhora. - proc\o.
logla - .Eletrlcldad. lIél1lca

Con.ult6rlo: Rua Victor 11.1_
relle. 11.0 28 - Telefone 8807

Con.ulta.: Da. lfi hora. em dlant•.

,Realdêncla: Fone, 8.na. Rua BIll
menau, n. 71.

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Espeelalista em moléstia. de anua e recto,
Tratamento de hemorroidas, !istula.l, ete,

Olnr.la &.Da.!
CONSULTORIO: - Eua CeI. Pedro Demoro, 1553

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
METODO PROPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGlAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS ._ das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

Im todo o mundo ... Cf experiência dos frotistas mostra -

Você não pode comprar pneus
que custem menos por quilômetro

do que Firestone
.:

COMÉRCIO E INDÚSTRII GERMaNO STEIN S.I.
RUA CONS. MAFRA, 47 - FLORIANÓPOLIS

o maior estoque de pneus 'J'írt$tone da praça

�:\�%�%i>�\�%�%�%�\�%�%�%�$�S�,�;%�S�S�%�%�%�S�\�%�%�%�S�%�%�\�%�%�S�S�%�%�%�%�S�S�\�S�%�'----����IT�O�a�A'IO�T�J'L��

O S6tadc1.C.; E. VIE'GAS ORLE

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

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE (ARMElA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

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

Exames do Estômago - Ve!':icula Biliar - Rins
Torax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica
(Gr:A.vidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUffiIDO

ENDERl!:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n, Onibus à por
ta (Almte. Lamêgo),

CLlNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral Advogado

,

a.a CODlelbelr. ltiafra 110
. ,

Telefone 8022 - C�a. Postal 189

IilDderêço Tele.rático ESTADO
(.l.....fi;: l[:�l&'''''�'''-''';;- �. ,

''''J -""'':''.' f!.i.:��-l.: ::,._".1I!it'Y'. ������
DIR.ETOR

-�". _,.;_ _ ..

Rabe•• de Arruda Ramal

Domíngos Fernandea de Aqul.llo

REDATORES
Osvaldo Mello Flávio Alberto de Amorim - Andrê
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machano - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

'�� -�"��''''f''m 'I'��'t.._ './�i!?
,

O):. ,,:-"'"7 ...=,

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho ._ Dr. Oswaldo Roid.rigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvena'] - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof, A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. A(!yr Pinto da Luz - Acy Cabral 'I'eíve -
Doraléeío Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima.
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

.... SOBERANA" PRAÇ,l 11 DE NOVEMBRO - .SQUIN..l
aUA FELIPE SClIMlPT

FIl.IAL "A 8ABIRANA" DISTRITO DO ESmalTO - CANTO
PUBL1CIDÁD.

Osmar A . .schllndwelm - Aldo Fernandes - Virg1l1o Dtâi
_ Ivo Frutuoso.

H.PR.S.NTAN".
Repre.eDtaç6eí A. 8. Lara Lt4ac
RIO:- Rua Se.lor Du'lu n - i.. AD'U

!'.L 11&11'
8. PauJ. Rua Vlt6rla 167 -- eq,:I1t.'. II _.

TeJ. 14-8''''
@Uv1ç. TeIearifJcG da UNITIID PR.SS (V-P)

AGIlNTIlS • CORRISPOtlD:INT.e
... Ttdol ...melp!o. d� 9AN.TA CATARINA

ANlIJNCi-jlJ
.".'aBl" ceBtrllt., ele acorde eoa a ta"'l••• vi,ar

S T U D I O J U R í D I ( O·
MaurIcio dos ReIs - advogado
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no

Santa Catarina
Estado de

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

PRECISA-SE
Precisamos elementos do sexo masculino par a ser

viço fácil e bem remunerado.
REQUISITOS: Instrução ginasial ou equivalente

(mesmo incompleta); boa apresentação pessoal; idade.
entre 30 e 40 anos; I foto 3x4; daremos prioridade a
quem tenha conhernentos de inglês ou alemão,

Dirigir ,cartas do próprio punho para: Rua Jerônimo
Coelho, l-A - escritório.

ASSINATURA ANUAL - CR$ 600.00
A direção não se respousabílíza pelos

couceitos emitidos nos artízos assinados.

L O T E S

Correspondentes:
INGL.ATERRA BRASlLIA
ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO
ARGENTINA SAO PAULO

I Ed. SUL AMtlUCA 5° andar,
Fones: 2198 e 2681 I••••••••••••••••••••••••••••••••!••••••••••

.

2.:;,)..'<1l

Rápido u'BARRIGA VERDE" SIA
Transporle de Cargas

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRtiÇOES
A CARGO DE

AGRICOLA
Com grande fac1l1dade de pagamento, vende-se lotes

a longo prazo �em juros, sitos á rua Lauro Llnhares, pró�
ximo a penitenciária. Podendo o comprador constl.·uir �lUa

casa, imediatàmente.
Vendas: ,Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305

Fone 2391 e 3426.

x x x

Em Organização
Tráfego Mútuo com o "Transportes Osni" e

"Transarco - Transportes Rodoviários"
,.

,. '��r.,"";fll+ • ".."",,,....P di; �
Filial
SAO PAULO

Matriz
FLORIANóPOLIS

Rua Fco.o Tolentlno n. 11
Rua Anháia n. 740
Telefone: 52_74-79

Agência - SÃO PAULO
Rua Itarlrí n. 61
Telefone: 9-37_84
End. Te!. TRANSVERDE BRUNO

REGISTRO: N,o 167 - C.R.E.A: - 10.a REGIAO - S.C.
Rua 14 d.e Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

A V I S O Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schm1dt, 14 - 2,0 andar - FlorianópoUII
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Mllranda Ramos
Dr. EvUásl0 Nery Caon

Questões TrabalhIstas - Causas clveis, comerciais, crimi
nais e fiscais - Adm1n1stração de bens - Locação e ven

da de imóveIs - Naturalização - Inventários -:- Cobran�
ças -- ContabilIdade: escrItas, balanços, anâl1se.9 " {lerletaa

T,elefone: 34-90
Caixa Postal n. 511
End. Te!. TRANSVERDE

Agência
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 99
Tel,efones:
32_17_33 e 32-17-37

End. Tel. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (Filial)
CRICIUMA
ARARANGUA Dr. Guerreiro da Fonseca, especialista em ólhos -

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu
nicar aos seus clientes e amigos, que l"eabrirá sua clí
nica em FLORIANóPOLIS, \em Março de 1961.

No momento está em estudos de sua especialidade
em CURITIBA. Onde está atendendo seus elientes em

seu consu1tól'io, sHo a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON
JUNTO, 207 - EDIFíCIO JOÃO ALFREDO CURITIBA

Atendemos as seguintes �raças: Biguaçú, São José,
São Pedro de Alcântara, Palhoça, Aril'iú, Santo
Amaro da Imperatriz, Bom Retil'o_.. Ul'ubici, São Joa
quim, Paulo Lopes, Imbituba, L�;guna, Tubarão, Cri-
ciuma, Al'aranguá, Lajes, Cam\:lQ Grande} Teófilo

Otoni, 'l'eresópolis, Nanuque e PÔl'to Alegre.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VENDE-SE
CENTRO
Rua Cons. Mafra
Casa
Rua Altamiro Guimarães,
Esq.
Casa
Rua Tiradentes Esq.
Casa
Rua Almirante Alvin
Terrenos
Rua Brig. Silva Paes
Terreno
Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno

·

Avenida Mauro Ramos
Terreno

· Rua Critovão Pires
Casa
Rua Rafael Bandeira
Terreno
Rua Esteves Junior

· Casa
AGRONÓMICA
Rua Alm. Carlos S. Carneiro
Depósito
Rua São Vicente de Paula
Casa
ENSEADA DE BRITO
Praia de Fóra
Sitio e/52.000 m2

