
"Carmem Jones"
C�orou

Rio, 1.0 (V.A.) - Uma

violenta cl;,ise Ele,. chôro
acometeu a estrêla do ci

nema americano Dorothy
Dandridge, quando, em

'companhia do empresário
Carlos Machado e do milio

nário Jorge Guinle a atriz

tentou, sábado último, à

noite, o seu primeiro con.

tacto com a imprensa, nu

ma entrevista coletiva. Mal

se deparou com os fotógra
fos, e asxím que os flashes

começaram a espoucar em

sua volta, Dorothy, embora

procurasse controlar o seu

estado .emocíonal, irrompeu
em ehôro convulsivo.

Corre que a interprete de

"Carmen Jones ainda esta
ria abalada com o furto de.

sua bolsa, no aeroporto do

Galeão, e que continha mais
de cem mil cruzeiros.

Brusque, cumpre um dever
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'\ Cu�ano é igual
) - .

/.'

Rio - 1 (V.A.) - O pre.,
sidente Juscelino Kubitschk,
tendo lido nos jornais que
o Itamarati resolvera esta
belecer um tratamento es

pecial para a entrada dos

cidadã:O's -cubanos no Brasil,
imediatament'e .eonsultou O

ministro de' Estado das Re
lacões Exteriores sôbre os

fund>limentos da notícia, re
comendando tornar sem

efeito tôdas as provlt\íàncias
com cidadãos de qualquer
país da América.

o EDIFICIO QUE APA
RECE NA FOTO AO LADO
EXISTE NA REALID1\.DE:
NAO, ÉjI. FIGf,'AO NEM
PLANTA DE BNGENHARIA
CONCRETIS'rA. QUEREN_
DO VÊR É' Só DAR UM

PULO À RUA SETE DE SE
TEMBRO NUMERO OITO,
QUE LÁ ESTARÁ ÉLE.
FINO COMO ASSOBIO DE

MACACO, PARECENDO JO

GAR UM SURDO "ESPRE
ME_GATO" CONTRA OS u

DOIS EDIFICIOS' VIZI
NHOS, JÁ TEM; ENTRE
TANTO, OS SEUS OCU
pANTEs' UM DOS QUAIS,
MUITO A PROPÓSITO, É
A REVISTA BOSSA-NOVA.
DETALHE INTERESSAN
TE: COM DOIS PASSOS
BEM DADOS, SE ATRA
VESSA O "PARRUDO".

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

ACREDITE
OUfM QUISER

POPULACÃO AtiVA
.

t

Informa o IBGE, possui o
Brasil .a segunda maior po,

pulaçâo econômicamente
ativa das Américas (Esta
dos Unidos, 60.053.968; Bra.,

sil, 17.336.000) e a primei
ra no setor de agricultura,
silvicultura, caça e pesca
,(10.331.901; Estados uni,

dos, 6.996.139).

Obtendo, enfim, maioria legislativa. o sr. Bor

nhausen aumentou quase todos os tributos, entre os

(juaiH o territorial, que agora, outra vez'" candidato,
promete extinguir!

Se isso, -e o que já foi dito, não mo.sb'a,sse que o

seI) hor Bornhausen é inimigo declarado da verdade,
invocaríamos a gabolice de haver governado ape.

nas com as rendas orçamentária\s.
No discurso de 30 de janeiro de 1956

1'a de deixar o govêrno, jatava-se êle:

III
RUBENS DE ARRUDA RAMOS

véspe.,

"Outro fat.o
_ digno de nota, para o qual

desejo chamar a vossa atenção, é o de

ser encerrado o meu mandato sem ha

ver contraido dívidas em bancos nacio

nais ou estrangeiros. Tôdas as obras

que aí estão, realizei-as exclusivamen·
te dentro dos recursos orçamentários."

e

não sugar aS existentes, através de !'lU·

cessivos aumentos de impostos - eis o

que é necessário fazer para aumentar a

receita do Estado."
P-ara o candidato, o mais anti-eéonômi-co dos im

postos era o sôbre vendas e consignações, porque

grava a �ercadoria tantas quantas vezes' fôr vendi,da.

Pois êsse imposto, que em 1950 era de 2,8%, com

os govêrnos udenistas já atingiu a 59{-. O candidato

que o condenava, chegando ao' govêrl1'o aumentou-o

duas vezes, COm a taxa do Plano. de Obras e EqLli�

pamentos·.
E maiores aumentos não fez, nos primeiros anos,

porque não contava coril- maioria na Assembléia, em

cujos arquivos foram parar, mandadas pela banca

da da opo-sição, várias propostàs de aum'ento, ten

tadas pelo governador que, quando ,candidato, não

admitia aumentos.

Ef\sas palavras, com todas as vírgulas, estão na

página 444 dos DIBQURSOS, livro pubUcado em

1056.
É qu� ela� expressam apenas lima inverdade.

Nada menos de 3 empréstimos celebrou, no seu go�

vêrno, o senhor hineu Bornhausen, sendo dois com

a Caixa Economica e um com a Sul América Capita
lizacão S AI Essas operações de crédito, totalizando

37 �1ilhões, estão especificadas na Mensage11) que o

governador Heriberto Hulse enviou ao legislativo,
em 15 de abeil de 1959, páginas 79 e 8I.

Se a própria palavra do senhor Bornhausen, co�

mo se vê, não metece fé nem quando divulgada em

do�umentário, pois contra ela o seu mais ,conspícuo

correligionário - o senhor governador do Estado -

atira um desmentido incontrastável, fundamentado

em números e datas - como podem merecer confian

ça !'iUas promessas de candidato, feitas em véspera
de eleiçãO, para ver se salva o seu grupo e,conômico?

I Acredite nelas quem quiser.

esteve ontem
O sr. Celso Ramos-----------·----

em [uforia lóttista

Congresso da Juventude condena
assassinato e éxige do govêrno

punição: VENEZUELA
HAVANA, 1° (F.P.) - Com uma moção condenando

o assassinato do coordenador do "Movimento 26 de Julho"

em Caracas, e exigindo do governo venezuelano o castigo
doe assassinos, membros da polícía venezuelana, iniciou

suas sassões plenarias de trabalho, o I Congresso Latino

Americano da Juventude. Foi,' também, comunicado aos

presentes 'que "o governo do preeldente Frondizi transla,

dou a colonías penais do sul da Argentina membro do

Comitê de solidariedade a Cuba".

Brusque, a fim de,
como presidente da
Federação das In
dústrias de Santa
Catarina entregar
a o fl d'escendentes
do saudoso ConsuJ.

Carlos Renaux, um

conjunto de meda,

lhas, m a n d a das

cunhar pela Con

federação da In ,

dústría, Uma dessas
medalhas tem a

efígIe do saudoso industrial, fundador da tecelagem no

Brasil, e que por isso recebe a homenagem que lhe inclui

o nome entre os pioneiros da indústria nacional. O sr ceI-I
so Ramoe, na solenidade, proferiu palavras que evocaram

c1. vida e a obra -do Consul Renaux, apontando-o como um i
exemplo de verdadeiro lutador e bandeirante da índús-

\tria, em prol da emancipação econômica do Brasil.

Hoje e nos próximos dias, o sr. Celso Ramos visitará
-,

os municípioa vizinhos de Brusque, que voltará a visitar

no próximo dia 4, data do centenário do município.
----------------

A primeira sessão plená
ria foi realizada no Havana

Livre, que, sob o nome de
Havana Hilton, foi- o mais
caro e luxuoso hotel norte
americano da capital cuba,
na. Na -mesa diretora en,

contravam-us C lota r i o

-m�residente da con,
federaca07 U�._.dDD Tra-

. balhadores Chilenos ��';" -

CH); Jacob Arbens ex:'
presidente da Republíca da
Guatemala, e Elvira de
Albizu Campos, esposa do
líder nacionalista de Põrto

_ Rico. As prímeíraa sessões
foram dedicadas à verírí,

cação .fl� credeneia.i� <1os
jevens-qas 'Ol'gltrtizaçoes' de
juventude Iatinn.ameríca
nas. poram confirmados
3.339 delegados com díreí,
to a voto e 65 delegados
fraternais. Eutes ultimos
pertencentes a delegações
extracontinentais, e n t r e

elas a União Soviética, a

�hina Popular e varíos pai,
ses arro.asíatícos.

O Congresso, que
-

foi
inaugurado oficialmente em

Sierra' Maestra, durante
os festejos da grande da,
ta revolucionaria cubana
a 26 de julho, havia ouvidO;

sexta. feira passada, o dis
curso de abertura de Er
nesto "Che" Guevara, pre,
eídente do Banco Nacional
de Cuba e um dos príncí,
pais lideres da revolução,
O Congresso durará até o

dia 6 de agosto e será en,

cerrado com um discurso
de }i'ielel Castro.

caté:
lm[RAB�n

Em l!'I59 o Brasil- 'reto
mou com alguma vantagem
sua posição de destacada
lideranêa no comércio mun,

dial elo' café� Tendo aumen

tado suas exportações de 4 5

milhões de sacas-em rel�
ç-ão ao exercício de 1958,
nosso país colocou no mer

cado exterior 17.436.000 sa,

cas, quantidade que corres,

ponde à 41 por cento do

total das vendas mundiais.

Não Virá Mais a Santa Catarina
.»:

Missão Comercial Americana

A deputada Ivete Vargas
afirmou que apenas em S.

Paulo, há um quase desani
mo em tôrno das possíbl;
lidades eleitorais do mare

chal Lott. "No resto do
Brasil - disse a deputada
trabalhista - ninguém de

responsabilidade ignora que
o candidato nacionalista-
está em admirável situação
e deverá ser eleito, com

grande maioria de votos,
sucessor de JI{."

SERÃO ENTREVISTADOS

Diretores �e PN
e VV em f�olis,

Chegarão a esta Capital,
procedentes do, Rio de

Janeiro, a fim rle partícípar
do primeiro almôço-reuníâo
quinzenal do CLUBE DOS

DIREl'ORES LOJISTAS de

Florianópolis, especiaLmente
convidados, os Sr8. GENI�
'- --:--

<:...u:'''''!-Q... DIRETOR e
VAI., 'it .....ó.l!u",-. _

Manoel Artas ch�le Re.

dação da conhectda re vista
VV, especializada em :".-

f��tos g�-F0l�� V�l'�Üi�· f'·
Os dois destacados homens
de imprensa estarão na

noite fie amanhã às 20 05

horas, no microfo;e da Rá
dio Guarujá, respondendo
ao 'Jor. Paulo da Costa Ra,
IJllO.� no já consagrado IJrO
grama "GENTE IMPOR.
TANTE".

ii

EM CUBA

Castros ·trocam
a �ola

em,.
�--��------------�

Sanla(alarina!a��A;N:O=X:L:�=I==O=M=A=ffi=A=N=T�IG�'O�D�I�ÁR�I�O������������Renda do Pais �'�
\

Apesar de encerrar um

território que contém pouco
mais de um por cento da
área do Bras.il, o Estado de
Santa Catarina, vem apre
sentando substancial índíce
ele crescimento na sua par;
ticipação nos cálculos para
a formação da renda nacío,
nal. Isto é confirmado pelos
elementos agora colhidos

por técnicos da Assessoria
do Seminário Sôcin.Ee»
nômico de Santa Catar-ina.
No triênio 1955-57, a contrí.,
buicão de Santa Catarina
nos' cálculos de renda na

cional foi a seguinte: 1955
dezesseis bilhões, cinqüentà
milhões e sessenta mil cru

zeiros; 1956: vinte bilhões"
quinhentos e setenta e cinco
milhões e <fez mil cruzeiros;
1957: vinte e três bilhões e

setecentos e Quarenta mí.,
Ihões e cinqüe-nta mil cru

zeiros.
Os dados para o total ge�

ral, segundo os pesquisa-
jdores, diferem do Brasil:
(soma dos valores das uru,.:
dados da Federação) pelo]
montante relativo a ítens;
não distribuíveis, segundo]
ns unidades da Federacão.
ocmo entre êstes ítens're ,

- �L11LI o consumo ínterme-]
di:1rio da agricultura que'
entra na agrupação final
como elemento negativo, o

darlo para o total será sem

pre menor que o total ob
tido pela soma de valores
t'stadunls. Agora os partícr,
pautes 110 Seminário Sócio
)�(;onômico de Santa Cata
rina estão empreendendo

"'-j)l;!ITlukás -maís- aprofunda
das, levando-se em consi
deração a penetração dêste
certame no interior, pois
todos os homens de emprê
sa, c:ducadores, verificaram
o acerto do seu lançamento
e c valor dos trabalhos para
o ruturo do Estado.

Candidato, emJ950, o senhor lrineu Bornhausen

esgueleou-se pelo Estado, repetindo a promesRu de

não 'aumentar impostos. Em julho daquele ano, na

rOl1venção do seu ·partido, falava assim:
"Eu falei, há pouco, nos parcos

recursos do Tesouro. Não preciso ex

plicar-vos que os considero poucos em

relação ao muito que temos que fazer.

Mas, com êsse pouco, se- poderá fazer

muita coisa; poder-se-á .até mesmo én

riquecer o Tesouro, sem aumentos cons

tantes dos impostos estaduais."

Já antes ,dissera, no mesmo discurso:
"Abrir novas fontes de renda

Através da Secretaria Geral do Plano de Obras e

Equipamentos, a Missão Comercial Americana foi convi.

dada pelo Govêrno de Santa Catarina a víeítar êste Es,

tado. O convite foi endereçado' ao Cônsul Americano Ed

ward M. Rowell, em Curitiba, em 15 de junho dêste ano.