ESTREITO
Rua Aracy Vaz Callado
Casa
Balneário
Terrenos
Viaduto:
Rúa São Jorge
Terreno
BARREIROS
Loteamento
Terrenos
Rua Apiai
Terreno
Rua Portella
Terreno

CAPOEIRAS
MORRO DO GE�ALDO
Loteamento Portella
Terreno

COQUEIROS'
Rua Des. Pedro Silva
Terrenos
Rua Juca do Loidc
Terreno
Rua Pascoal Simone
Casa
BOM ABRIGO:
Rua Ipanema
Casa \verâueio)

ALUGÁ-SE
CENTRO
Rua Conselheiro Mafra
Sala Ampla p/ Escritório
Rua'Gerônimo Coelho
Salas p/escritório

Rua Almirante Lamêgo
Casa residencial
Rua Alvaro de Carvalho
Sala Comercial com insta,

INFORJ.\1AÇõES DETALHADAS SEM COMPROMISSO
Rua Felippe Sehmidt, n.? 37 - Sala 2-A

mmelO GUANADARn
APARtAMENTOS EM CONDOMíNIO

RUA FERRtIRA LIMA

"

,

(ao lado da rde. de Medicina)

FINANCIAMENTO EM 5 ANOS

Informações : ;4it'
. .

� moveis
: 'I7IplO - vooaa-tococao -aC!mml5l{OCÔ�

4 FELIPE SCHMtOT.17 ,CkI ZA-Ed SAQ LIJIZ
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o ·Inferno das "IMulheres
Nedialka Chernaeva. atreva a falar !Aqui não se nham empurrando. As enor, � monstro, a assassina de Ha- Eu levava vestida uma ja;

A 30 de abril deste ano fala! O que falar, morre! O mes roda sapenas Se moviam. vensbruck, queta de lã e um cachecol.
completaram__se quinze anos que não trabalhar morre! O A terrível procissão estava Fomos rodeadas pelas po- Atíreí..as pela janela fora e

da libertação 'das prísíoneí, que adoece, morre! Esta ela; rodeada por umas dez mu, lícías "Capo" do acampa- quando, 'depois de quatro ho,
ras do campo de concentra- ro? Isto aquí não é Um s-a- lheres de chicote na mão. mento, e começaram a pas- ras levaram-nos de novo aos

ção de mulheres "Ravens- ·natório, mas sim um cam, Sobre o que caía ou tropeça, sear lentamente à nossa vol, banhos, atirei Os medica,
bruck", po de concentração: "Ouviu- va no barro, choviam deze- ta. Uma delas, jovem, more- mentes e alguma roupa mais
Com este motivo publíca, se um apito, um ruído de 00_ nas de chicotadas e o ra, na aproximou-se de nós e de lã que havia retirado do

mos as recordações de uma tas e em seguida reinou o zíam andar aos gritos de perguntou: - Há húngaras saco de viagem. 'As rranee,
búlgara que sobreviveu aos silêncio. "Rápido, p a r a adiante! entre vocês? De mêdo nín, sas que me cercavam, lhes
terrores da "nova ordem" ide Não tardou muito que des, Duas mulheres SS, vestidas guém se atreveu a respon- disse que fizessem o mesmo

Florianópolis Hitler. semos pelo despertar ao a- de brilhantes impermeáveis der. Ao pasar a segunda vez e multas delas foram e vol,
Em setembro de 1944, meu campamento ... Tocaram as negros, com capuzes, camí, perguntou de novo o mss- taram sem suéteres e blu

marido, o violinista Vasil sirenes, oU'vitllm_se 'gritos e nhavam, aos lados, levando mo; respondí.Ihe "M�a sas.

Chernaev e eu, estávamos ordens. Na nossa frente, na os cães pela trela. Um es- sogra é húngara de Buda, FQrmaJdas em longas filas
na Alemanha, na aldeia de obscuridade uma lancha a- queleto tropeçou e não pode pest". aproximamo-nos lentamente
Utenreut. Alí, a Gestapo cinzentada emitia, apenas, levantar. se rápidamente, a, "Formem filas, para as dos lugares onde as ISS, com
prendeu.nos por termos ti- uma luz fluorescente. Na �esar das chicotadas e dos levar aos lugares e serviço", grandes livros na mão, ano,
do o atrevimento de ajudar semi-penumbra ma tu t i n a gritos. As rodas do caminhão disse ela, !! principou por tavam o que Ievavamos: nos,
pessoas que estavam atra» dístinguía- se a silhueta de rodaram lentamente sobre mim. sa roupa todos os objetos de
das cêrcas de arame farpa. um agrarnde pirâmide de ca, ele. algo estalou surdamen, Ao passar em frente de ouro e de valor. Tiraram-me
do e por interpretar' em daveres secos, de seres hu, te ... Cobri os olhos com as uma torneira de água, apro, tudo, deíxando.ms sómente,
!lOSSO concerto música de manos de que só restavam mãos. "Vê, para que recor- ximei-me para beber, mas a escova e a pasta de dentes.
'autores proibidos. . pele e ossos. Entre eles des" - disse-me a belga que em seguida me detive em ra, Despiramcme completamen,

Depois de infinitos ínterrc, víam.sc corpos de crianças. estava a meu lado ao mesmo ce da inscrição que lá se te e envíaram.me a sala de
gatóríos e torturas, fui leva- Comternplavamng mudas, tempo que me retirava as encontrava: "Agua contamí, 'desinfecções e para o banho
da ao cárcere de :Nuremberg, esse terrível quadro. .mãos dos olhos. nada de tifo". Aterrada re, (algo parecido a um celeiro
onde havia mais de 1.500 Vimos então aparecer um I O

Primeiro Dia no Acampa. primi minha sêde. com piso de cimento e du-
m u I h e res, principalmente enorme caminhão puxad'o mento � Eu sou jornalista, de ches de agua fria), deram,
francesas. por "gente". Estavam, des- Na frente do caminhão Budapest, - disse a polícia me um pequeno sabonete.
Entregaramvme, ali, a mi. calços, terrivelmente fra; seguia, de bicicleta uma morena - Todos bébemos Mais. tarde soube que era

nha condenação, firmada cos, mais parecíam esquele, jovem SS ctt! abundantes ca, I desta água, pois não há ou- feito com gordura humana.

por Kaltenbruner; uma rír, .tos, vestidos de andrajos e o belos louros, que, com uma
I tra, e continuou: Se tens no . Depois chegamos à cabe,

ma funesta com um conteúdo' pior de tudo era que não das mãos, segurava o guia- saco alguma peça ele roupa, leireira; ela cortava o cabe

mais funesto: condenavam- podíamos distinguir se se dor e com a outra rustíga, de lã, atira-a pela janela lo rente a todas que encon,

me por espionagem e envia- 'tratava de homens ou de va o ar com um pequeno trazeira. Se tens mcdícamen, trava piolhos. A cabeleireira

vam.me para um campo de mulheres. chicote. Sua beleza atraíu.me tos, atíra.os também pela vistoriou-me a cabeça e en,

concentração. Detraz do caminhão ou- Logo fiquei sabendo que se janela. Avisa as tuas com- quanto cortava as minhas
Em Viagem Para o Campo tros tantos esqueletos o vi-tratava de Dorotea Binz, o panheíras. (cont. na 7." pág.)

Ide Coneentraçâo
Um dia meteram.ncs, aos

empurrões, em vagões de

janelas fechadas e com ru

mo desconhecido. No corre

dor os SS passeavam com

seus cães e com. cuidado es-'

pecial de não nos deixar fa

lar; mas apesar de tais pro
vidências, Ide tempos a tem.

pos uma voz de mulher gri
tava de s a f o r a damente:
"Nunca me entregarei viva
alí!" Tais gritos repetíarn.se
durante toda a viagem.
Na segunda noite detive

mo.nos e tdescamos entre um

cordão de soldados SS e de
cães. Vi a mulher que havia

gritado com tanto desespero;
tratava.se de uma jovem
austriaca nascida na cidade
de Graz, que há um ano, es,

capara de Ravensbruck, es

condenoo.se no carvão de
-, , ...�7�j,,· .uma balsa que era descarre,

--------�--------------- gada pelas presas; rá,Pfda-
mente saltara para o largo, o
cruzou a nado, e depois en

contrara gente que a aíu,
dou a regressar a Graz, A

Gestapo conseguira encon,
tra.Ia e de novo a enviava
para Ravensbruck.
Formamos em filas de

cinco e a pontapés e chico

tadas, começamos o camí,
nho na obscura noite e de,
baixo Ide chuva. De repente
'a coluna deteve-se e os cães

começaram a ladrar, ouviram
se apitos, acenderamse os re,

tletores e soaram tiros.
Compreendemos que a aüs,
triaca havia conseguído es
capar da coluna, que saltara
para os campos ao lado da
estrada, Rodearam_na e Idis
pararam à queima roupa.
Continuamos, nosso penoso

caminho. Ao longe cíntíla,
vam sinais verdes. Por' fim
chegamos a um enorme por
tão de ferro, que' se abriu, e

depois de entrarmos, fe
chou-se atraz de nós com

um chiado lúgubre.
Estavamos no campo de

concentração Ravensbruck,
chamado '0 Inferno Idas
Mulheres". Debaixo de um

galpão amontoavam_se mui_
tas mulheres, em grupos,
que se aqueciam entre si.
Nós aproximamo-nos, tam_
bém delas, mas a maioria fi_
cou de fora, à chuva. Triti�
tavamos. Só se ouvia um le.
ve lfiuJ.!.murio: mas de repen
te uma YOZ terrivel cortou o

silêncio: "Aqui ninguem se

SABOROS01
SÓ GAFE ZITO

GRANDE C cu
�,

, -

A
(Sob a responsabilidade da Rádio Bandeirantes S. A. . Carta Patente 335)__
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o
RESUlTIDOS'"ÕO)_<A�._-

-

(De ecõrdo com a extrafão rJiJ Lotene \
, «t-.

Federal de 28 de setembro)
.. ....

LOjas Renher de Pôrlo Alegre J
Rev-endetlores Renner do Brasil
Postos de Serviço 'piranga
J. H. Santos S. D. Lojas Springer e· Revendedores Springer
Revendedores Probel do Rio C. do Sul Supermercados Real

. ......

aUTOMÓVEIS DIUPHIHE 60:�
nas diversas sêries. �

....

CONDICIONADORES DE aR FEDDERS:
'.

IÍromberg' Comercial S. II.
Pôrto Alegre • Pelotas
Rio Grande

Cautelas premiadas com

06.110
Call'telas premiodos com

70.706
.. _-- ........ ,,# .....

;fi' to ,

Cautelas premiadas com REFRIGERADORES ADMIRAL 1961: ,
, A ENTREGA DOS

"

12.290 nas diversas séries. I PREMIOS serô feita '\
Cautelas premiad?s_ com MÁQUINaS DE COSTURA RENHER:,' no estabelecimento \

90.512 nas diversas séries. ,
onde o cliente \

I

FOCÔfS WftlLlG VISORIMIC: t
: �ecebeu a cautela I

\
ou em I

......

\
MPM Promoções, I

Rua Cristovão I
.
,

Colombo, 446 ,,
.,, -'...... .I""......... ".' ."

---

nas diversas -séries..

Cautelas premiadas com

70.608 nas diversas séries,
Cautelas premiadas com ROUPAS RENNER: f.....1

12.836 18.391 23.946
13.947 i9.502
'5.058 20.613
16.169 21.724

11.725 17.280 22.835
.�

nas diversas séries.

01.281
08.392
09.503
10.614

25.051 !

26.168
21.279
28.390 I

<
'

IMPORTANTE:
Sua cautela, mesmo premiada, continua co�correndo 00 3.0 sorteio, com Automó.
"eis Oauphine 60, Condicionadores d. Ar Fedders, Refrigeradores Admirai 1-1961,
Fogões Wallig Visoramic, Mõquinas d. Costura Renner e Roupas Renner.

-

... '--
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SE G U E H O J E A D E L E G A ç Ã O D E V E L A - RUMai AO ESTADO DA GUANABARA I SEGUIRÁ NA MANHÃ DE HOJE PELA CRU-
ZEIRO DO SUL, A DELEGACÃO CATARINENSE DE VELA QUE INTERVIRÁ NAS REGATAS DA SEMANA DA VELA, A SEREM REALIZADAS

.>

NO PERÍODO DE 8 A 15 DO CORRENTE. SÃO OS SEGUINTES OS VELEJADORES: LUIZ FARIA, ARNALDO CUNEO, HARO'LDO BARBAT01 LAU-
RÓ BATISTOTTI; LAURO SANTOS, ALCENON SOUZA, HEITOR STEINER, JOSÉ FORFIMF.o E SIDNEY DAMIANI BOA VIAGEM E FELICIDADESl
SÃO OS NOSSOS VOTOS.

.

,
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DEVOLVIDA PELO PAULA RAMOS AO OLIMPICO A DIFERENÇA DE BLUMENAU - SAIU-SE BEM O TRICOLOR PRAIANOv MESMO DESFAL�
tADO DE SOMBRA E BETINHO - NÃO CONVENCEU o aUADRO VISITANTE - MARRÉ CO, CAVALLAZZI E VALÉRIO, OS AUTORES DOS TEN
TOS - JUVENIS BoaUENSES DERROTARAM OS AVA IANOS DA MESMA CATEGORIA NA PRELIMINAR POR 2xO - Cr$ 28.860,00, a renda.

Olímpico a diferença de três cando, dando a impressão
tentos, de vez que o escore ;te sentir o peso da idade.
ao final da refrega, assisti- Schippmann revelou quali
da pelos florianópolitanos, dades de excelente artilhei;
foi de 3xO. 1'0, porém foi infeliz em mui

Quem viu o conjunto blu, tos "petardos", alguna dos
menauense atuar na tarde quais foram defendidos ma

aem sol de domingo, no es- gístrnlmente por Pamplona
tádio da Praia de Fóra, não que, domingo, cumpriu es,

pode e não deve mesmo acre tupenda atuação, vindo a

ditar tenha o conjunto de reabilitar-se da má ímpres,
Vencida em Blumenau pe; são deixada em Blumenau.

la goleada de quatro tentos Além de Schippmann, atua
a um, a equipe do Paula ram bem, mas sem render o