A 30 dêsse 'mesmo mês,
aquêle Cônsul enviou não
foi possível à Missão Co
mercíál atender, como o

deeejava, aquêle honroso
convite, afirmando qUe "o
Consulado está perfeita_
mente a par das finalida
des_ e dos resultados da
Missão Comercial, e será
com o máximo prazer que
quaisquer contáctos e con

Dultas de círculos' indus
triais e comerciais do Es
tado sejam encaminhados
ao Departamento de Co
mércio em Washington, no

mesmo espírito que regeu
as atividades da dita Mis
são durante a breve eota
da dela nesta cidade".
Por fim, �quêle diploma

to americano solicitou ao

dr. Vítor Peluso Júnior, S,e
cretário do Plano de Obras
e Equipamentos transmita
ao Governador' do Estado
sinceros agradecimentos
pela atenção com que sem_

pre De houve com os as

suntos ligados àquela Mis
são Comercial.

- Raulino Rosar

PIB e PSD sufra
garão seu nome à
P r e f e i t u r a d-e

Rio do Sul
Rio do Sul - 1.0 - (E)

- O diretório municipal do
.PTB, neste municípiO, on�

tem reunido, homologou o

acôrdo com o PSD.

O sr. Raulino Rosal', can_
elidato comum dos dQis
partidos, tem a sua elei

ção aSSiegllrada por laIjga
margem de votos, dada a

receptividad.e de seu nomc

eni todas as camadas' soci�
ais e nas fôrças políticas de
Rio do Sul.

ELEITORES DA (APITAL: 35.233

HAVANA, 31 (UP!)
Raul Castro seria chamado,
segundo indicações de fonte
autonzada, a substituir o

seu irmão Fidel Castro na

chefia do govêrno cubano.
Raul Castro, atual ministro
das Forcas Armadas Révolu;
oíonárías, regressou no sá-'
bado de uma vingem à Che
coslováquia. União Soviéti
ca Q RAU.
Este reajuste de govêrno

verificar-se-ia devido ao

estadO' de saúde deficiente
d'e Fidel Castro.

Argélia

Humanila�ão �a
guerra

TUNIS, 1 (FP, Co-
mentando as recenfés exe

cuções de combatentes ar

gelinos, o Ministério da In

formação elo govêrno pro
visório da República Arge
lina publicou hoje, neRta

capital, o seguinte comuni
cado:
"Descie há muitos meses

o govêrno francês reinicio�
o ciclo de ('xecucões de
combatentes argeu'nos pri_
sioneiros dns forças coloni
alistas. No mês de julho
após um simulacro de jus�
tiça, fJez execuções ocorre�

ram, entre as quais a do
combatente Abderrahman
Laklif.i. Este último foi exe
cutado a 30 de julho em

Lyon, apesar da intervenção
de altas, personalidades
francesas, apesar de uma

mensagem do presidente
Kruschev e de uma inter
venção de sua ma.iestade o

rei do Marrocos".

Em audiências públicas
que se realizaram' no dia
26 de julho, em tôdas aD
sédes de Zonas Eleitorais
do país, foi oficialmente

. ençerrada a ins.crição de
eleItores para 'o próximo
pleito de 3 de outubro. Os
dados respectivos eDtão
sendo transmitidos aos

Tribunais Regionais Elei
torais, pelos Juízes de ca_

da EDtado, por telegrama.
Por alguns dias será co�

nhecido o número final de
alistados no Estado. li:sse

número poderá vir a ser

reduzido, em virtt}.de de
transferência de -eleitores,
ma[! não poderá aumentar,
m q'lalquer hipótese, desde
que concluída a inscricão
,eleitoraI.

.

If
Na Capital, atingiu 35.233

o número final de eleitor'es
inscritos, assim distribUÍ
dos, pelas duan Zonas em

que se divide a Comarca:
·12a. Zona - 11.546; 13a.
Zona - 23.687. Total: ....
35.233.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO Dlé.RIO DE S,.,CÁTi}RINA
" -:ti""

FLORIANÓPOLIS, Têrça Feira, 2 de AGôSTO de 1960

- sr, Walmor Carpes
SRA, MARIA WILLAIN - sra, Angala Romanowsky I

CARDOSO - srta. Iara Regina Gomides

Transcorre, nesta data, o na - sra, Eloá Rupp Carvalho
talício da exma. sra, dona, - srta. Marílena Carvalho

Maria Villain Cardoso, espo, - sr, Narbal Cá9.sio
sa do nosso particular amigo �O LUNAf CAJ'O LICAIe destacado deaportísta se. _ sr. Willy Gruner

,

Perto de Paris, 30 carroças de

nhor Juventino Garcia Caro _ srta. Herendína Pamplona _ .

ciganos foram bloqueadas pe ,

doso, popularmente conheci. _ sra. Maria Fagundes Man-
" lo inverno, Dois Sacerdotes 8

do por Nenem. guílhot
PRIMEIRO . CONGRESSO tame Brasil x Chile, Coube um Professor conquistam a

A aniversariante, qUe des;
UNIVERSITA'RIO ao Brasil a somade UIl11 mi, simpatias das crianças, rom-

fruta de sólidas amizades no _ sr. Iconomus Agapito Ico, Rio - CRF - De 10 a 15 lhâo e novecentoc e trinta e pem a indiferença dos ciga,

Estreito, por suas reais vír- nornus do corrente realizacse o I quatro mil cruzeiros. nos,1evando-os a discutir sô,

tudes, eerá, por certo, no dia _ sra, Jandira Brito Gouvêa Congresso de Universitários QUEREM OFICIALIZAR bre a Fé e a Religião Católica.

de hoja, homenageada por _ ara, Maria de Lourdes Católicos do Brasil. Mais de O JOGO Em breve uma das carroças

vasto circulo de amizades. Horn Carvalho Silveira 600 estudantes de todo � país Aparecida - CRF - A- roi transformada em capela
Às muitas homenagens que _ sr. Ricardo Luiz e dos países sul-americanos provettando a fraqueza dos e escola ambulante, onde pa- .

ser.Jhe .ão prestadas "O ES. _ sr. Waldir Carreirão participarão no encontro. A políticos em tempo de elei; is e filhos aprendem a ler é

TADO" assocía.se prazerosa; _ srta. Ivone Campi rfinaUdade principal é pro- ções, fala-se em oficializar escrever, recebend(l,jrJ�,' -

-

mente. -,sr. Ari Barbato. pagar o cristianismo nos o jôgo, êsse destruidor dos' religiosa. -c

lIe_t"- instrucão

1�:;s%nS%!'<S%S"%SS%S%%S%SSSSSSSSSSSS%%"%SiSSS'
meios estudantis. A Juvcn- lares e das ramilías. O �is.aõ�

/ .... - u.p

DR. C. VIE'GAS ORLE

II
tude Universitária Católica copado Paulista ,\fVOi::1'_'" ,�-�- lVIEÍO MILHÃO DE

Advogado c?�emorará seu 10.0 aníver; tal mOJJ.\::t��u: F;,,�jd condenou FAVELADOS

ED Z"HIA 2 o AND
sa1'1O de fundacão ..c(}"'l.-� y. ' - vl ....osidade na me- Rio - CRF - Observou

�jj"'M'SSO"(S"'A;""'·P"'''A''J)ssi:'''''ii;t�!tlLfii:mS�T�ô.���:�;�:�i:N��,�!�: v���::�e�le c2�rt:� �������lroC�� �a�: fa�:��e�e�â�;�:niz��:
D--' ........

�·I to na-abertura como no en- 1942. A jogatma so serve cc!"fume suas próprias ca ,

Pl'PT.!'
,'�

-

__ �-... i.H I:llRITO'RIO. cerramento d; Congresso. par.a -fom��tar vícios e des- rc:ct,eristicas. S'alienbou, co-

inel;'- .'
CONTATO COM CRISTÃOS truír tamilías, empobrecer a mo causa da proliferação

C01- ��' a-se.
de u�na com prática de serviços g:raI.s, NAO_CATO'LICOS nação, aumentar o número c'as fa', elas, a necessidade de

L1SIve com redação própria para correspondêncía vaticano � CRF _ O Su- dos vencidos da vida, que 'o operário ficar junto ao 10-

.nercial, pesam no orcamento do cal, de trabalho. Em Vigário
mo Pontífice díspende esforv l P'" .

Paga-se bom ordenado. Tratar na Cenfecções Oljan t d"'", país Ger:ü ,Espera o Arcebispo-

Lula., à rua Emír Rósa, 129 (antíga Saldanha M"rinKo.), ços ex 1'aor manos ,:#11 pro- .
,

" vidências ,a fim de que to- CATECISMO� AO ÓlGA�OS Auxiliar poder entregar para

110 horário das 8,00 às 12,00 horas, de 2.as às 6.as feiras.
dos os problemas ten'ham a Paris - CRF - Dois Sa- o Natal, casas com térreo e

melhor �O:lução possível P.O cerdotes e um Professor um :>nciar, cobrindo uma

próx�ffilo' Concíli Ecumênic. transfol'IT:aram uma carroça área de quatrocentos mil

Ap:'>s examinr..r o relatório da de cigan::::; em carro-capela. metros quadrados,

comissão ant.e-prlioaratória,
"

nomeou várias comissões Estudantes Agradecidos ao
preparatórias. Criou outros-

sim comissão especial para O"Y!'Gldo Machado
contactos com os cristãos .! g

Para almoçar e [antar bem, dep�i;!d:;�;ss' I
casa, QUER�NCIA PALACE HOTEL ;

NOIVADO
Sábado último em Itajaí realizou-se a cerimônia de

contrato de .casamento entre os nubentes Agenor de
Souza Neves e Virgínia Maria.

Ele do alto comércio local e filho da Viúva Exma
Sra. Maria de Souza Neves de tradicional- família Ita
ja.iense : ela aluna da 3.a série normal do Colégio Cora
ção de .Jesus, e filha do coronel Aldo Fernandes e de
sua Exma. Espôsá Hi lda Figueiredo Fernandes.

Pelo auspicioso acontecimento saciai foi realizado
na residência do Sr. Ari dos Santos e Exma. Espôsa d.
Célia Figueiredo dos Santos, suculenta churrascada da

qual compareceram grande número de parentes e amigos.
O sr. Ari e ISenhora foram .pródigos em gentileza.
"O ESTÁDO" envia aos dignos noivos e seus ilus

tres progen'itores os melhores votos de felicidade.

ANIVERSÁRIOS FAZEM ANOS HOJE

MISSA DE 1.0 DIA
A familia de

_FELICIANO JOAQUIM CAETANO
ainda consternada pelo doloroso transe, convida aos

parentes, amigos é pessoas ,de suas relações, para a

missa qpe mandará celebrar em intenção à sua alma,
�lS 7,30 horas do próximo 'dia 4 do corrente na Igreja
de São Francisco.

Antecipadamente agradece as pessoas que com

parecerem a este ato de fé cristã.·

Floria-nópolis, 3 de Agosto de 1960.

/1' DR. SAMUEL FONSECA
Cumunica a sua distinta cliêntela que transferiu

"U ,.n,ultõ". d."..,;o p." • ma J.,õn'mo CO'Ih.11-n.o 16 - 1.0 andar.

OSVALDO MEL(

UMA ,CARTA ANIMADORA "Meu caro amigo.
ASl suas duas últimas cronicas sôbi'e "Operação de Aju
da àCapital" foi realmente re.cebida com muita simpa
tia p01' todos. Há l1rgente necessidade no sentido de al

guma coisa ser feita por iniciativa particular, porque

n;io devemos esperar tudo do' Govêrno Municipal, exi

gindo até mesmo o impossível, mantendo-nos de braços
Cl'l]zados sem que movamos uma palha pelo progresso de

nossa Florianópolis.
O apêlo que foi feito ao Rotary, Lion's e Soroptimis

tas, penso que tenha sido recebido com muito interesse,
porque, certo é que se não deixe de atender uma solicita

ção dessa natureza, que importa num trabalho digno
de todos os aplausos por essas entidades, eujo programa

in::lue tambem o dessa ajuda à Cidade.
Não temos aqui, infelizmente uma sociedade "ami

gos da Capital", como existe em toda a parte.
Sabemos de várias iniciativas para que se organizas

se nesta Cidade uma entidade de ta.! natureza. Todos os

,esforços e planos estabelecidos foram, sem que se saiba

ao certo, frustrados, morrendo a idéia na casca. Desta

maneira temos que apelar para sociedades q�le muito

podel'ão fazer sem grandes despezas.
Continue meu caIro amigo.

Malhe sem esmore�imento. Bata nesta técla cons-

vacê e Florianó-lantemente, porque não é possível que

I�olis não saiam vencedor�s.
Ésta linda e feiticeira ilha merece

demo

que todos a. aju.

Para a frente e terá o apoio de todos os catal'inen

seF; e daqueles que não o sendo, como eu, amam esta ter

.I';l, nela vivem e trabalham, cercado por boas e sinceras

:lmi7.ade, ". R.S .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.
t ••••••••

AgTadecido pela ,colaboração.
i' inapto 12 9° b6 dlívi'da

-------- ----------.-----------------------------------------
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Bota faixa, tira faixa,
É Carlos Gomes ou Doutél?
Foi jogadinha bem baixa,
Um tolo e feio papel.

O CANDIDATO

CEL�O RAMOS que a aliança do PSD-PRP-PTB-PL
a Al iança da Vitória, elegerá em 3 de Outubro

'

Em Brusque
.

Após os comícios de Indaial, Rodeio e Timbó, no
d ia 31, CELSO RAMOS, pernoitou em Blumenau e foi
ôntem para Brusqus. Alí, na, qualidade de Presidente
da Federação das Ind ustrías, fez en trega, em sessão
solene, ao descendentes da família Renaux, de meda
lhas comemorativas dos pioneiros da te�elagern C:1-

tarinense.
.

,

BRIGA EM FAMíLIA
- Olá, Lanterna, será que vocês estão assim tão

:;01' baixo, tão impopulares, que para arranja rem um

pouquinho de prestígio, necessitam dessas faixas to
'as de Iriueu com Doutel? Está tão mala Irineu?