Ramos foi à cancha, domín- eeperado, Nilson, Alemão,
go ultimo, para tentar a Aducci, Jango e Nenê.
destôrra, conseguindo-a da A equipe paulaína foi
forma como queria, pois 10_ muito superior técnicamen

grou, mesmo desfalcado de te, atuando ainda com maior
duas peças importantes - entusiasmo e desenvoltura.
Sombra e Betinho - devol- Fez por merecer as horas da
ver ao Grêmio EsporUvo tarde, apesar da ausência
Aducci ingligido ao tricolor dos dois dianteiros mencío;
praiano, uma semana an, . nados da linha acima Aní.,

tes, fi goleada que tanta re- sío, ex.tamandaríno e Bagé
percussão teve no Estado procuraram sair-se a con ,

inteiro, dada a condição do tento e em alguns lances
Paula Ramos como campeão conseguícam aprovação. Zíl
catarinense de 59. ton voltou a brilhar, domí,
Fomos ver o match amís- nando, com Nelinho, o cen,

toso 'e podemos dizer que tro da cancha; enquanto
não gostamos da "perfor. que Nery e Manoel estive
mance" do quadro visitante ram magníficos no policia
V,árias de suas peças posítí- mento dos avantes grenás.
vas falharam. Nanico aca, Marl'éco foi ímprovisado na

bou substituído, assim como extrema esquerda, tendo rea,
Hélio que já antes da con, lizado trabalho mais ou me

tusâo sofrida vinha claudí- nos convincente. Marcou o

-------------------------- gol de abertura. Caval'lazzí,
COmo nas vezes anteriores,
Valério, sempre um porten.,
to, assim como Hélio que
muito exigiu de seus marca,

dores, Parnplona, pelas defe
sas que praticou, foi a sen
.sação da tarde rutebolfstíca,

-

I •

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

Caiu o!São Paulo, isolando o -Tamandaré
REABILITOU-SE o POSTAL TELEGRÁFICO� CAMPEÃO, DE 59, PELO ESCORE DE 3x2, NO PRÉLIO
DA SABATINA, PELO CERTAME AMADORISTA
Na tarde de sábado, teve

proseeguímento o campeo;
nato amadorista de futebol
com o match que reuniu um

dos líderes o São Paulo e o

vice líder o Postal Telegrá
fico. A primeira etapa ca ,

racterízoucse pelo melhor Postal Telegráfico evoluiu
entrosamento entre as li- 110 terreno. Foi para cima do
nhas do São Paulo, onde team sampaulino conquls,
despontou o avante Pizolatti tando por fim os tentos que
para perder excelentes chan rancando dos sampaulínos a

cea para consignar pelo me,

nos três tentos .jiara seu

clube. Todavia, em tarde
bastante infeliz disperdiçou
as oportunidades que surgí., ] �����������i5ram deixando sua equipe nu- �

ma situação bastante difícil
pois na segunda etapa, o

lhe garantiram a posição ar ,

GOSTl\ DE Cl\,FÉ1-
ENTÃO PECA CUÉ ZITO

EM PORTO ALEGRE O PRIMEIRO JOGO
ENTRE GRÊMIO E FLUMINENSE

RIO, 4 (V.A.) - Conforme- minense e Grêmio Porto
sorteio procedido na séde Alegrense, pela Taça Brasil.

,/ da Confederação Brasileiro O segundo jogo será no Rio,
ele Desportos, será em Pôrto em data que está depen
Alegl'<:J, no dia 9 de outubro, dendo cio 'Campeão Carioca.
o prímeíro cotejo entre F'lu,

TRANSFERIDO O PHÉLIO ATLÉTIC,O
X GUARANY

O cotejo entre juvenis,
marcado para a manhã de

domingo, no estádio da Fe

deração Cat.arinense de Fu

tebol, entre Atlético Catari.,
nense e Guarany, oportuni
dade em que o clube bugri
no defenderia a liderança,

vem de ser transferido, uma
vêz que a diretoria atletí,
cana enviou ofício à F.C.F.,
comunicando a impossibili
dade da equipe se apresen
tar para o cotejo. Acredita,
Se que o cotejo seja realíza.o
do em data a ser marcada.

/

OS TENTOSde corrente para ·0 início do O critério adotado na assembléia geral, realizada .0, primeiro gol surgiu aosrererlâo Torneio, tia séde da F.C.F., com respeito aos árbitros, parece que 26 minutos. Zilton cobrou
•• • ,N

trará sérios embaraços para a Entidade. Forçando o ár- 'uma falta, dando
:

a pelota ,A cla�slfl<:açao do

campe-, bitro à acomâanhar as delegações e dirigindo o cotejo para Valério que tntelígen,ona�o cítadíno, com a c�n- auxiliado por 'dois colegas da cidade que será visitada, temente estendeu a Marré
clu&�o do segundo turno e a é de se .prever que trará transtôrnos aos responsáveis' co que- se encontrava livre
segumte: .

' pelo certame.
.

pira vencer pela primeira
. 1:0. lugar - Clube Uníver- A atuação do árbitro será sevéramente criticada vez a perícia de Alemão.

SI!anO com 8,pontos g,nh?S, .

pelos diretores e jogadores, caso o clube que aco�i)l{- Falhou, nesse lance do prí.,2. lugar SocIedade Cruze�To nha, não, seja, vitorioso devido a um êrro do apitador. meiro gol toda à retaguarda
co� ,6 pont�s e em terceiro O árbitro ficará numa situação embaraçosa, talvez visitante.lugar a equipe do Sete. de_ chegando ao extremo de se atracar em luta Corporal. O segundo gol não demo,Setembro com- 3 pontos Também o caso de ser auxiliado por dois bandeirinhas "rou. Veio dois minutes após.ganhos. locais, merece especial registro. O fato meus amigos ti Va:lé:do deu a 'Héllo que por

----N-O--S-E-T-O-R--V-A-R-Z-...E---A-N-O----- que os apitadores de Blumenau, Brusque e Itajaí, prín- sua vez entregou a Caval-
. cípalmente, Sã9 contrários aq regulamento da F.C.F. 4:1 Iazzí que não hesitou e atí,»

nizamos a seleção. da cidade, ao que se comenta irão fazer determinada exigência à rou rasteiro no canto díreíto.
ou seja, os 5 atlet�s mais re- F.C.F. Vamos aguardar! Aos 31 minutos da etapa
gulares téenícamente nos ---:0:- . >�h;'" ..,', . compjementar. Val'�r�o com .

doia turnos. A seleção ficou As eleições aí estão! O desportis��&gl,i���í.iF�aten_ um pelotaço bem executado
assim constituída: CambL ção para o pleito. O esporte apenas ê esqu·ecido dUJ:an_ completou o eacore.

rela, da- Caravana, Torrado, te horas. Mas, nós da imprensa.; justa!llente nesse mo" Os visitantes;. durante ,'.0:
Machado e Donald do Clube mento -estamos com nosso olhar fixa(lo ,para o futuro de -transcorrer elo jogo ehvia_
Doze; e ainda Tomé do Ca- nossos desportos. Será que o novo governador compre- raro duas bolas d!) encontro
raVana do Ar. Censtituimos endeTá as dificuldades de nos.so esporte? ' à tra've do arco paulaíno, ati
também os 5 atletas ·sem Será que. S. ExiCia. saberá apoiar as grandes )'111- radas por Schippmann e

dúvida, merecem todo o nos- ciativas desportivas? ·Waldk
so aplauso, pois estão salva_ Te,rá e futebol o de.cisivo apôio que nunca teve?· A]l;BI'PRAGEM
guardandO o indice discipli- Poderemos contar com o auxmo do Govêrno do Estado?
nar do referido Certam€, que Sinceramente, não podemos l�espondel', pois não temos
infelizmente não está sendo condições ,para tal.· Os desportistas empunharam suas

dos melhores. Estes verda- u(mas q.ue é o voto na tentativa de melhores dias. Vi ..
"'l".,�� deiros atletas vêm demom.l_ vemos, nesse memento, sob bases pend�ntes pois não

De acôrdo com a nossa ob- trando alto grau evolutivo possuimos qualidades ,para prever o futu'ro. Porém,
uervação no tra�seorrel' dos em educação esportiva, en- contiilUaremos \

a ,propllgnar pela grandeza do esporte
jogos realizados pelo primei_ I

quadrando-se perfeitamente em nossa terra e fortalecimento ,cada vêz maior de nos"
1'0 e segundo turno do atual na célebre f,rase "Men sana sa raça. Que o novo governante saiba compreender as
campeonato citadino, orga_' in corpore sano". nécessidadep do nosso esporte, aplaudindo, incenti ..

vando e construindo.
--:0:-

série invicta e a: posição de ra a segunda colocação, co

líder. . locando automáticamente o

Desta fórma, o conjunto Tamandaré na condição de
tricolor que mantinha-se líder isolado.
firme na liderança, .caíu pa, Para o gremio poatalísta

marcaram: Osmar 2 e Pó
enquanto Betínho e Pizolati,
consignaram para Os venci
dos. O árbitro foi o senhor
José Silva COm bôa atuação
auxiliado por Virgilio Jorge
e Silvano Alves Dias. A ren,

da: eomou- Cr$ 620,00.

\

A atual classificação do

I
Basquetebol Adulto. Os jo

Campeonato de Basquetebol, gos serão realizados nesta
com o encerramento do se, capital, nos dias 12, 13, 14 e "" MADEIRAS pARA �
gundo turno, é a &eguinte: 15 de novembro, com a par-- CONSTRUCÃO
1,0 lugar Clube Doze, com 8 tícípação dos munícípíos de IRMÃOS BITENCOURT
pontos ganhos, 2.0jugar oa, Lajes, Concórdia, Joaçaba,. CA'S BADAWÓ 'ONf 18e?

ravana do Ar com 6 e 3.? Joinville, Blumenau e Floda-· 'ANTIGO 010Ó5110 OAMIANI

lugar, Clube Universitário nópolis.
com 4 pontos ganhos.

Detínltívamentg marcadas
as. datas para a realização
do Campeonato Estad�al de

I�

Na classificação dos cesti
nhas, Cambírela, do cara,
vana do Ar, encontra-se em

primeiro lugar com '73 pon
t09, seguido de Torrado, com
57 pontos.

Somente duas equipes

es-.,
.

tão inscritas pau,w; concorrer .'11- II 'I! (J'
I

ao Tórneíõ .de, Éasquet'ebol· ...
lnfántil: Clube Doze e As_

socíação DeSPQrtiva Colegial.

»: . �)�.. ���. j?�Em reunião efetuado na sé- -

de provisória da FAC, ficou
determinada a 'data de 16 ..

Esteve reunido o Conselho
Técnico da FAC, com dS re,

presentantes das equipes de

basquetebol feminino. Nesta
reunião foram tratados as

suntos ligados ãe 1.0- Cam
peonato citadino de Bas,

quetebol Feminino, cujo iní
cio, está previsto para dia
16 de corrente ..

A fim de assentarem pro
vidências na administração

.

dos II.° Jogos Abertos de
Santa Catarina, a serem re,

alizados no JlrOXlmo ano

neDta. capital, o Prefeito Sr.
Osvaldo Machado, convidou
todos os Presidentes de Fe

derações Amadoristas para
- sé reunirem em séu gabine
te no próximo dia 6 de ou

tubro. Nesta reunião, serão
(ventilados �mportantes as

suntos de real valia para os

II.o Jógos Abél'tos.

DES'ENHISTA
Admitimos um, para desenho publicitário,

sem prática. ótima oportunidade para eLemento
ciador desta especialidade. Procurar sr, Matias,
Fernando Machado, 6, 1° andar.

mesmo

apre
Rua

Mais alguns dias e teremos a tão esperada e co

mentada "largada" do certame catarinense de futebol.
Especialmente na zona leste, Avaí, Figueirense, Mal'
cilio Dias, Cimenport, Carlos Rena.ux, -Paisandú, Pal�
,meiras e Olímpico travarão partidas de combatividade
e técnica, proporcionando ao !público momentos de rara

vibraç,ão. Confiamos ;no campeonato cataduense, ver-.
dadeil'a alavanca do sucesso de nosso futebol.

-:():--
.0 troféu Série Invicta, Carlos Bonetti, ins,tituida

pelo Departamento Esportivo da Rádio Guarujá, ,passa
rá a ser disputada a parir do próximo dia 9, na abertu
ra do campeonato estadual de futebol. Estaremos tra
balhando em combinação com a Rádio Gual'ujá, apre
sentando para o público, semanalmente;. a relação dos
clubes ou o clu-be que mantem-se, na luta pela iperma
nência invicta, durante inúmeros jógos. A taça que
licará de- posse definitiva, após o término do certame
lle 60, será entregue no .palco auditório da Guarujá, pe�
rante altas autoridades desportivas, especialmente con ..

vidada:;l. M,. BORGES
C4 é· .,� --''',-----.-

�

V E N D E-S 'E
Uma máquina SINGER 78xl em perfeito estado de

conservação, serve para estofamento, e para acolchoado.
Tratar cOm MACHADO, a rua João Pinto n.O 19 sobrado.

OFICIAIS DE ALFAIATE
Precisa-se de competente, na Alfaiataria CAMARGO.
Informar no local à Rua FeUpe Schmidt, 37 no
horário comercial.

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA,

Esteve a eargo do blume...
nauense Francisco Otto. Seu
desempenho não pa[}sou de
regula1'.

QUADROS
PAULA RAMOS Pam.,

plona; Pagéj Nery e Mu�
'noe1; Zilton e Nel1nho; Hé
lio, Valério, Cavallazzi (LuL
zão), Anísio e Marréco.

OLIMPICO - Alemão;
Nilson e Hélio (Paulo); Na
ninho, Aducci e Jango';-'-Ne_
p,â, Waldir, Ninha (Tião),
Schippmann e Nanico (Mau
1'.0).

PRELIMINAR
Foi realizada entre Bo

caiuva e Avaí, pelo certabe
de juvenis, vencendo os bo_
quenses pela contagem ele
2xO.

RENDA
Póde

.

s�r considerada bôa
a arrecadação do encontro:
Cr$ 28.860,00.
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(conto da 5." !Jág.)
ondas, inclinou-se ao meu

ouvido e escutei as seguin.
tes palavras: "Eu sou pala.
ca, aqui tens de ser muda e

surda: e depois com vós po,

tente, grrtou: "Vamos em-:
bora, porque estás tanto

tempo sentada!" e empur ,

rou.me da cadeira.

Ravensbruck

o Inferno
.

das Mulheres
Deram.nos uns farrapos

para vestir. Oíhavamog umas cha num jarro de tinta a chamada!" nos obrigaram
par r, as outras, por muito branca e pintou nos ombros a formar e em posição de

tempo pois estavamos írre- da jaqueta uma cruz, sinal sentido, tivemos 'que estar
,

.
'

conhecí'veis. Mais parecia- de roupa de acampamento. toda a noite" gelando, até

mos uns espant;flhos. En. Vesti.me e passei. pelo lava. nos trazerem "café" às sete
camínharam.nos para o bos- tório. horas da manhã. Deram-nos,
que de quarentana. Carroças Ali, tudo estava em pe- então, um número. Em cima
de tres 'andares, umas ao aumbra. Consegui apalpar de um triângulo roxo que
lado das outras enchiam to. LIns colchões de papel e tra, deveríamog cozer à roupa,
da a construção. Distribui- ,Lei de arrancar uns pedações cozemos também uma cinta
ram-nos de cinco em eínco para levar a minhas campa. branca com o número.

por carroça. O colchão e os nheíras. roi quando tropecei, Eu era o número 80065, e

travesseiros eram de papel, em algo que me deixou a. não mais Unha nome.