- Pare lá ... Precisas acabar com essa de cair
f'óra e me deixar sempre na mão. Primeiro: VOCES ...
não! NÓS! Segundo: aquelas são as faixas engana.a
deras ouviu?

-

- Faixa enganadora ? ah! ah! Faixa boba {
[ue é!

- Boba? Aquilo foi idéia genial da cabec in hn
maquiavélica do Volnei, que é fogo, e trabalho art is
tiro do Pago-Pago, "tá" bom?

- Faixa enganadora? é p'ra r ir. Faixa absurda.
isso sim 1

f..
- Você é que é maluco, Vassoura, aquilo é golpc

melo ..•
- Eu maluco? Lanterna, será que vocês ficaram _

.cdos cégos, surdos, burros? Não perceberam, llft<

viram, não entenderam que aquela besteira depõe
,_:ontra nós! Que os pessedistas estão rindo! Que até
')s nossos, vendo o ridículo; ficaram decepcionados?

? ? ? ? ?
PROCESSOS BORNHAUSEANOS

Enquanto fazem cortar a linha telefônica para
,lue não seja transmitido o comício de Blumonnu.
trans _:. m ll1 úHrnêllê, peJ:;SERVI(;8 frE RAfHO -

da POLICIA MILITAR os discursos de .Jânio.

Essa indevida intromissão de Política é um caso

*.,...

Os
ver�a�eriros ... ,I

INão acreditamos. Quando êles preci
savam do grande líder trabalhista, nas

suas reivindicações, se reverenciavam,
se quedavam de "rodillas", perante ()

chefe. Agora, batem palmas com a tur

ma de lanterneiros, retógrados e caren

tes dos votos da grande massa traba
Ihadora,

Nós desejávamos saber, saber verda

deiramente, o que devem ter sentido os

senho,res Saulo Ramos•. Car'los Gomes,
Braz e Búrigo, quando o padre Godinho
na sua oração literária, poética, mística:
etc.... começou a detratar a figura do
Sr. João Goulart, com impropérios, cha

mando-o de usurpador. de violentador
do patrimônio da Previdência Social de

pelêgo e outras coisas mais.I
'

E. êste é o grupinho que diz ser for-
Nós gostaríamos de saber, 'gostaríamos mado pelos verdadeiros trabalhistas!

de penetrar nas consciências dos ditos Como coisa que os verdadeiros traba
dissidentes, ver as suas faces, o' pulsar lhistas, pisoteassem o retrato de Getúlio
dos seus corações. ficassem solidários com Café Filho, �xi�
Êstes homens, que já 1101' muitas vêu. gíndo a renúncia de Getúlio, para engan

u.saram o -nome do Presidente da Execu- [ar-se na República dó Galeão; como se

tíva Nacional do PTB, nas suas ernprei-:' os verdadeiros trabalhistas, traíssem a

tadas políticas, nas suas arremetidas de palavra dada em projeto que beneficiava

barganhar o vsto dos rrabalhadores ca- o professorado catarinense; como se fi
tacinenses como receberam Os insultos? zessem "bandeamento", em composícões
E receberam'? de mesas das assembléias!

'

Aquilo foi insulto para êles ? Êstes são os verdadeiros trabalhistas'!
Tocou-lhes a moral?

A. SCHMIDT

de polícia ...
ENGANAMO-NOS NO VICE

Não foi Konder Reis <lo bolso elo colete. Sabia

mos que Arolde não seri;, RÓ que assusta Irincu que

teme, e com razão, que as rédeas .passem para outra"

mãos.
Nunca imaginámos que êsse Carlos Gomes. Sem

pre o considerámos um GETULISTA sincero, anterior i
1930, que jamais de modo algum consorciar-uc-!a �

C0111 os responsáveis pela morte de Getúlio.

Ah. .. o poder... o dinheiro,.. Carlos Gomes

-oderia ir com todos, menos ,com os mais ferozes ),l'

pYesentantes do Clube da Lanterna.
,

A POLICIA É FôRÇA PúBLICA OU FôRÇA
POLíTICA?

I
Fim da convenção da UDN. Começo do "shaw",

e o Capitão Lauth, sorridente fardado, puxando (l

desfile de sirenas abertas com o carro do Palácio -

o PG-2.

i Acordo foi notar da lei que proibibia o ahuso

dos carros oficiais ...
UM ENGANO ... MAS DOIS?

Os nossos sinceros e profundos agradecimentos
ao Padre Godinho pelo slogan que nos sugere, pois
'oi ele, o Padre Agostinho, que num dos seus lnfia

mados discurso disse: "'Se te enganam uma vez, a

ulpa é do outro! mas se te enganam duas ela é tua".

Eleitor! A palavra é do padre. Textuais, garanto.
':-ineu te enganou uma vez, a culpa é dele. Se te eil

Jlla outra, então a culpa é tua. Não sejas o clllpadu
- vota em CELSO.

.

CARRETEIRAS BORNHAUSEANAS

Bastou a chuvinha de um dia. Filas e filas de au

fomóveis e caminhões já estão trancados 110 lHono

lcs Cavalos, Paulo Lopes e Morro Agudo .

Não fôra a administração.fecunda do pessedisla
,. K, que no planalto liga o Norte ao Sul, e estariam

ompletamente isoladas uma região da out I'á.
E Irineu ainda promete ...

Auto, gipe e�aminhão,
Até carroça trancada./ r·
No 1amaçal que se vê

Nessa via abandonada.

Prefeito

não-católicos, ,destina<la a O chc-fe do executivo mU-l Genovêncio Mattos Neto,
tratar da aproximação d,oi:; nicipal recebeu ofício de a- ressalta a ajuda proporcio

que se afastaram ri.a Igreja, gradécimentos do Diretól'Ío II nada pelo sr. Osvaldo Ma-

REERGUIMENTO DO Acadêmico "XXII de Janei- chado para a viagem de um

NORDESTE 1'0", orgão oficial de repre-
I
seu representante, que, no

Rio _ CRF _ No dia 7 do c;entação dos acadêmcios da I Estado da Guanabara, ti'atou

corrente, o Presidente ela Faculdade de Farmácia e I junto às autoridades compe

CBD entregou a Dom Hélder Odontologia de Santa Cata-, tentes de assuntos relativos

Câmara, em benefício dos rina. A correspo�dência, as-I aos intel:ê�se da Favulda.de
flrugelados de Orós, a con- sinada pelO preSIdente da- de FarmaCIa e OdontologIa.

tribuição resultante do cer- quele Centro, acadêmico I

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

I .

.

AtOta,�� F()�"'"
�,:J o

go�al" suas ;}!/�J5l�®
paganJo as rassag-et1s�
em suaVêS p"e::.1ô.ç.ôes,
p[JID�CRUZEIRO
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÃRIO DE S. CATARINA

elo CAC

FLORIANÓPOLIS, Têrça Feira, 2 de. AGÕSTO de 1960

. (Iube Atlético Catarinense
O Presidente do Conselho

Deliberativo Cio Clube Atlé
tico Catarinensc convoca os

senhores Sócios Proprietá
rios para uma reunião de
Assembléia geral ordinária a

realízarcse no dia 6

Agosto de 1960, em

social, com InIClO

horas, para eleição
selho Deliberativo
Suplentes.
Presidtente do C. D.

(seis) de
sua séde
às 19,00'
dO�fCon-
e seus

-Confirmou o Avai a vitória do Turnol
k

Nova queda do Paula Ramos no "(Iá��ico da Amizade", colóca o Campeão do Estado em situação dificílima com

relação ao cetro da cidade - 4x2, o escore- Já no primeiro tempo es alyfacelestes venciam por por 3x1 A
reação paulaína na etapa complemen ar, quando por pouco não chegou ao empate, deu nos nervos de muita gen'
le. Grande peleja, apesar do estado en:harcado da cancha - Duas penaRi�ades pró-Paula Ramos que Hélio
converteu e des�erdiçou - Tatú, um 'monstro" na defesa da cidade aYa�ina Cláudio, Belinho, Vadinho,
Sombra, Hé�io (penalty) e Vadinho, osrnat1cadores, pela ordem Expulslfnísio -- Ouadros - Arbitragem - P
aula Ramos venceu o duelo dos asp� rantes, assumindo a liderança do To neio "Thomaz (haves (abral'" -- Ren

d f
· \

-

""1io' ';-';'·fr "

.•

.

a ratar Visto O mau tempo. " ��c;��",,�.r.""\''_

'U

Em cumprimento a mais

I
líder invicto, enfrentará os' chuta forte e Tatú salta en- porcionando a Tatú efetuar, sua figura exponencíal com ataque, sendo também no, �

uma rodada do Campeonato dois tricolores, sendo bem dL I vianda a bola a escanteio. nova e sensacional defesa. as inúmeras dereeas de vulto táveís as produções de Nil- O estupendo arqueiro Tatú,
da Cidade, Avaí e Paula na, fícil venha a passar pelo clu, Cobra Oscar e Tatú defende Um minuto após, entra ca, que pratica a cada instante son, Vadinho e Moacir. Cláu , mais uma vez a figura do-
mos foram protagonistas, be dos Carioni que há mais' de soco, mandando-a para vallazzi em substituição a qUe passa. Aos, 24 minutos, dia melhor que Érico. mínants elo match
anteontem, do cotejo mais de dois anos não conhece um longe. Maurílio. A seguir, Mirinho dentro da área perigosa, no No vencido soltentaram-ua
sensacional do certame. De revés frente ao alvi-preto. Investe o tricolor na ânsia atira e a bola vai sair por setor esquerdo, Oscar é atín, Zilton e Betinho na defesa e Culica e Abelardo; Moacir,
fato, a peleja entre alvi.ce, FORMAM AS DUAS do empate. Pelotaço de Som- cima do travessão. Mais adi- gido por Nilson: penalty que Valéria, Sombra Hélio e Os- Cláudio (Érico), Nilson, Va;
lestes e tricolores soube pro- EQUIPES bra é bem defendido por 'I'a., ante, Waldir defende bem o árbitro aCUDa. A cobranca cal' êste o melhor do' team. dinho e Betinho.
porcionar ao público pre , O Avaí é o primeíro a pisar tú. A seguir, Enísio eensacío., um chute de Betinho. é feita por Héli� que perde

-

a
" Waldir �alh?u em dois ten- PAULA RAMOS - Waldir;

sente ao estádio da rua Bo- a cancha, eendo ovacionado nalmente impede o avanço TERCEIRO GOL AVAIANO: grande oportunidade do

em_,
tos e os dOIS extremas ca, Marréco, Nery e Édio; Zilton

caíuva, momentos de grande pelo público. Minutos depois de Oscar e Hélio que estavam VADINHO pate, chutando na trave. Sai nhotos não convenceram. e Betinho; Valério (Hélio),
emoção e suspenso como adentra a liça o campeão do na iminência de marcar. Aos 38 minutos, Betinho Oscar, revelando suspeita de Marréco, Nery e Édio írrecc., Oscar (Valérlc) , Hélio (Os.
poucas vezes temos sentido I Estado que ígualmente é Nova defesa de Tatú de um estendeu para a extrema es., fratura num dos braços, pa , nhecíveis, principalmente o car) , Sombra e Maurílio (Ca.,
Era a pugna decisiva da aplaudido pela assistência. "shoct" de Hélio. querda onde se encontrava ra retornar minutos depois. segundo. vallazzi) .

vice-liderança que ia colocar Eis as duas formações: AVAl: 2xO
\ Vadinho. Nery chegou prí- VADINHO: 4x2 ARBITRAGEM PRELIMINAR

frente a frente Avaí e Paula AVAl - Tatú; Binha, Ení , Estamos presenciando um meiro à bola, mas falhou no Aos 29 minutos o Aval con, A cargo de Iolando Rodrí , A preliminar, em disputa'
Ramos, que é considerado o sio e Mirinho; Culica e Abe, jogo de grande equilíbrio. O chute e Vadinho, dela se apo; sígna o 4.° e último tento

I
guee qUe surpreendeu com da liderança do Torneio

clássico n. 2 da cidade. No lardo; Moacir, Cláudio, Nil; Avaí responde bravamente derando, avançou firme e que VIrIa a ser tambem o uma atuação magnífica. Acer I "Thomaz Chaves Cabral"
turno, o Avaí quebrara a ín, son, Vadínho"e Betinho. aos ataques. AQ[! 20 minutos chegando não muito perto do ultimo da tarde. Marcou o tou em quase tudo, prinCiPal-I (aspiranteo) foi vencido pelo
vencibilidade do campeão do PAULA RAMOS - Waldir; Betinho arremessa forte e arco, arremessou com violên; Vadinho, depois de passar mente nas duas penalidades tricolor que assim passa a ser
"stado e representante de Marreco, Nery e Édio; Zilton Waldir concede escanteio cia para vencer Waudir. por Nery, com um pelotaço máximas. Gráu dez p_at.q,-o_< .n.riovo lídp��. ��r, �v �JV'J·e ..

''1 Catarina na próxima e Betinho; Valério, Oacar, que é bem cobrado por Va, SAI CLÁUDIO E de fóra da área que auanhp.u, 8{.f'3-t�ftgeill.. "'""
RENDA

8rasil. Daí o .desejo dos Hélio Sombra e Maurílio. dinho, verificando-se então ENTRA ÉR"rCO ,9.�'��Y:U�!�·-Waldir' e foi QUADROS CrS 13. 8io,00 a renda, Ia,
tos de vingarem o re, ARBITRO ESTREANTE forte barafunda frente a Aos 40, ��J}P�;':Clá��i;�� entrar no ângulo direito do AVAl - Tatú; Binha, Ení , vando-se em consideração o
uestão. O "referée" da, partida é o meta.nauíaína> \��'nClo Abe, substituido por Érico. arco. 'sio (Abelardo) e Mirinho;' màu tempo reinante .

., <:G""'�1l'.J;>A DO novato Iolando Rodf.i.a: ------.. .

• - <5U-e." Iardo, que avançara, desferi; CAI O ZERO DO SAI OSCAR

MES DE TRES ESPORTISTAS PA� AlZ st:uãebu em par�i- do potente chute que foi ba, MARCADOR: SOMBRA Animado com o gol 'dissi- OS NO' ,

-

..

-�J B -jue o I-a�� de pr�fissionais. se�s au; ter .em Nilson para sair p�.: Aos 44V2 minutos, comer pador das últimas esperan,

) o ''"'Tl\'aximo das

I
xílíares sao os srs. SIlvano la linha de fundo. Contl , contra o Avaí é bem cobrado ças do adversárío, o Avaí RA IRES RUAS DA CAP'ITAL

dos seus atletas, Diae e Virgilio Jorge.' nuam os dois quadros jogan- por Oscar, tendo Sombra, que consegue de novo equilibrar
) mesmo, havería de

I
CAI A CIDADELA PAULAINA do de igual para igual. Ao.' I se encontrava bem colocado, as ações. Waldir defende chu

Apelo aos vereadores da metro'pole.nar o triunfo do turno LOGO NO }.O MINUTO 24 minutos, surge o segundo aproveitado para vencer Ta., te de Vadinho. Oacar deixa a

.do quaee todas as chan_! É iniciada a pugna êõm os ponto avaiano. Cláudio do' tú e consignar o primeiro cancha para não mais re_.

barri dces do tricolor vir a ser cam; dois conjuntos revelando ex- centro da cancha entregou a! tento dos tricolores. Termina tornar. Sombra atir� e Tatu a rnga -ver e
peão da cidade. E, assim, celente disposição e bom con Nilson que centrou profun_! o ppmeiro tempo: 3xl pró

I
defende. Aos 43 minutos, in ,

Assim como as prtncípaís I Rocaiuva Esporte Clube, gló ,

parece, o clube da Praia de trôle da bola, apesar do pés. damente a Moacir no setori Avaí.
t . artérias da capital catart. ria de nosso futebol .além. de

d t O t 'PENALTY HE'LIO ves e o Paula Ramos e Betí., . .Fóra será, talvez, o único clu, simo estado da cancha. Logo es e. ex rema correura-: nense revelam as homena, ter sido presidente e treina-
id

.

f t
. CONVERTE EM GOL nho recebendo de Sombra '1' .. I . .

tbe vencedor do título máxí- no primeiro minuto de jogo � pi o e atirou arte eras erro,
,

'

" geris prestadas por varias 'dor. FOI ínegavelmen e, um
. .

d .! d b I I d f A fas final transcorreu ve-se frente a�frente com -' 1 I" I t f t bmo de um Estado, sem ter e inaugura o o placard. ZII_ passan o a o a pe a e esa . e
t' geracoes aqueles que se ces-

,
Ido O' do nosso se or u e o.

. . .

t
. ,

qua'" to'da COIU o Paula Ra Ta u e manda na trave per-, ". I
. .

h'd I .sido, antes e depois, campeão �on comete "foul" em Vadi- j contrana para Ir er aos pes

I
-'� . -

d d
.

'

i tacaram nos dIversos setJo- llStICO. Con eCI.O pe a gran-
da sua região. nho que o árbitro acusa, isto, de Betinho, o qual, �em hesi- mos dominando as ações, �lnt o oportu�Ida�e de our�. res ria vida cotieliana tam_ de ma iria Agapito, S('m ga-

.

t d f d sem no ntanto conseguI'r' ZI on a segurr atIra e Tatu. . . 'I
-

t· fEm,bóra muitos achaf.'sem fora da area, no setor ·ef.'_
I
ar ,emen ou para o un o e ,iJem nos da Imprensa pre_ nhar nada a nao ser sa IS a.

d
.

I f I d CI' d' d edes grande coisa a não ser um defende. Betinho (Avaí) ful_: 't" -

I
.

que um marca or Igua a a- quer o. au 10 se encarrega as r .

'. tendemos neste comen arlO, çao e pequenas a egnas, cOm
.

Ih
A

b f d b ó f
.

\ ENTRA CAVALLAZZI E tento dp penal conSl'gnado mIna e a bola quase rasua o .

M'
. .

t'
. .

t delana me 01' so re o que oram a co rança e az com VlO- �'_'. 10mbrar aCamara umCI- as VI onas conqUls a as p
SAI MAURILIO pOI' He'II'o aos 15 nlI'nutos de travessao. E para termInar . I. .

os noventa minutos, por ou- lência e rasteiro, tendo a pe- ". paI de uma Justa homen.a- seu quendo clube, fOI um
f· "b'

.

I t "
.

d um belo salto de Tatu de um 'A

I ·ttro lado deve-se considerar !ota escorregadia passado por O Paula Ramos reage Ir-: uma ICIC e a pengosa e
"

I
gem �� tres baluartes elo es_ baluarte de nos,so espor e.

um detalhe importantíssimo: Waldir, indo dormir no fun_ r me, mas encontra a reta-! Enísio dentro da área. poderm'D arremesso de HelIo.
j ,

'1 \ '.' ntou o campeonato de
I I Final: Avaí 4 x Paula Ra- por ·e. �'

! '''. '

•

.

o Avaí apresentou menas fa- do das redes. Falha do ar_ guarda "azzurra" muito coe-, EXPULSO ENISIO
. Em no;:so setor, temos a sa- Juvems em nossa capItal,

lhas que seu antagoniDtas e queira que a "torcida" do sa ·e resistente. Manobram I Ení['io reclama de uma de- mos 2.
pl"étda missão de informar ao tendo ainda o grande pl'edi-

teve mais valores individuais campeão deplora. Log'o de-' Valério, Hélio, Oscar e S0111_ cisão do árbitro e é pelo re- OS MELHORES ;ÚbliCO, �s coisas do espor- cado de ter revelado craque�
.- f' I d cancha No Avaí: Tatú um autên-

em evidência. Daí sermos de pois Moacir, recebendo de bra e êste perde boa ocaSlao, eree expu so a .

te, bem como, psclarecer para o esporte catarinense.
A , •

d f' Ch t d V NOVO PENALTY' tico "monstro" com suas inú-,opinião que o Avaí mereceu Betinho qUe fora bem ser- chutan o ora. u e ea-· pontos que por ventura per- Foi outro gigante!. I d'd HE'LIO PERDE meras e incriveis def.esas. Ema vitória, ficando, destarte, vido por Nilson, atirou fóra, lério é bem defen 1 o por maneçam obscuros. Eis por- JAIRO CALLADO, jorna�
em situação previlegiada pa- perdendo bQa oportunidade.

i
Tatú. Aos 30 minutos, Som_ A impressão qUe se tem, forma o veterano goleiro que

que resolvemos, lembrar aos lista elo,; mais brilhantes,
ra a conquista do título, vis- Nova investida avaiana e) bra vê-�e frente a frente vendo o Paula Ramos domi- é o melhor da cidade em [lua

senhores que integram 3. c'·;teye mais ligado ao esporte
I d

.

e' a d qu" o posição. Bom o trio de za-to que tem pela frente sà- Vadinho, [iervido por Nilson" com Tatú e atira. Salta o ar- nan o o Jogo e e Câmara MuniCipal ,a home. náutico, prinCipalmente ao

I t· f
-

Ih
' gueiros, destacando_se Ení_mente o "lanterna" do cer-' atira altQ por cima do tra- queiro e evita o gol, man- nun o nao e escapara. nagem que devem à três C. N. Francisco Martinelli.

tame que é o Atlético, en- vessão. dando a escanteio. Bate Os- Todavia; os avaianos dão o sio. Culica e Abelardo muito
grandes 'lo nOSS::l esporte, Sua história, como despor-

. .

d tendo em Tatú firmes. Betinho pontificou noquanto que o Figueirenfle, Aos 10 minutos, Valéria cal' e Betinho fulmIna, pro- que po em, pois com o passar do tem- lista dispensa maiores co-

POSTAL 5 X CARAVANA DO AR O POMOas�Ú���� �ueesqU;��SON �:�::r���:aoi�o�!�v�á b�:
.

.

MAIA MACHADO� AGAPI· noscc, através de sua A GA.

TO VELOSO·E JAIRO CAL- ZETA informou ao público,
LADO não caiam no esque- as coisas do esporte. Assim

Estreou goleando no certame o (am peão de S9 - Decepcionou o (arava. na d,o Ar banquean ��;I��to�e�:���;�:��o�a��s í�= �o�:� ��x�;;�����: ���!�
�o sem apelação diante de um adversário nílidamenfe superior - A classficação - São Pall- !:Fi�:��:c�:�o�:::�;�E: ����i����::};i��E
I T e d 'M

· -

de'
·

s na pro'xima rodada No Caravana do Ar, gos- somou n importância (le, Desta forma, a Câmara Mu- de ('antor da velha guarda,O e rez e aio ser'ao a y nano t • tamos do médio Tonino co-' cr$ 320,00. Anormalidades: 'nicipal de Florianópolis, es- tamlJém em São Paulo a rua !

Tivemos na tarde de Sá_I Tendo pela frente a equi- elevada, reconheceurMn, o mo quarto zagueiro e Larri,
I
não houve_ taria prestando uma justa PE1.E', lembrança do públiCO

bado no estádio da Federa_ pe dO) Postal Telegráfico poderia de seu adversário, como' médio volante, alem I . A Clasil'icação homenagem àqueles que em pêl,lli!,la e brasileiro ao ma-

cão Catarinens'e de Futebol, I forte candidato ao título' 'Jaqueou com disciplina e do ponteiro esquerdo Mada_ Após a rcdada acima, a vida 'souberam dar um pou- ::-avilhoso atacante, Cam-

� terceira rodada do turno! pagou caro tributo pois ba� lealdade. loni Que mostrou qualida- classaficação dos concorren- co de seu talento, de seu sa- peãe do Mundo de 1958. Por

do campeonato amadorista,! queou inapelavelmente pela Sôbre o cotejo própria_ des. Outros detalhes: 1.0 tem_ tes ao certame amadorista crifício, de seu incentivo, de que então, não podemos
que reuniu as esquadras do' contagem de 5xO. O Carava_ mente dito podemos dizer pO: Postal 3xO. Final: Postal ficou sendo a seguinte: seu amôr próprio, aos clu- gravar para a posterida
Caravana cio Ar e Postal Te-l:ra do Ar, r_:esta sua primeira que o Caravana do Ar, re- 5 x Caravana elo Ar O. Ten- 1.0 lugar - Tamandaré, bes esportivos a que estive- de os nomes de NELSON

legráfico, ambos fazendo apresentaçao, lançou alguns sistiu sómente nos primeiros t�s r.e Cabeça, Bibe de pe- {3ão Paulo e Postal �elegrá- H,Ir. ligados, o que vale di- MAIA MACHADO; AGAPITO
suas estréias. Prognostica-

I
jogadores novos que demons_ minutos de luta, uma vez que nalti, Arilton, Arilton e Kna- fico, O p.p. � zer ,deram algo de si, pelo VELOSO E JAIRO CALLA

va-se um prélio bastante mo- ! traram qualidades mas que depois que os rapazes dos bem, pela ordem. O árbitro 2.0 lugar - Treze de �o, esporte catarinense. NEL. DO, numa placa, em três das.
vimentado com lances que não suportaram o peso da Correios e Telegráficos, a- foi o senhor Antônio Sil_ Austria e Caravana do Ar'; SON MAIA MACHADO foi o Lantas ruas que circundam
l'ealmente pudessem prender: responsabilidade, perdendo- briram a contagem foi cain. veira o popular Tonico, que 2 p.p. 'd,écano da crônica esportiva nossa cidade? Seria numa

a atenção do público expec- se quasi que completamen- do gradativamente de pro_, cumpriu uma atuação acei-l O certame pro&seguirá no il�a. Com seu talento, or- homenagem justa àqueles
tador. I te. O Postal Telegráfico, a_ dução até ficar sem forças I tável, se levarmos em conta próximo sábado como encon- g'anizªção e destaque que que em vida deram tu.
O Caravana do Ar, que de-

I proveitando
('sta consequên- para esboçar qualquer rea-I ter sido esse a sua estréia, tro São Paulo x Treze de teve cOf.\lo homem de im- do para que Santa Catárina

ra lisonjeira impressão de cia lóg'ica de seu antagonis- ção. No clube postali,;ta gOS-1 dirigindo cote'Jos por êste Maio. 1 prensa, I ou aos seus Ieito- se projetasse no ãmbito na-

que se constituiria n\lJlliI dos' ta construiu o alto placar tamos da exibição dos avan_ certame. A seu crédito o fa-

"1
res os aco ecimentos mar- cional, através do esporte.

candidatos ao título máximo: de' 5xO, confirmando portan- tes Cabeça e Arilton, num tor disciplinar que foi exce_
,. MADE�.RAS P�RA -, cantes de nof. esporte, dei- Com a palavra os ilustres

por ocasião de sua aprescn-, to o Que disemos acima de plano mais destacado en_ lente, de liJlliIbas as partes. C�'L)1BR�C}1ê� RT
xando arquivado wrl<2;'3 epi- Vereadores, pois acredita-

tação do torneio Início, de-
I que

o conjunto dos integran_ quanto qUI! os demais ,apre- Teve algumas falhas que dei-I I RMAS ,I EN U I �ódios c.a história rio eS'P�r- mos ter cumprido com o
.

t t t
�

. , , (A I < 8 �'. D .\ >I ti f o N f I 'lO)

J' ..._ ...� dce]1cionou JUs umen e na suai es do clube da Base Aerea,
I
sentaram-se cem altos e bai_ raremos para anahsa-las em' A>dIGO OI' C.'.ll" [l A .... '" 0-1' te barrIga-verde, AG; T�OSSO ever.

estréia. que perdendo por contagem xos. o_utra oportunidade. A renda I . -�=.��� .. �.. VELOSO, foi o fun t::=-:=Iii M. BORGES
,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÕPOLIS, Têrça Feira, 2 de AGôSTO de 1960
"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA I

t
I
•
•
•
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E.DITAL
temunhas, e por todos os

meios de prova permitidos,
citandovss o ilustre repre
sc·nlar.t€ da Promotoria PÚ·
blir a, bem como por edital,
s interessados. Pede Deferi
mento, Florianópolis 21 de
janeiro de 1960. (AS�inados)
Aluisio BIasi e Carlos Ange,
lo Fedrigo. Rol de testemu
nhas: 1" - Sra. Gení Ca
ma rgo dos Passos, residente
na Servidão Franzoni 41'
2 - Sra. Laura Co�tinh;
residente na Servidão Fran�
zoni; 3 ..:_ Sra. Nilce Maria
Prazeres, residente na Ser.
vidão. Relação dos documen
tos anexos: Doc. n. 1

Procuração. Doc. n. 2-
Certidão de Batismo. Doc.
n. 3 - Certidão de casa,
mer.to relígioso. Doc. n. 4,
Certidão de óbito.