cheios de folhas secas Ide terrorízada. era um cadáver. Depois fui para a seção
arroz; não havia mantas, I�uando meus olhos se ha- fotográfica e em seguida
Nos aconchelgamos como me. oítuararn à obscuridade vi ° para o exame médico. Uma
lhor podíamos. Dentro cheio ,:!hão cheio de cadáveres. jovem médica, muito rorrno,
rava terrivelm.ente a podre, Ouvi um gemido e 'em se, sa com um número tatuado

e a míasma. Ouviacse o ron- G'ui!::ia, alguma coisa se
-

mo- no braço, bata branca, pro.
cal' e delirar das enfermas veu e soluçou, e depoís uma vavelmente também prlsío;
que haviam chegado canos. não unecheu. Não me recor, neira, era a que nos examl
co.' Fora fazia muito frio e Jo como como consegui che, nava. Eu estava febril e

dentro não se podia reSPirar., gar à minha carroca.cama. dísse.Ihe que estava enter;

T:'oxeram.nos um pedaço de

I
'Toda a no�te tremi agitada. ma. Êla olhou.me firme

pao negro e azedo. E com mentc e nao consegui, pra, mente e disse com severíoa,
este pão teríamos que con- gar olho. Não podia compre- de: "Você está complstamen,
tínuar a nossa existência. ender como era possível a. te sã!" Eu tentei explicar-
De repente apareceu a tirar uma pessoa viva 'entre lhe. Ela repetiu com ínsís,

húngara. Sorriu e atirou.me Os mortos. O Igemido ecoa. têncía suas primeiras pala.
um pacote: era a minha [a, va em meus ouvidos e eu vras e as anoto em meu cal'

queta búlgara que eu atira. estarrecida pelo horror, pa, tão. IndigneLme pela sua

ra pela 'Janela naqueIa ma- recia que dava em louca. faltaj de consideração, mas

nhã. ';Forra...a com papel e O Novo Modo de Vida .mais tarde soube que a dou-
palha, para que não tenhas '�meia-noite 'ouvlramcse I tora Celína Teskiévich, po,
frio!" disse-me ela. apitos e entraram no barra, laca queria. salvarvme.
Fui levada depois à pre, cão as polícía, que

começa_,
A� meio-dia recebemos

sença da encarregaria do ram a bateremcnos e aos uma lata de conservas de

bloco. Cem nada me per- pontapés e aos gritos de sopa 'de nabos.

guntar, mergulhou uma bro, "Fora! Para a forma, para Começou o pesadelo da vi-

da no campo de concentra, sivos à consciência humana, I Iugoslavia levou-me aos om,

çã. que não as querem aceitar bras ao bloco hospitalar. As'

Companheirosmo e Ajuda como realidade. Mas o que duas poderíamos ter sido as

Mútua escrevo e digo até agora, es , sassinaidas porque no campo

Como um oceano t�mpes- tá longe de ser, todavia" o de concentração só era per.

tuoso sucumbiam nos pe; verdadeiro horror. A arte mítído caminhar individual

nhascos da crueldade na- das pintoras francesas, pie. .mente, sem ajuda. Olhamos
zista milhares de vidas hu, sas em Ravensbruck Violle- para

-

todos os lados e ela

manas. Contra isso, milhares te Lécoque, France Odule, conseguir soltar-me no pa;
de mãos debílítadas pela fo Simone Obortains, Janne t.e, tamar da, porta que se, en,

me, de mulheres de coração torgheau, da 'gravadora po; contrava aberta. AS! mãos de

valente estendiam.se para laca Maria Ispanska, etc. 10_ alguém pegaram-me, e nes ,

ajudar-se umas às' outras. A grou refletir e conservar os se momento vi, atraz, na, es

organização internacional de terríveis quadros Ida vída em quina um cão preso a uma

resistência e ajuda mútua Ravensbruck. trela. A porta Iechouvse a.

que existia no acampamento A suoer-nerotca palavra traz de mim de um só golpe,
era a estrela que Iluminava "ainda", que podia custar a mas fora ouviramvse gritos,
nosso caminho. As mulheres vida a cada uma, ficará como latidos, maldições e tiroteio.

dos países ocidentais rece, exemplo do humanismo SUo Não soube o que correra a

biam encomendas enviadas premo das antíracístas de Sava, mas provavelmente a

pela Cruz Vermelha Inter. Ravensbruck. ISava Daeio da minha salvação custou-lhe n

nacional, e repartiam com

aquelas que não recebiam
nada, O bloco soviético de

qumhentas -prislcneiras de

guerra havia organizado
uma "ação Ide salvamento

pela alimentação. Da ração
de 20 g de margarina que

recebiam todas as semanas

elas reservavam e davam
uma parte a suas compa,
nhcíras enfermas, de todas
as nacionalidades, e'ntre elas
a mim também.
Para àqueles que viveram

longe destes horrores, mi

nhas recor'da_ç_õe.s parecem
incríveis, ímpossíveta, repul,

,A nova Diretoria do LL O Sr. e Sra. Vereador
ra T. C., tomará posse na (Lourdes) Fernandes de

próxima sexta-feira .à � 20 Aquino, marcaram um [an,
horas. tal' no Querência, segunda,

fe-irfl, p.p,

:,� :"t1(�TJiff-
.
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Você pens� isso agora, quando um Fordeco passa' por você. ,Mas, daqui a vinte,
trinta· anos - ou lá pelo ano· 2.000 é ao seu Ford de hoje que chamarão
de vovô. Parece fantasia, mas não é. Os caminhões Ford são feitos para durár

Sàmente peças de qualidade comprovada, entram em suageraçoes mesmo.

construcão. Essa é a razao
,

por que Ford trabalha mai's-
dando maiores lucros, anQ

após ano!

�t�:.f!'·
_,

..

_E,:<J',;'
'"

nunca se apose!1ta!�,;s:;;;,•••
"

"-.....i..�_.�_. ..

vida. Que companheirismo
reinava entre as presas de

Ravensbruck!" Madame Pu

lette de Lyon, Françoise Re_

bair de Taulon compartilha.
ram comigo até suà última

comida, Maria e Lili de Lu

xemburgo, da costureira

"Curcheneraye" - muitas

vezes as recordo. 'As vezes

sonho com aquela pequena

mocinha, Mariette D'§.mcy de

Bruxelas 'que não sei se -'so
brevíveu -depoís que foi te,

vada p�ra o bloco das doen.

.tes de tifo. Sem a margarí
na de Vera Udovenko não

,estaria eu aínda hoje viva.

Sdenka Niedli, Maria de

Moscou, Maria de MariJ.1'5r,
Maria Capic, Ericka Buch

mann, Ma'ria Vidmaer, sém.
pre as considerarei mais que

irmãs, porque não existe a,

mizade mais rorte do 'que a

nascida entre Os so.it'!'rl1en·
tos.

Por mais distante que es·

tejamos disseminadas pelo
mundo, sempre estaremos

próxima uma da outra.

O Cronísta Social de Blu,

menau, Nargel, circulou pe
la RAROSCAP, acompanha.
do da "CLW".

As debutantes do Lira
T. C. de 1960, serão recep.
cionadas no' próximo" do.
míngo no Tabajaras T. C.,
com um coquetel e uma

Soirée.
"

A Sra. Emilia Ribeiro
( "Samaritana" ), cirêulou
pela Cidade, segunda-feira,
internacionalmente: blusão
Ide Roma, pulseira de Tole

do, bolsa de Sãa Viaredjo e

sapatos de Cª�ri.

Miss Florianópolis, srta,
Lucia Maria Larige 'e a

Rainha da: Primavera srta.
Marisa Ramos, estarão pre_
sentes na excursão de Bhl_
menau. -<---

Na próxima sexta-feira,
às horas., (J Lira T. C.,, ofe·

Il
recerá um jantar para as
llebutantes e seus llais, na
séde 'tlo mesmo.

_ Os clrs. Renato Barbosa,
Renato Rªmos, Adi! Rebe.