Petição de fls. 11
E:!rollo. Sr. Dr. Juiz de Dl�

reito ela P Vara. Valda da
PETIÇÃO INICIAL Silva, brasileira, solteira, do-

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- méstica, residente e domí,
reíto ria 1.a Vara. Valda da ciliada nesta Capital vem,
Silva brasileira, doméstica, declarar, por seu Assistente
re-.cente e domiciliada nesta Judiciário abaixo assinado
Capital, à Servidão Franzo, nos autos da ação de Invés
ni, 12, por seu Assistente tígacão da paternidade em
Judldlá.río abaixo-assinado vista do despacho datado de
(doc. n. 1), vem pela pre- 22/1/60, o que se segue: 1
sente propor ação 'de ínvcs- - que desconhece a exís
tígacão de patcrnídads, na têncía de herdeíros: II
conformidade dos arts. 291 a requer a V. Excia., seja eí;
seguinte do Código de Pro- tado por edital, o cônjuge
cesso Civil e 363 - I di Có- superstíte, sra. Arlinda Du
digo Civil, no curso ria qual tra Andrade, de residência
provará: I - que a autora ígnoraela, E. Deferimento
e filha de João Goncalves Florianópolis 9 de abril de
'ele Andrade, conforme" ecr; 1960 (Assinados) Aluisio
tielão de batismo (cloc. n. 2); BIasi e Carlos Angelo Fedri
II - que o investigado ha- 50. Assistentes Judiciários.
via contraído casamento re- DESPACHO
Jigioso com a progenitora da Expecacse edital de cita-
querelante, na Paróquia de ção na forma do requerido,
N. Sra. de Lourdes e Sao com as formalidades legais,
Luiz (doc. n. 3) III - que o Fpolis, 26.4.60. (Assinado)
ínvestígado, pai da querelan, Euclydes de Cerqueira Cin
te; já faleceu (·�oc. n. 4): tra, Juiz de Direito.
IV - que o investigaria ao E, para que chegue ao co
tempo do nascimento da nhecimento de todos, man
autora, so habitava com a dou expedir o presente edí,
progenitora ela -querelante I,al· que será afixado no lugar
dona Olívia Lúcia da Silva: do costume e publicado na Iconforme declaração em f·,rma fia lei. Dado e passa
juizo as testemunhas abaí- do nesta ci-dade 'de Floria-

��e:r�o�.d�:cf:�oser�st� :�: ���!��a, :::a�l:ze�:ete S��!� I .....;.----V-·--E---N----D-plícante declarada por sen- do mês de junho do ano de Um carro Sica Arond ano 1952, em bom estado,tença filha ilegítima de João mil novecentos e sessenta. Preço de ocasião, Vêr e tratar a rua 24 de Maio 930.
Gonçalves dg Andrade, sen- Eu, (assinado) I. E. carva, (Estreito)

,

do lhe expedida certidão da lho, Escrevente Juramentado
referida sentença, para os o adtilografei g subscrevo.
fins ele requerer benefíicos Waldemíro Cascaes, Juiz de
junto ao Instituto de Apo; Direito da P Vara em exer
sentadorla e Pensão dos In- cício.
dustriários. Protesta pelo I, E, Carvalho
depoimento pessoal das tes, Escrevente p/ Escrivão

JUIZO DE PIREITO 01\
r�.Lx.··EIRA VARA DESTA
COMARCA DE FLORIANO'.
PàLIS - EDITAL DE CI

TAÇÃO COM O PRAZO DE
TRINTA (30) DIAS

O DOUTOR WALDE
MIRO CASCAES, .1.0
Juiz Substituto, da l.a

Circunscrição Jl1d�ciá
ria do Estado, no exer,

cício pleno do cargo
de Juiz de Direito da
L" Vara desta Comar
ca de Florianópolis,
Estado de=Santa Cata
rina ,na forma da lei,

FAZ SABER aos que o

presente edital de citação
virem ou dêle conhecimento

tiverem, C!ue por êste meio
fica CITADA a Sra. ARLIN_
DA OUTRA ANDRADE, para
os devidos' fins, por todo o

conteúdo das petições e des

pacho abaixo:

.,n:-<"i!';"'.'!'J·i'--�t".., .. _�.,

.. . .:�

'�7� 1;' -1" �� ," _:��}�?�' .. ���_�� " ;;_�o���_.;:�: ... ; _>�_
.

VALIOSOS PREMIDS!

� I

CHOCOLATES

CONCURSO

elA. HARKSON INDÚSTRIA! COMÉRCIO KIBON
RUA 1.° DE MAIO, 307 - CAIXA POSTAL 1

sAo SEIASTIAO DO CAI - RIO GRAND' DO SU�

É FACíLIMO
CONCORRER ••• E GANHAR I
1. Junte 3 envoltórios ds quaisquer dos
seguintes deliciosos produtos .l<IBON.
Pirulito, Delicodo e chocctotes' lin9Qt�
e Ki-Bombo.
2. Responda 6 seguinte pergunta: I

"Qual é CI nova copilal do Brasil?"
3. Coloque os 3 envoltórios e a resposlo
num envelope, juntamente com o seu
nome e enderêço,
4. Deposite-o numa dos urnas existentes
nos revendedores Kl SON ti na Rgdio
Gaúcha, ou remete-o poro:

CONCURSO SURPR�SA KIBON
Caixa Postal n,O 2182 - Pôrto' Alegre,

Esl. do Rio Grande do Sul
5. Aguarde os resultados, assistindo 00

programo "Surprêsos Kibon", transmitido
aos domingos, às 9:30 horas, pelo Rádio
Gaúcho de Pôrla Alegre.
IMPORTANTE: Cada ••••Iop. é .dlida .6,
mente poro J ('oncurso semanal' Paro parlidpar
em todos os concursos, V. deve mondar envelo.
pes tôdos OI' semanas! QI/onto mais tnvelopel
V. mandar, mais chances V. terá d. ganhar'
O direito aos prêmios prescreve dentro dt)

prazo de '2 meses o partir da dota d, cado
apuraçõo,
O Concurso tero Q duraçõo d. trls .mll""

undo o primeira apuração no dia 10 d. Julho
e a último no dia 9 de Outubro. Nilo havirg
apuraçõo no dia 2 d. Outubro.

Carte 'OI,,,,,:J03
I.Wiltlr TIi."';I;1' �, '''' Ir;,Il - Ma Iilt.J

CLICHÊS E CARI"BOS :DE BORRACHA

JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS

BDITAL DE CITAÇÃO, COM
O PRAZO DE TRINTA DIAS,
OE INTERESSADOS AUSEN_
TES, INCERTOS E DES-

CONHECIDOS.
O Doutor Manoel Gar
mona Gallego, Juiz de
Direito da Comarca de

Ti,tucas, Estado de San
ta Catarina na forma
da lei, etc.

'

FAZ SABER

façam seu pedido na Empresa Gráfica Grajaú Ltda.
Rua Tiradentes, 53 - Florianópolh

. 8t>%1'4L
E - S- E

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

VAGAS
Temos duas vagas, para pessoas realmente capa

citadas, Os candidatos deverão ser do sexo masculino
idade entre 25 a 30 anos. Tr-atar a Rua Jerônimo
Coelho - 1B sala 21.

Com pleno êxito
�Bcerrou-se a 'II EI�osi�ão
Iniciada dia 24 do corrente,

encerrou-se dia 28, às 21 ho

ras, a VII.a Exposição de oa
nárloe do Centro de Criado
res de Canários de Santa Ca_
tarina.
O C.C.C., fundado à 15 de

,junho de 1953 é uma insti

tuição conside�'ada de utili
dade pública estadual e mu

nicipal e atualmente está re

gistrado na Federação Brasi
leira de Canaricultura.
A VII.a Exposição, como as

an teriores, agradou a quan
tos tiveram o privilégio de a

vidtar, até mesmo elementos
de outras localidades do Es
tado e de fóra do Estado, .co
roando_se de pleno êxito.
Apresentando um número

superior a 250 canários das

raças Hamburguês de Canto
Clás�.'Íco, Holandesês de Côr
e Fl'izados Parisienses, expu
zeram 24 criadores que dei
xaram patente a classe e a

dedicação com que se esme,..

ram no apresentar sem.! ca�

nários, verdadeiros encantos
qUe alegrou o ambiente e ma.

ravilharam pela sonoridade
de seus cantares.
A leigo tornava-se difícil

escolher o melhor. Todos fo
ra� admirados, cuidadosa
mente, merecendo os mais
calorosos aplausos.
A Comissã<> julgadora che

gou. ao seguinte resultado:
ROLLER DE CANTO
1.0 lugar Zanzibar N,

Lins, com 170 pontos
2.0 lu�ar - Fernando L. de'

a todos quantos o presente
edital de citação, com o pra,
zo de trinta dias, de ínteres,
sados ausentes, incertos e

desconhecidos, virem ou dele
conhecimento tiverem, que

Aguiar, com 60 pontos modernos e integrando ai Fe- O ESTADO se congratula por parte de João Salsi lhe

ROLLER DE CóR deração Brasileira de cana, com o CCC de Santa Catarí., foi dirigida a petição do teor
1.0 lugar - Fernando L. de ricultura, o que equivale dL na, formulando os melhores seguinte: - "Exmo. Sr. Dr.

Aguiar com 1.066 pontos zer que, dos Técnicos Julga, votos de pleno êxito nas suas Juiz de Direito da Comarca

2.0 l�gar - Zanzibar N. dores farão parte Juizes dé finalidades.
- João Salsi·, brasileiro, ca-

Lins, com 1.040 pontc'\� outros Estadou da Federação. sado, lavrador, residente no

3.0 lugar - Walter Moritz, São pois merecedores de Ilugar Sertão do Perequê,
com 620 pontos todo aplauso, não' só os Ex. 11'.�ll1icípio de Pôrto Belo,

.

FRIZADOS PARISIENSES positores, como os Diretores. GOSTA DE CAFÉ1 dest� Comarca quer m<>ver a

1.0 lugar - Walter Moritz, do CCC de Santa Catarina, P:'t�'€r.tc ação de usucapião
:om 220 pontos que não medem esforço" e' ENTÃO PEC� CAFÉ ZITO AiU que expõe e requer a V.

2.0 lugar - Irmão Vitor B sacrifício's no apresentar os' Excia. o seguinte: -:- 1.0 - O

Vieira, com 160 pontos especimes mais brilhantes I suplicante é posseiro, há

3.0 lugar - Mario Zacki, das várias raças de canário". I mais 'ele vinte e cinco anos

com 100 pontos ! por si e seus antecessores:
ROLLER DE CANTO A BE'lA ADORM'E(�DA NOS BAI'RROIS I dos seguintes lotes de terras:

Campeão _ Zanzibar N. Lins A � � 1.0 LOTE - Um terreno

ROLLER DE CóR As primeiras apresentações canto para os olhos, tudo foi I rmal, situado no lugar Ser-

Campeão _ Zanzibar N. Lins da peça "A Béla AdormecI. preparado com o maior cari- tão do Perequê, com 221 me-

.
FRIZADO PARISIENSE da", mais um lançamento do nho para agradar a todos, tros de freptes e 2.200 ditos

Campeão _ Mario Zacki I Teatro
Infantil de Florianó- pequenos e adultos. de fundos em forma trian.

CACPEÃO GERAL DA polis, serão nos bairros de A Princeza recem.nascida,· guIar, ou sejam 245.100 me·

VII ,a EXPOSIÇÃO nossa capital, e em cidade::J aparecera no palco, na pes. tros quadrados, f a zen do

Zanzibar N. Lins J vizinhas. Isto durante o mês soa da linda menina Katia- frentes no Travessão Geral

É de justiça salientar, além' de agosto, em virtude de Regina, de apenas 8 meses de do Batista e fundos a Oeste

da brilhante exposição, o lo. estar o Teatro Álvaro de Car_ idade. no Travessão .dos herdeiros

cal em que a meDma foi a.1 valho, ocupada durante todo O nOS1:lO desejo, é que esta ignorados de Francolino de

presentada êste ano _ o pá-Ia mês. Mas em setembro, -lá péça tenha o mais amplo su- Assis; extremando ao sul em

tio interno do Instituto de estaremos para a alegria da ,I cesso, igualando ou superan- te'" �IS de Pedro Torres e ao

Educação "Dias Velho", que garotada de Florianópoliu. do os outros espetáculos já no: te
-

em ditas do requeren_

se prestoll maravilhosamente Os ensaio� já estão prati. apresentados pela Teatro In- te. 2.° LOTE - Outro terre�

ao certame pelas carateristL camente terminadoh, as rou·1 fanti! de Florianópoliu, e en- no rural, situado no lugar
cas necessáriau, como clari- pas e os cenários já estão

I
tão poderemos nos unir para Bet'tão do Perequê com 49

dade, arejamento e espaço, prontos e posso afirmar que lançar os maiores elogios a' metros de frentes e 878 ditos

tornando o ambiente agra. não pOderiam ser mais lin"1 sua �cansável diretoria, D. de fundos, onde termina
dável para quantos tiveram dm.'. Será um verdadeiro en- Geny Bot'ges, com a lal'gunra de 34 metros

o privilég"iQ de visitar a Ex- e 20 centímetros - ou sejam
posição. 37.000 metros quadrados -

Para o pró1mo ano o Cen_ V E N D E S E fazendo frentes no ribeirão

tro de. Criadores de Canários
...

da Miséria e fundos em ter-

de Santa Catarina já está se ras ele herdeiros ignorados de

movimentando, pois que a- Uma caminhoneta RURAL WILLYS ANO 59, Francolino de Assis; extre_

pre�entará l1ua VIII.a Expo- em perfeito estado de conservação, preço de oca- I manelo ao sul em terras elo

sição dentro dos moldes mais siRo - Tratar pelo telefone 29·11 requerente e aó norte em

terras elos herdeiros do Ro
cha. 2.0 � As referidas pos
ses foram adquiridas por
escritura pública de Maria
Cândida de Assis, Ataylo
Francisco de Assis e Pedro
Abrlon Cassaniga e suas mu,

Iheres, em 21 'de maio de

1960, cuja posse sempre foi
pacífica, contínua ininter
rupta. 3.0 - Em vista do ex

posto quer o suplicante re

gularizar a sua posse sobre.
os referidos imóveis, de con

ror"1id[),�lc com a lei federal
2.437, ele 7 de março de 1955,
que modificou o artigo 550
do Código ele Processo Civil
e para' o dito fim requer d
designacàe elo dia e hora
para a 'j ustificação respecti:
va, na qual serão ouvidas as

testemunhas, Pedro Torres
e Hermindo Stein lavradores,
residentes e domicilia':!.os no

local do imóvel, as quais
comparecerão independente
mente de citação. Requer
mais que, depois da Justifi
cação, sejam feitas as cita.
ções do atual confrontante
Pedro Torres, residente no

lecal do imóvel, - do Sr. Di-

retor do Patrimônio da União,
por precatória em Florianó

polis, - do Sr Dr. represen.
tante do Ministério -Pú
blico, nesta cidade, - e dos

interessarJods' incertos e des
conheci·dos por edital de trin •

ta dias; todos para falarem
aos têrmos da presente ação,
dentro c.o prazo de rlez dias,
de acôr·r]o com o disposto no

artigo 455 citado, - deven
do ser, afinal, reconhecido o

domínio do suplicante sobre
a referido imóvel, para fins
de direito, Dá-se a presente
o valor de cr$ 5.000,00 para
os efeitos legais. Protesta.se_
p!'(n ar o alegado com teste

nuwhas, flepoimento de con

testante, se houver, - e

vistoria se necessária. O so.

licitador que esta assina tem
sua residência nesta cidade
onde recebe citação. TijucaR
6 de julho de 1960. (as.)
Claudio Caramurú de Cam

pos, Em dita petição foi exa ..

rado o seg'uinte despacho: -

"A., como requer. Desígno o

dia 13 do corrente, ás dez

horas, no Forum, para a jus.
tificação feitas as devtdas
Intírnações e notificações.
Tijucas, -8/7/60, (as.) M.
Carmona - Juiz de Direito"
tos, a justificação retro proco
ferida a seguinte sentença:
- "Vistos, etc. Julgo por
sentença, para que produza
se." legais e jurídicos efei
tos, a justificação retro pro.
diela nestes autos a requeri
mente de J�o Salsi. Cite
se por mandado, o conrron,
tante conhecido do imóvel;
por editais, com o prazo de
trinta dias, na forma previs
ta no § 1.0, do art. 455, do

C,P.C., os interessados in
certos; pessoalmente, o sr.

dr. Prometer Público da
Comarca. Dispenso a cita

ção do representante do Do

mínio da União, por enten,
dê-la desnecessária, em ra
C'e 0, jurisprudência não só
Ll0 Supremo Trjbunal Fede.
ral como também ·do Tribu
nal de Justiça dêste Estado.
Sem custas. P.R.I. Tijucas,
19 de julho de 1960. (as.)
M. Carmona Gallego - Juiz
de Direito," E para: que che
gue ao conhecimento de ta
rJas e ninguem possa alegar
ig'nol'ância mandou expedir
o presente edita� que será
afixado na séde dêste Juizo,
no lugar do costume, e, por
cópia, pub)icado ·UMA VEZ
no Diário da Justiça e tres
vezes ,no jornal '10 ESTA
DO", fie Florianópolis. Dado
e passado nesta cidade de
Tijucas, aos vinte dias do
mes de 'Julho do ano de mil
novecentos e sessenta. Eu,
(as.») Gercy dos Anjos, Es

crivão, o datilografei, con.

feri e subscrevi. Isento de
selos por se tratar de ASSIS
TENCIA JUDICIA'RIA. (as,)
M, Carmona Gallego - Juiz
de Direito. Está conforme o

�e �aBários

sédeoriginal afixado na

dêste Juizo no lugar do

tume, sôbre o qual me

port c dou fé.

SABOROS01
S'Ó C A F E Z I 'f O
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iiiidicãifôrPrõTissiõõãi!
CUNleA SANTA CATARINA

Doenças Nervosas e Mentais -

Clinica Geral

Ex_Interno por concurso da .a'u_
nldade_Escola. (ServlCo do prot.

Octávio Roarlguei Lima). Ix-

I
Interno do Serviço de Cirurgia ao

Hospital I.A.P E.T.C. ao Rio d.

{anelro. MédlC� do Ho.pltal de

Caridade e d. . Maternldad. Dr.

I
Carlol Corrêá;
DOENÇAS DE SENHORAS _

Rua Deodoro, 15'-.- tel. 3820 l-".
PARTOS _ OPERAÇOES _

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• PARTO SEM DOR pelo método
_-------_-- -.;......._"';";"';";;";';..;;.;.�<:;...;.;:;.;:;;."" . pslco_protllatlco
-

.

Rua Conaelheiro lnltra, 110
Telefone 8022 - Caa. Postal 139

li:nderêço Telerráfico ESTADO

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G E R E-N T.
Dorn íngos Fernandes de Aquín o

RE D A'rORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo .T'adasco - Pedro Paulo Machado - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

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

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso J'uvena] - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter

Langc - Dr. Acyr Pinto da Luz - Aey Cabral Teive -

Doralêcío Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PUBL1CIDA"O.
Osmar A. Schl1ndweim - Aldo Fernandes - Vírgtlío Dias
- Ivo Frutuoso.

R.PR.S.NTAJlCT.

lhpre••ntaç6e. A. S. Lara Lí4a,
HIO:- Ru. Sena40r Da.tu " - i.. A.f.r

Tel 1161J.'
s. Paul. I{u Vitória 167 - eul n -

Tel.14-8'"
�,.vtço TelelTáf1co da UNIHIJ PR.SS tU-P)

AGENTES I CORRJlSPO�D.NT.�
.

li. Todo.... lDunJcipio. (1- �ANTA CATARINA
ANONC�JI

W ..4IaBt. coatnlto. d. acortl. e•• a taMJ••• rl...,

ASSINATURA ANUAL - CR$ 600.00

A direção não se respousabílíea pelos
conceitos emitidos !lOS artíeos assinados.

Persianas
POSSUIMOS TÉCNI(O � ESPECIAlIIA�
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

Laudares,Casa Ltda.

João Morilz S..1.
-----�--------------------------.------,---

PA_" .

eOJ
0tJIWf7f TODO OlA

/ '" :_ nos \lAIlCJOS

M:' :."i
- ._,;

UA SOBERANA" f'RAÇ4 II DE NOVEMOllC'
IlrA rELlPE SCBMIDT

I'I1.lAL "A' SABJ:RANA" DISTRITO 00 Isr .J:ITO - CA..�TO

I:S(lU IN A

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA B R U.-H O
REGISTRO: NY 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIÃO - S.C.
Rua 14 de Julho (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

Escritório - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4.

Dr. Hélio Peixol'!CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO! ADVOGADO

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

..11111
' CLtNICA GERAL

:111 Consultório: Rua CeI. Pe-
�I dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 àll i9 horas (ao la

do da Farmácia do Canto).

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

6367.

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

NEW'fON D'AVILA

CIRURGIA GIilRAL

:' Doença. de Senbora. _ procto-

10gla _ Eletricidade Médica
-

-

iConsultórlo: Rua Victor ••1_

relle. n�o �8 -- 'felefone 3807
'i ConMultai: Da. Ir. boral em dlan'•.

. Residência: Fone. 8 .•%1 Rua BIll
II '11

r \ '*"" -, ,..... ,.,. .... ,., ............- ....--- ...... '.- ........- W Angustia - Complexos - Ataques - Manias --

DR. HENRIQUE PRISCO DR.. BURI GOMES : Problemático Afetiva e sexual ;

PARAISO : Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia - a

MEIfDOIfÇA DR GUARACY A : Insulinaterapia - Cardiozolorapia - sonoterapra e i
IU'DICO _

• • : Psicoterapia. :
: Direção dos Psiqulátras -

•

SANTOS
• DR. PERCY JOãO DE BORBA :
: DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA ..

: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :

Cirurgião Dentista : CONSULTAS: Das 15 às 18 horas I
: Endere�o: Avenida Ma�ro Ramos, 286 :

Especialista em dentaduras ana,
• (Praça Etelv.1na Luz) I

tõmtcas. Horál'lo: Dal 8 à. 12 l'! 1·····..·...···•••·...·······....·•·· ......111

MIDICO
op8ra9õ" _ Doenç•• ai SlnhO

ra. _ Cljnlca do Adulto. Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Rf1sidência:

Cur80 de Especialização no l!oap1-
tal do. Sel'vlaore. dO Matado.

(serviço do prot. Mariano d. AD.*
drade ). Consultai: pela manhã no

Hospital de caridade.'A tard' d".

11;,30 noras em diante no ccnsul

tório, à Rua Nunel Macbado, 17.

esquina da Tlradenttt - TII.t.

2766. Re,ldêncl. _ Rua .arl.

cnal Gam. D'EC•. n.o H1. - TIl.

8120.

Rua Gal. Bittencourt n. 121.
Telefone: 2651.
ConsuU6r1o:

Rua Felipe Schmldt a. 31. Avisa lua dlst;llta clientela Que

Esq. Álvaro de Ct.rvalho. I mudou seu consultório para a rua

Horário: '

Das 16,00 às 18,00, diaria-
Felipe Scnmldt, n. 39-A - jim

mente exceto aos sábados frente a Padaria Carioca.

A,tende com hora marcada

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERVICO DE RAIOS X

•fIt'
DR. AYRTON DE OLI-

VEIRA Radiologistas: DRS. J. A. NÓBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J" R. SCHAEFERORA. EBE B. BARROS

CLtNICA DE CRIANÇAS
Cu ...ultórt. e a......... CODJnlnU

4' Barel1l. La. lliA a.'e. I Secunda .......r.ln

•.. 16 á- 17 boru

Exames do Estômago - Vef'icula Biliar -- Rins

Torax - Ossos - Intestino, etc,

Hlsterosalptngugraf'ta -, Radiografia Obstétrica
(Gruvidêz ) - Radiologia Pediátrica.

DISPÕE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO_
ENDERl!:ÇO: Rua Irmã Benwal'da s/n. ónibus à por

ta (Almte. Lamêgo) .

_ DOENÇAS DO PULIl.10 -

_ TUBEJtCULOSlI _

ConlultMlo - Rua F.lIpe

scllmlét, lI8 _ Tel. 1801.

Horário: da. l' à. 16 hor..

Relldêncla - Felipe Schmld\.

D.O 117.
rLOIllANól'OLJI Tel. - nu

DRA. EVA Be SCHWEIDSON BICHLER
ClíNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstia. de anus e recto.

Tra tamento de hemorroidas, fiatulaa. etc.

Cinrria a.na.l
CONSULTÓRIO: - P.ua CeL Pedro Demoro,

Estreito

Escritório de Advocacia

DR. ANTON lO MUNIZ DE

RAUL P'=RfIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhistas·'

ARAGAO

'cIRURGIA TRAUMATOLOGiA
ORTOPEDIA

CIlnsultófto: João pinto, U _

Consulta: da. 1fi ã. 17 bora., dl'_

rlamente. MenoM ao. eábado•. Re

sidência: Bocstuva, 135· Fone 2714

1553 --

DENTADURAS INFERIORES E.scrltórlo:. Rua Joio Pinto n, li lObO

l fletone D.. 2.t87 - Caixa Paatal n. U

hOR.ARIO: Das 111 U 17 horu.
xxx

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

M:ÉTODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS lCHWEIDSONDlplomaao pela Faculaaae Nllclo-·
nsl de Medicina d. Unlv""'téad.

cio Br••U DR. ARMANDO VALERlO DE ASSISCIRURGIAtJ DENTISTA
DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARl\NA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENT'OS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS ._ das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

DE MANHA - das 10 as 12 horas

DE TARDE - das 4 .as 6 horas

Consultas Rua Nunes Machado. 7 fone 3738.

Comunica aos seus clientes o novo horário de consul:.
tas.

L O T E S
com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Línhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo ·0 comprador construir sua

casa, imediatamente. /

Vendas: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305

Fone 2391 e 3426.