I?, Fulvio VieiÍ'a, Celsó Ra_
mos Filho, Paulo Bayel',
Teodoro Lelis Ide Oliveira
Leite; srs. AIcFo Varela, !Sil.
veira Lenzi e Romeu Gon

çalves, 'aconteceram no Lux
Hotel, com um batê-papo
regado a '·guaraná com gê.
lo. . .

'

O "Radar", observou a

eleg'ante Carla Muller, cir_
ctilando pela Rua. 15 de No.

vembro, em Blumenau, no

sábado qtfe passou. II
O 81'. e Sra. Veréador se.U

rafim (ZE_!na,i.de) Faucz, a.

cemteceram com um jan.
tal' no Lux Hotel, segunda.
feira p.p. '

Especialmente para o

baile de gala do Lira T. C.,
,do. próximo dia 15, () dr.

Teodoro Lelis' de Oliveira

Leite, encomendou um lin�

do vestido no "C'anadá Mo.

das", .na BELACAP, ,para
spa( d�gna esposa, 8'ra. Cle

mUda Ferreira Leite. ,Na

oportunidade êste. coluni�.
ta será b�menageado pele
Idistinto casal.

Reina;grande expectativa
na apuração â�s eleições.

Aman,hã comentarei a

grande fe!;!ta realizada na

residência do, Sr. e SlIa. Dr.

Zulmar (Esmeralda) Lins,
ani.
Re_

em comemo�ação ao.

versário da graciosa
gina Patrícia. Uma das, Ga.
rotas "RADAR", represen.
tou �te colunista ...
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GOlAS

Para governador:
Mauro Ludovico Borges

Teixeira (PSD-PTB);
José Ludovico (UDN_

fR.}PSP-P�N-PDC) .

SANTA CATARINA

Pa4a 19overnador;
Irineu B o r n h a use n

CUDN-PSP dissidência Ido
PTB);
Celso Ramos (PSD-PRP_

PTB-PDC_PL) :

Para vice-governador:
Doutel de Andrade (PTB_

PSD_IPRP-PDC_PL) ;
- Carlos Gomes de Oliveira
(UDN_PR-PSP_TN e díssí
dência do' PTB);
Martinho Callado J�niOl!

(PDC) .

Para Governador:
!S%S%SSSSSSSSSS%S%%S%S%$S%SSS%%SSSSSSSS%%%%

Aluízio Alves (PSD-PSB_
PDC-PTN_PSP_PTB e dis
sidência da UDN);
Djalma Marinho CUDN e

dissidência do PTB);
Walfrído Gurgel (PST).

ALAGOAS

Dag Hammarskjold desalia Nikita
a provocar sua renúncia

NAÇÕES UNIDAS, 4 (A. sões quando ao responder mente depois de ter pedi- de Nova Yor�.
P.) - O secretário-geral ao discurso pronunciado do Kruchev a substituição :'Em seu discurso

.

Hus;

Dag Hammarskjold desa, esta manhã por Kruchev, do é!�cret,ário-geral por um sem ac,!so� ao pre91den�e
fiou hoje o primeiro-mi- exclamou: "Permanecerei triunvirato de secretário. da Repubhca �rabe Ulll:-
nistro russo Nikita Kru; em meu pÔ9tO. Os delega, O presidente da Repú- da, GamaI Abdel Nasser,
chev a provocar SUa re- dos se puseram de pé para blica Arabe Unida e o mi- de "'procurar domlI��r nes-

núncia. aplaudir o é!ccretário geral nístro de Estado da Ará, sa parte do mundo.
Hammarskjold recebeu a enquanto o governante bia 3audita,' que falaram "No caso. d� Naü.,�r 10_

mais prolongada ovação russo, que esta manhã o na semana passada, se grar seu objetivo, seja co-

do atual período de ses- havia exortado a "criar abstiveram de tomar par- m? neutro, seja como

coragem para 'renunciar", te na disputá entre Kru- a�lado a.bert,o dos c;omu-
batia violentamente na chev � Hammarsklcld, mas nístas, ficará destruído o

sua mesa para manífes- ambos apoiaram a idéia rundamento mesmo de

tal' SUa desaprovação. de tirar as Nações Unidas nossa naçao,

Interrompido por inten-
sos aplausoe, Hammarskold
reiterou: "'Permanecerei
em meu pôsto durante
meu per iodo como servi,
dor da organização no

interêsse de tôdas as na

cões da ONU, enquanto
estas o desejarem.
Recordou que o "repre

sentante da União Sºvié_
tíca falou de coragem", e

acrescentou: "E' muito
fácil renunciar; não é
fácil continuar. E' muito
fácil inclinar-se ante o

desejo de uma grande po
tência. Outra coisa é re.,

sístir.
'Disse em seguida:
"Disse outro dia que

não desejaria continuar
servindo como secretário
geral nem um só dia mais
depois que a continuação
de tal serviço não fôsse no

interêsse da organização,
e 1)e assim o considerasse
eu. A declaração desta
manhã parece indicar que
a União Siviética acha
impossível trabalhar com

um secretário-geral.
JORDÂNIA APóIA
HAMMARSKJOLD

O rei Hussein, soberano
da Jordânia, deu todo seu

apoio ao secretárjo.geral
das Nações Unidas, Dag
Hammarskjold, e a políti
ca das Nacões Unidas do
Congo.

.

Hussein falou imediata-

NÃO VEM, MAIS
NOVA DELHI, 4 (AP)
A filha do primeiro mi

nistro da India, Nehru,
senhora Inldira' -Gandhí,
visitará )0 México na úl-
tima semana dêste �s se

gundo transpirou em fon.
tes bem :informadas aqui.
Será o único pais que ela
irá visitar, das 20 nações
africanas � sul-americanas
que originalmente consta.
vanlj do seu roteiro incluín.,
do Q Brasil em uma missão
de boa vontade. A repenti-
na morte de seu espôso,

Feroz Gandhi, obrígou.a a

cancelar a viagem. As
mesmas fontes aerascenta;
ram que ela também vi
sitará Nova York e París
antes de regressar àl Itn�
dia.

Para Governador:
Abrão Moura (PSP_PSB);

Luiz Cavalcanti (UDN_PL
PTN);
Ari Pitombo (PTB);

MARANHÃO

PARANA'

Para governador:
Nelson Maculan (PTB dís,

sídêncías do PSD e da
UDN);
Nei Braga (PDC-UDN

PL); ,

Plínio Costa (PSD_PRP
dissidência da UDN).

Para. governador:
Newton Belo (PSD-UDN_

PTB e PL);
Olodornír Millet (PSD-,

PR);
É GOSTOSOCOMO

PARA' GUANABARA

CAFÉ ZI TOO Para governador:
Aurélio Corrêa do Carmo

(PSD_PDC-PTB) ;
Zacarias de Assuncão

(PTN-PST e díssldêncía
'.

da
UDN);
Aldebaro Klautau

(UDN);
Para vica.governador :

Nestor Bulamarqui
(PSD-PDC_'PTB) ;
Armando Carneiro (PTN

PST
_ dissidência do PSD e

-

da, UDN);
Pires Santos (UDN);

Para governador:
Sérgio Magalhães (PTB_

POB-PSB dissidência do
PSD);
Mendes de Moraes (PRP_

PSD);
Carlos Lacerda

PR-PDC_PL-PTN) ;
Tenório Cavalcanti (PRT_

PSP).

"PERDA DE TEMPO" ESCUTAR.