Consultório: Rua João pinto n. 10.

daI 16.00 à.I 18.00 bora.. Atina.
com bor". mareaau. TIlltOD.
3035 - Re.ldêncla:� Rua G.n.ral

Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas .cíveís, comerciais, crimi
nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

-",Iii E N D A I N G LÊS
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

-_ .._----

DR. LAURO DAURA
CLINICA a••li

Especialista em moléltla. d. Se

nhora. e via. urln,rl... Cura ra_

dical dai Intecçõe. .gud.. e crô-

nlcao. dO aparêlho genlto_ur1n,rlo
em ambt'. o. aexo.. Do.noa. do

\parêlbo Dlgeltlvo e do .I.'.ma

nervoso. HoráriO: 10'Jt 1. 11 •

� '� àS 5 bora. _ ConlUlt6r1o:
Rua Tlraden te., 12 - 1 o IIJIdar

_ Fone 8246. R.'ldên�la: Rua Tipografia e fábrica dt.

Lacerda CoutinhO, II (Ch'Cara 40' Oarimbo. Impressos em gerai
p:.panb. - ..on. .14'. &aa Aracy Vaz Callado, 188

Estreito - Florianópolis

Gráfica Continente' Dr. C�.i���lãO E �!·nti?t�Ofi1l.0
Ltda.

Clínica de adultos - Raios X
AUSENTE ATE' AGOSTO -

CURSO DE ESPECIALIZA
ÇãO DE PERIODONTIA com

o prof. S. Sthal da Universi_
dade .de Nova York, no Rio
ele Janeiro.
Edifício São JOl'g'c - Sala

16. Telefone 2862

rr===============================================================�, i·····�������·,
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i
Av. Mauro: Ramos 206 - Fone 2758 I
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o assoalho
Escritório

E
---CE �) ...._--

CARIMBOS. ENCADERNAÇÕES
SERViÇO DE CLICHERfA

COM PERFEiÇÃO E RAPIDEZ.
- . ..

RUR CONSELHEIRO
FtORIANúPOUS

Informações e Orçamento
Osvaldo Meira

'''''. , .
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D'AQUÉM E D·Al.....�M MAR .

��;rU��;��:::;i{���i: Brusquenses' de' .tem de hOje
cíaram as aulas com os pés ��RNANDO LAGO . a seus antecessôres pode ser respondida por êstes :

molhados. .. Tomem chá, �o se tomar conta das �tIvldades ql�e s� processa� "'Nã� poderíamos decepcionar a geração futurá, da qual
O SR. ADHEMAR fie de hortelã. e�n Brusque, �m comemoraçao ao seu prrmerro centena- fazeis parte. Na luta .pela vida fomos exatamente o que

Barros, candidato à Presi- r�o, tem-se a Impressão qu.e os ()rganizadore� das festí- vós sois no momento. A responsabilidade que carrega-

dêncía {la República, a- vidades desprendem energia de trabalho equivalente ao mos é a mesma que agora se deposita sôbre vossos om-

conteceu no sábadop.p. no HOJE "às 12 horas have- montante gasto por todos os indivíduos que fizeram um bros : o dever de progredir, a necessidade da coesã'o so-

Querência Palace Hotel, no Praia Clube, uma chur; pouco de Brusque em cem anos de vida. Em poucas pa- cial para o orgulho de um povo".

jantando com os srs. De, rascada oferecida aos run. lavras: Os responsáveis pelas comemorações, em um ano A vibrante alegria que envolve o brusquenso cheio

putado volneí Collaço de, cionários do Banco Para- apenas, trabalharam o mesmo que milhares de brus- dd sadio orgulho, é o resultado da avaliação do esfôrço

Oliveira, Oscar Peli e dr. ná-Santa Catarina. quenses em cem anos. de seus antecessores, e, é ao mesmo tempo uma auto-

J, J. Barreto. Depreende-se disso que seria incompleto buscar- diagnose. Somente um trabalhador tenaz, disc ipl inado,

FEL-ICITO o sr. Nivaldo CLELIA Nogueira Russo- mÇls somente nas realizações 'dos brusquenses, pela evo- consciente, é capaz de reconhecer a validade em tôda

I Machado, pelo seu aniver , ALMOÇARAM cento e mano, representante do lução histór-ica do município, as fontes explícadoras de sua extensão, da real luta pela vida, que cdnsiste na

sário que transcorreu on- três pessoas n� Lux Hotel, Clube Curitibano, foi elei- suas eloquentes realidades atuais. Os descendentes de gradativa expansão do indivíduo evidenciada pela pro-

tem. no domingo que passou. ta Miss Curitiba. colonos germânicos, italianos, lusos e brasileiros, que g resaiva superação dos problemas do amplo ambiente

, SABADO p.p. a velha O'timo movimento. Igual- vivem atualmente em Brusque, em nada diferem daquê- em que se sitúa.

!l guarda, promoveu um al- mente aconteceu no Lira MARIA HELENA Martins,

lles
heróicos valorizadores de urna prohlemática região, O brusquense de hoje não é apenas a aemelhança

n n Resturante do T C e no Ouerência que foi eleita Míss Brotinho do no que toca à capacidn de de trabalho e sentido coope- daqueles primitivos habitantes erguidos pelo triunfo

L�oço T � I 't"
.

seu restau Fluminense F C rativista de produção. A apolog'ia que -os atuais fazem diário, e renovados imediatamente após às frequentes

fon;ê'u�rs�o's:;iChãYes'iíe'õõ;õ" ,Rádio Guarujá
·

��if.�����:��ªt��J5�g�i;f��;���:������:�:�;�
r�t�r·lnpnne recehe menr�o honrrosa PROGRAMAÇãO PARA O Às 13,05 - ���:�s;�\�a, ���B��a�sn�:i���t�I:�I'��O�a�oo� �:::t�:
IJu U lJ'� U" �U II

DIA 2 ��ê��Ô:��)DE 1960

I �u�;�� O'tica Model'na concretos. A S.A.B., é apenas uma amostra do que é o

Às 6,35 _ Convite à Música
brusquense. É específica, quanto às manifestações,
quanto ao tipo de trabalho que empreende. Mas sua in

As 14.05 -
tens idade, sua devoção com que se empenha para atin.

gir as metas planificadas, representam a realidade do
minante do homem de Brusque : a ação coordenada e

ininterrupta.
Compreende-se pois que Brusque forma um povo.

E dizer que tantos indivíduos que vivem num ambi
ente espacial e num determinado tempo formam um

Povo, é dizer tudo que se assinala por grandiosidade de
um contingente humano.

Em Brusque existe o Povo, algo muito mais elevado

que a soma de indivíduos, algo muito mais complexo
que/um número. Em Brusque sente-se mecanismos de

interação entre os indivíduos, sente-se coesão objetivos
c omuns, comunicabll idade de idéias, e, portanto, movi
mentos conjugados estruturalmente. Sente-se a impres
sionante dinâmica e eficiência de trabalho que tão ma

gistralmente ilustra-nos as atividades da S.A.B., sob a

.presidência dêsse formidável Ayres Gevaerd.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA

No clichê - Quatro Garotas "RADAR": Sueli dos Santos Nunes (Lira 'r. C,},
Lacy Palumbo (O Estado), Suzana Sbruzzi (Lajes), e Jussara 'I'ravnsso Alves

(Porto Alegre). Momento quando visitavam esta redação.

O DESFILE DE GARO- cincoenta membros dêstc rantes lotados, e, para não

TAS BOSSA NOVA NO grupo. O almoço foi orga- esquecer, menciono também

DISCO DANCE DO LIRA .nízado pelo Professor Rau, o Restaurante Estrêla. An,

T. C., surpreendeu a so , lino Ferro. No próximo dia dei igual a detetive, é cava

ciedade local, pelo seu êxi- 30 haverá outro, no mesmo co d'i ofício. Capta e co

to e pela beleza e encanto local. menta tudo... ("Radar").

apresentada pelas lindas

'meninas da nossa sociedade

representantes da nova gc

i-ação. Abriu o desfile, a en ,

cantadora MARIA CRIS
TINA BARBATO, modêlo

"Sputinik", que homenn ,

geou o desfile Garotas Bos
sa Nova. Houve dois sor

teios, um de 10 à 12 anos

e outro !!e 12 a 14 anos, DESFILE DE GAROTOS

correspondentes aos dois BOSSA NOVA, no próximo
prjmeíno» lugares: venceu dia 21 no Disco Dance do

o primeiro a graciosa me- Lira T. C, tdade: ele 10 a

nina ELIANE PIRES modê , 12 ancs.

está melhorando com as

decorações vítrlnístícas. Es_

tou gostando. Caprichem
que o lucro é de vocês".

�.ONIA MARA Del Vale

Araújo, Miss Lira T. C. de

1958, preparou as garotas
que desifilaram no domin

go que passou na passare

la azul do Clube da Colina.

Os nosos parabéns pelo
êxito.

A LOJA RENNER, é a

"Vitrine da Semana", está

apresentando uma inte

ressante exposição com os

seus artigos de vendas. Bom

gosto tem Q seu vrtrmita.

Parabens . , '

"A INSINUANT� Filial

lo TR'ES-JOLI e no segun
do ganhou a ,garota, ftNA
MARIA MENDONÇA, modê ,

lo PRIMAVERA. Houve mais

quatro sorteios saindo-se

vencedoras: MARIA BAL_

ANTONIO DUTRA, um

dos melhores pianistas ela

RAROSCAP f o i muito

cltn�primen�ado no Que

rência Palace Hotel, quan

do tocou o Fox: SO'MENTE

TENHO OLHOS PARA VO-

TANIA Del Vale Araujo,
é a "Miss Elegante" DISCO

DANCE da Semana.

BI, Sorria Mai-a Gonzaga
Mar-ia Henela Abreu e

Ana Maria Machado. CE. Parabens ...

A Sra. Ewaldo Moritz, os

Srx. Walter Langa e Frari-

cisco Medeiros e as GARO,

TAS "RADAR" fizera'm

parte da comissão dos sôr
teíos. Amanhã dívulgareí os

nomes dos modêlos e ho.

menagens prestadas pelas
GAROTAS BOSSA NOVA.
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Momentos que a memó�ia guarda para sempre

,Cia.'Je
Cigarros
SOUZA
CRUZ

lugar de emprestar-lhes a

I
estava composta por nomes

['LIa cultura.
'

sobejamente conhecidos, co- Alvorecer Em Nossa Terra

M I B dei AI Às 7,05-
O trê t 1 'fl' a

mo anue an eira, varo
s res sone os c asSI c :- -- Revista Matinal

dos em 1.0, 2.0 e 3,0 lugares Moreyra e Antonio Olínto, o -

5I\s 7, 5 -

foram de Bruno de Menezes que vem valorizar mais a i\ VEMAG Informa
(Belem.Pará l ,

Edmundo Cos Iáurea com que foi dístín , As 8,35 _

ta (Petrópolis-Rio) e Osório guido o catarinense Eugênio Um Amigo a Seu Lado
Dutra (Río .Guanabara) . Doin Vieira, a quem, daqui, J Às 8,55 _

Cumpre deetacar ainda mandamos os n01;'30S efusivos Repórter ALFRED
que a Comissão Julgadora cumpriinentos. As 9,05 _

Telefone Pedindo Música
As 10.30 -

i\ntarctica Nos Esportes
As 10,55 -

Eugênio Doin Vieira, hoj., A FAMíLIA DO TENENTE CORONEL FORTUNA- Musical Copacabana
Fiscal do Consumo, é nome TO FERRAZ GOMINHO CONVIDA OS PARENTES E .\s 11,35 -

que não necessita de apre- AMIGOS DO SAUDOSO EXTINTO PARA A MISSA DE Parada MUsical Chantecler

sentacãci para os nossos lei_ TRIGÉSIMO DIA, NA PRóXIMA QUARTA-FEIRA, DIA As 11,55 -

toreé'. Uma das melhores in 3. ÀS SETE (7) HORAS NA IGRE,TA DE SANTO AN- ftepórter ALFRED I
teligências jovens do Estado, TONIO, NESTA CIDADE. _

Às 12,25 -

stla',capacidade e seu talento NO DIA 5, ÀS 7.S0 HORAS, NOVA MISSA SERA A VEMAG Informa

são por todos reconhecidos e CELEBRADA NA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SE- As 12,30 -

apenas temos a lamentar que NEORA DE FATIMA, NO ESTREITO. Carnet Social

não se dedique mais conutan- ANTECIPADAMENTE AGRADECE AOS QUE A,s 12,35 -

temente às letras, fazendo COMPARECEREM A ÉSSES ATOS DE FÉ E PIEDADE Enquanto Você Almoça
delas uma quase. distração CRISTAS. As 12,40 -

para as saras ele lazer em
CELSO conversa com você

O concurso "Chaves de

Ouro", instituido pela Acade
mia de Ilhéus, visava h0I11e_
nageal' Guilherme de Almeí ,

da, príncipe dos poetas bra,
sileiros e a cidade de Ilhéus,
Foi enorme o interêsse des

pertado por eota promoção,
havendo concorrtdo ao mes..

mo poetas de quase todos o.'

Estados da Federacão e dr
tôdas as tendências. 'Entre o:

cento e vinte concorrentes'
eetava o Dr, Eugênio Doín'

Vieira, nosso conterrâneo,
que mereceu Mencão Honro
sa:

Ien CeI. Forlunato Ferraz Gominho
MISSA DE 30.0 DIA '

o prefeito municipal
de Florianópolis, no

uso de suas atribuições
resolve:

READMITIR:

de acôrdo com o disposto no

art. 1.384 e no parágrafo
único do art. 1.385 da Lei

n. 246 de 15-11_1955 e da Lei

Shaw mueícal R.G.E.
Às 15,05 -
Telefone pedindo música
Às 16.00 -
,A VEMAG informa
As 16,55 -

Repórter ALFRED
As 18,10 -
RESENHA J-'
Às 18,25 -
Verdade ou Mentira ?
As 18,30 -

JOãO SILVA, no cargo dc

Supervisor de Serviços .Ad

ministrativos, paelrão Z, ele

provimento efetivo, no Qua
dro Unieo do Município, a

contar .desta data.
Prefeitura Municipal Jie

Florianópolis, 26 de julho de

1960,

Iní'ormatlvo Casa Brusque
Musical C. Pernambucanas
Às 18,55 -
A VEMAG informa
Às 19,00 -
Momento Esportivo Brabma.
ÀfJ 20,35 -

Telefone Para Ouvir
As 21,00 -
Reporter ALFRED
Às 21,,05 -

No Mundo do Crime
As 21,30 -
A VEMAG informa
As 22,05 -
Grande Informat. GuarDjá
Ás 22,35 -
0., sucessos do dia.