KRUSCHEVSUSPEITA DE TESJES NUCLEARES NA CUDN_
Kruschev", díese o porta,
voz. A decisão de Mac,
Millan de ausentar-se da
sessão da Assembléia Ge_
ral foi considerada como

bastante significativa, des
de que se supõe que o dis
curso do "premier" sovíé,
tico poderia ser uma ré
plica às observações sôbre
certa pessoa, feitas por
MacMillan em seu discur,
so da semana passada,
ante a Assembléia Geral.
O informante não soube

dizer se o primeiro minis
tro inglês escutaria uma
transmissão rádio- telefô
nica do discurso de Krus
chev. Mac-Millan entre,
vístarvea.á, às 16,30 em

seu hotel, com o presiden
te GamaI Abdel Nasser, da
República Árabe Unida, e,
às 17,30, com o presidente
da Iugoslávia, marechal
Tito.

NOVA YORK, 4 (AP) -

Um porta,voz anunciou,
hoje que o primeiro mi
nist.�o britânico, Harold
MacMillan, não compare
ceria à Assembléia Geral
das Nacões Unidas duran
te o discurso do seu cole
ga soviético, Nikita Krus

chev, devido a que isto
constituiria "'uma simples
perda de tempo". O íntor;
mante acrescentou que o

"premier" britânico disse

qua não deixaria seus

aposentos, no Hotel wat
dorr.Astoría, antes das
11 20 horas, o que signifi
ca: que não estará presente
durante o diSCUl'90 que
Kruschev irá pronunciar,
às 10,30 horas:
"MacMillan têm outras

coisas para fazer e, de

qualquer maneira, julga
qUe será pura perda de
t.empo ouvir o senhor

U R S S
MINAS GERAIS

Para governador:
Tancredo de Almeida Ne;

ves (PSD-PTB_PR);
José de Magalhães Pinto

(UDN_PL e dissidência do
PR e do PTB);
José José Ribeiro Pena

(PDC-PSP e dissidência do
:PSD) .

Pará vjiéc-gDvertnador:
j Sa'n 'I'hi.ago Dantas
(PTB-PSD);
Clovis Salgado (PR-PSD);
�els0n Thibau (PL�

PS1<) ;
José Maria Alkmim (PDC

e dissidência do PSD).
Para senador:
Camilo Nogueira da�a

(PTB-PSD) ;
Dilermando Cruz (PR);
Darcy Bessone (UDN_

PDC).

WASHINGTON -

Johnh McCone, presl,
dente da Comissão de
Energia Atômica, disse ho
je' ter a impressão de que
a União Soviética está
realizando provas seeretae
de armas-nucleares" e en

careceu ao govêrno. o

pronto reinicio das explo;
sões atômicas nucleares de
prova com fins de inves
tigação, se possível antes
das próximas eleições pre ,

sídeneíaís,
McCone, que o n tem

chegou a esta capital de
regresso de Viena, onde
compareceu às reuniões
da Agência Atômica In
ternacional, fêz suaa su,

gestões em uma entrevista
com a imprensa.
BASE DE SUPOSIÇÃO
A propósito da possibili

dade de que os russos es,
tão fazendo tais provas,
MacCone manifestou que

"somente posso supor que
estão fazendo Isto por fal
ta de provas que não o
estão fazendo; esta é a
única baSe de minha su

posição."

PARAIBA

Para governador
Pedro G'ondim (UDN_PL_

PSP
_
PTB e díssl'ríêncía do

PSD);
Jaduí Carneiro (PSD);
Para vice-governador:
André Gadelha (UDN);
Hermano Sá (PTB);
Jélillob Frantz (PSP);
José Vieira (PST).

PROGRAMA NORTE_
AMERICANO

Quanto ao programa de
provas norte.ameríeanas,
manifestou que, em vista
daa obras em desenvolvi
mento, no presente, seria
possível que "em questão
de semanas, ou dentro de
alguns meses", se realiza,
rão explosões atômicas
nucleares para provar ins
trumentos de detecão.
Disse não saber se o rei

nício de tais provas, será
poseível antes das eleições
presidenciais de 8 de no
vembro próximo, mas a,
crescentou que não acre
dita qUe isso tôsse uma

consideração lle pêso.

MATO GROSSO
Para governador:
Fi�into Muller (PlSD);
Fernando Corrêa da Cos ,

.ta (UDN);
Wilson Fadul (P'1'B).

ERVATEIROS DO PARANAr I'RÃO rA

�� ,

.

Bom! Depois nós contamos.
Jânio eufórico. Seu anfitrião melancó

lico.
Mas. tristezas não pagam dívidas.

Nem promessas.

REUNIÃO DO CONSELHO DO IN'M'
301.929.997 cruzeiros.
O Conselho Deliberativo

do Instituto Nacional do
Mate, reunir-se-á dia 15,
no Estado da Guanabara,
a fim de debater diversos
itens ligados a produção,
industria e comercio erva

teíros nacíonaíe, O gover
no do Paraná indicou o

sr. Algací« Mader para re,

presentá-lo, juntamente

com o sr. Ivo Leão (repre
sentante da índustria) e o

, presidente da Federação
das Cooperativas de Mate
do Estado do Paraná (pro,
/dutores)i, que representa
rão o Paraná na reunião
ordinária do Conselho do
INM.

O consumo interno do

mate, no primeiro qua,
drímestr., dêste ano -

..

11.144.114 - quílos - su

perou em 2.093.268 quílos o

consumo de igual período,
no ano passado. O valor
das vendas internas foi
de 137.465.339,60 verifican
do ...se um aumento de ....

30.009.716 cruzeiros sôbre a

dos quatro, meses iniciais
de 1959, que foram de
99.455.623 cruzeiros. No
mesmo periodo, o Brasil
exportou êste ano .

16.209.778 quilos de mate,
no, valor de 456.514.990
cruzeiros, havendo aumen

to, em relação a igual pe
ríodo de Ü)59, de 430.116
quilos, no valor de ... , ..

CONVAIR DIAPIO

FLOPIANÓPOUÇ
�'-----D IaE.TO

b,PAULO�
,

'PJO

Ninguém se entrega
. para os paraguaios.

C;;;;��/�q;:;:;;
/_ r

José �e· Vasconcelos nesta ca�ital �ia 1
'.

Deverá estar se apresentaruic ao público florianopo-

I FESTIVAL VAI TRAZER HARRY JAM:ES
e está preparando
"show" dramático de meia
hora, onde aparecerá tam
bém como ator.

RIO -

Depois de Jonas Salk,
Charlee Chaplin, Françoi
se Sagan e a sra. Roose

velt, os promotores do I
Festival do Rio convida
ram o famoso pistonista
Harry James para vir à
noesa cidade no período
de ,13 a 16 de novembro.
Harry James deverá

atuar dia 14 no programa
"Noite de Gala" (TV_Rio)
e nos dias' seguintes no

Copacabana e no Tijuca
Tênis Clube, além de ani
mar "'shows" e danças em

vários outros clubes.
CASADO COM BETTY

O famoso pistonista é
casado com a atriz Betty
Gable e ambos vivem
atualmente em Beverly
Hills, na Califórnia, pos
suindo um rancho em San
Fernando Valley. Tem
atuado especialmente na

tevê, nos últimos tempos,

um

,litano, no próximo dia 7, o famoso artista de Rádio, Te-,

leinsão e Teatro, do Rio de Janeiro, José de Vasconcelos,

humorista dos maiores da atualidade. A informação nos

veio do sr, Píndaro Caluão, empresário de José de Vas_

cancelos. Na próxima edição daremos maiores detalhes.\
\

P. s O.- P. T. B. ELEGEM

PREFEITO: liMBO'
O sr. Mário Schulz, can,

dídato da coligação PTB
PSD, à Prefeitura de 'I'ím,
bó, desde ontem às 13 ho,
ras está eleito. O resulta,

do naquele município foi o

seguinte: Mário Schulz ..

2.802. O Candidato (da V.D.N.
!d. Dep. Walter Muller re-
cebeu 2.797 votos.

f lua: fr.nélsco lolenllno, n.' li

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