As 11,05 -

PREFEITURA MUNICIPAL· DE FLORIANóPOLIS
DECRETO 'no 446 de ,!-7_1960.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Jânio criticou no comício a falta de
energ�a elétrica em Santa Catarina
e (oi vaiado quando atacou JK.

JOAÇABA (Do Corres- casso teve coroamento.

pondente) : Foi das mais Apesar de tôda a propa,
inexpressívae a visita que ganda, do esfôrço de tra-
fizeram a esta região os zer gente do interior do
candidatos Jânio Quadros Município e de Munícípíos
e Irineu Bornhausen. Dias vizinhos, não conseguiram
antes da chegada ao oeste, reunir para o comício mais
do candidato à Presidência . de auas mil pessoas, em-

da República, Irineu e pe , bara fôsse um sábado, te,

quena comitiva de bajula- riado estadual e à. hora do
dorea já aqui se encontra- cinema, quando normal-
vam para os "preparati., mente há muita gente nas

vos". 'Todavia as home- ruas.

nagens e manifestações ao Nenhum dos cíncc ora-

Senador, não passaram dos dores (o comício não du-
tradicionais banquetes a rou mais de hora e meia),
qus não compareceram conseguiu entuaíasmar a

nem mesmos todos os pequena multidão. Irineu
membros- dos diretórios não falou além de dez mi-
udenistas. O candidato nutos. Não pode prometer
éterno fez em tôdas as ci- mais nada, que aqui já
dades o percurso, dos polí- prometeu tudo em outras
ticos decadentea e despres, campanhas. Límítou.se a

tigiados: do banquete pa- dizer que o govêrno fede-
ra a casa do chefe político ral abandonou Santa Ca.,

e desta para o aeroporto. tarina, afirmativa que re,

A população não tomou co- - percutiu desravoràvelmen,
nhecimento de sua estfi- te, eis que os catarinenses
da. do oeete são testemunhas

do muito que por Santa
Catarina fez o grande Pre
sidente Juscelino.
O Suplente de Senador,

Brasília Calestino de Oli
veira .que saudou o candí,
dito à Presidência, não foi
além de um discurso de
pura retórica e sem con
teúdo algum. O Deputado
Konder Reis, repetiu mais
uma 'vez o eeu palavrário
insonso e lírico. Milton
Campos, caiu no êrro . de
fazer discurso doutrinário
e foi o menos aplauçlido de
todos os oradores. Final
mente, Jânio Quadros, en.,
cerrou o espetáculo.
Seu díecurso (pouco mais

de meia hora), foi dema,
gógíco do comeco ao fim.
Criticou a falta 'de energia
elétrica em Santa Catari
na, nas próprias barbas de
Irineu, que nos prometeu
as cinco grandes centrais
elétricas. À esta altura era
visível a todos, o embara
ço do Senador no palan ..

que do comício. Qui[l ditar
normas sôbre a cultura do
trigo, e só disse bobagens,
porque baseado em dados
falsos. Quando arírmou
qUe a BR-36 estava [lendo
construída a "passos de
caranguejo",' recebeu vaias.
Terminou dizendo que não
tinha compromisso algum
c?m qualquer partido poli,
tíco e então, nesta 'afirma
ç�o, completOU-Se a decep_
çao do udenismo local. Um

--- --'-::---:---::=::---------------..:__:.::.:.::_
Na convencão da UDN

sessão de
-

encerramento:
o SI'. AROLDO CARVALHO
não escondendo o seu desa�
pontamento por ter sido
colocado à margem da pre
tendida vice, achou opor
tuno dar umas barretadas
bastante significativas, que
assentaram não só nos che.
fel'! do seu Partido como em

alguns "dissidentes" ali"
presentes.

Pelo jeito dentro em zer, na platéia havia pas-
breve, as nossas missões seio provocado por um en-

"O serviço que neste mo. comercIaIs, se a vassoíira tusiasta. E Q candidato
mento presto ao meu Par- vencei', serão realizadas pe mais vivo mexia.se na ca
tido é o do não me candi- las embaixadas desporti- deira, lembrando-se das
datar, é o de aceitar a cano vas, com o sr. MENDON_ que fez e da medalha que
didatura de um aliado. ÇA à frente. recebeu em Joinville ...
Submetó.me à 'decisão e �x x x x x x
vou t)'abaJhar pela vitória". O sr. SAULO RAMOS O PADRE GODINHO fa-
O ato de submissão do sr. afirmou ser a maioria do lou bem. A gente não vai

AROLDO fez enrugescer os PTB. Neste caso, o resto é 'à sua missa, mas gnsta de
que não quiseram submeter- que é a dissidência. Mas lhe ouvir o sermão.
se, em outras esferas, às de não contou que quando se Quando êle aludiu ao
cisões partidárias tomadas retirou da Convencão do fato de que há trinta anos
pelos seus legítimos órgãos. seu Partido, saiu

-

sósi- o poder fni tomado pela
Quis dar - e deu licão de nho,.. atual administracão fede-
disciplina partidaria. Ê·ó qUe x x x ral

.

e que era pre-ciso 6e1'-
os indisciplinados eram em FicamQs sabendo nós e rubá-lá, os getulistas pre-
grande número e como es- a Convenção udenlsta, que sentes, inclusive CARLOS
tavam à mesa, não pude- o sr. CARLOS GOMES DE GOMES, SAULO RÁMOS,
ram esconder a face à as_ OLIVEIRA foi escolhido BRAZ ALVES, BÚRIGO e

sistência. . . pela dissidência maJOl'itá- outros soi-disants traba-
x x x ria do PTB ao cargo de lhistas não se .sentiram

O sr. WILMAR 'DIAS não vice.governador. Ninguem bem. E quando afirmou
fez qualquer declaração. Re� sabe quando se reuniu a que o que Santa Catarina
portou_se à que redigiu em dissidência, onde e como e tem foi feito por IRI
Blumenau. sem o "slogan" convocada por quem. O NEU até mesmo êste che_
de sua criação: "O povo só que prova que foi o ex- gou'a sorrir porque todo
aguenta até outubro de 60". senador escolhido pelos muido sabe Que ê!e se en-

x x x quatro dissidentes, sendo ganou no nome. Em vez de
Já o seu Adaime tentou S. Excia. voto vencido... IRINEU quis dizeI' NERÊU.

justificar a sua dissidência x x x x x x

com as suas já conhecidas A verdade é que a UDN O sorriso geral foi por-
(lenúncias contra Brasília. foi quen1 escoÍheu o sr. que o PADRE como mote
Mas não chegou a conven- CARLOS GOMES DE OLI- do seu discurso apresen.
ceI'. Porque não pôde jus_ VEIRA. E. OS quatro acha- tou um provérbio atribui-
:6üficar a sua atitude no ram mUlto b0>l11. E o sr.' do ao Vereador ESPERI.

âmbito estadual. CARLOS GOMES, como o DIÃO AMIM: "Quando aI.

x x x sr. AROLDO, se submeteu. guém te engana uma vez,
O jovem ARARIPE SER_ Duplo sacrifício... a culpª,- é dêle; quanão te

PA tem bôa garganta, mui- x x x engana duas, a culpa é

to fôlego e farto entusias- O sr. ABREU SODRÉ 1 ua."
mo. Falou muito. Mas não justificou a presença fte Vinha a �alhar. Os que

E tanto o povo a com- disse nada. paulista;; e paranaenses foram enganadOS uma �ez,
preendeu que se e[lforcam :li: x x na Convencão e a sua in- em 50, não vão na �lr�a
os udenistas em adulterar_ O sr. MENDONÇA FAL- tromissão iia política bar- do PADRE. Esta ver vao

lhe o sentido. CÃO criticou .a iniciativa riga.verde: O sr. 'Brisola com o CELSO ... O próprio
Mas, não adiantará. Lott (le Se fazer um navio.expo- não voltará a ser atacado sr. ABREU SODRÉ o afir-

vencerá. Lott e Celso, pois SIçao para mostrar aO es- pela imprensa palaciana. mou num lapsus-linguae
se todos desejam a conti_ tr':lllgeiro o que podería- x x x que' o subconsciente de-

nuidade de uma adminiD- mos e o que temos para O sr. HERIBERTO, 'por nunciou.
tração como a de J.K. no vender. Ach{)u que era di- unanimidade foi aclamado
plano federal, ninguém nheiro posto fora. Mas a maior vítima de J.K. que
mais suporta uma admi- criticou a diplomacia bra- nada deu a Santa Catari-

nistr,ação e uma política sileira fazendo as mais na. Nem mesllJo a maior

estadual :r;l0 estilo udenista. "érias
'

acusàcões contra o parte das obras que S.

Os 20 anos preconizados, Ministro dô Exterior, dL Excia. anda a inaugurar
por alto chefe da UDN es_ zendo lJ.ue não há propa- 'como se fôsse coisa sua.

tadual, de domínio ude_ gal1da do Brasil no ex- ' x x x

nista ficarão reduzidoil a terior, que foi preciso ao Cada vez que falavain
10. grande Pelé fazer propa- em usina;; e centrais elé-

E o povo todo já se ca- garida-do café. trieas que IRINEU irá fa-

pacitou de qUe foi demais.-------'=...,..--------·

fim a explora çôes

meu �arti�o é o PSD e eu estou inte�ra�o
na cam�an�a· �os seus can�i�atos" - �eclara

O I�e�uta�o �SMnR �UNHA if�â��.·�t:��erago����d�u�
lhe roí endereçado para
assistir os festejou do Cen
tenário de Brusque.

Pondo

"�

Em jantar, anteontem,
na residência do sr. depu
tado Dib Cherem, prosen ,

tes ainda os senhores He ,

lio Peixoto, presidente da
Câmara Munícípal, Antô
nio Apóstolo, delegado do
IBC, Navegantes Pires-e o

Vereador Domingos Aqui
no o sr. deputado Osmar

Cunha, pondo fim a ex

plorações politicas em tôr ,

no do seu nome e da sua

atitude partidária, ultima
mente veículadaa nesta
Capital, declarou: "O meu

partido é o PSD e eu es
tou integrado na campa
nha dos seus candidatos."
O ilustre deputado con,
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ENTRE A EQUIPE PAULISTA, QUE VEIO- GA

RANTIR PÚBLICO PARA A CONVENÇãO UDENISTA,
SE ESTAVA UM PADRE GODINHO, ORADOR DE

LARGOS VôOS TRIBUNICIOS, 'ESTAVA TAMBÉM UM

MENDONÇA FALCãO - FIGURA PERMANENTE NO

ANEDOTÁRIO DAS FOLHAS, INCLUSIVE AS ESPOR

TIVAS, PELA OPULÊNCIA DOS SEUS ASNEIROLÚ.,,_

GIOS.

QUANDO O ANUNCIARAM NA TRIBUNA, HOUVE
UM MOVIMENTO GERAL DE ATENÇãO. E O HOMEM

COMEÇOU MOSTRANDO QUE !t MESMOo DIGNO DA

FAMA QUE CARREGA:
_ ME PERMITAM OS CATARINENSES ...

xxx

DIANTE DELE ATÊ O SENADOR SAULO SE EN

CHEU DE CORAGEM E SAIU FIRME PARA DISPUTAR

O SEGUNDO LUGAR. E POR POUCO-POUCO NãO

ALCANÇA O PRÍMEIRO ...

Êrro de entendimento!
o preclaro jornalista palaciano, na tarefa inglória de

querer destruir a candidatura do ilustre Marechal Tei

xeira Lott à Presidência da República, esforça-se por de

turpar as palavras que o vitorioso candidato dirige ao

Povo brasileiro na [lua propaganda.
Uma destas propositadas deturpações está em que, .

aqui em Florianópolis, S. Excia. havia, como argumento,

apelado ·para a côr dos próprios olhos.

I)ra, todo cidadão nlP.- p0!l[labilidade das, suas

nos mal intencionado en- açoes, n�andou dIvulga.r
tendeu perfeitamente o que 9ue? aCIdente acontecera

queria dizer o Marechal, a .salda de uma casa sus-

quando pediu que lhe pe1ta,
01ha�'3em os olhos. Não foi Lott adverte que um go-

a sua côr nem tão pouco vêrno sem compostura le_

o seu fo'rmato - mas a vará o país à guerra ci-

firmeza que só possuem vil - e levará mesmo. Mos_

aquêles que não têm se- tra o exemplo do pas[lado
gundas intenções. poris[lo sem co�postura .� chaI?-a
podem falar com firmeza, a atençao para ele �flr-
com sinceridade, com pu- manda que o povo nao o

reza d'alma. �Os hipócri- suportará e _�e levantara

tas os falsos, êstes não para derruba-lo. Nunca

p'0r.:3uem a coragem de en- disse que êle, Lott, ou seus

carar quem quer qUe seja. partidários de�lagra�'iam a

Baixam os olhos desvi.am- luta cal10 venc1do, Slm que

nos da penetração daquê- o país se veria. .a br�ços
les a quem não bastam as com a �u�rra C1VIl, cna��
palavras, mas procuram . pelo propno. povo, qu�. Ja
sondar o íntimo de quem tem matunda�e polltlCa
fala, para verificar f!e são para �upo�tar a dItad.ura
ou não honestos no que dos bllhetmhos, das dIfa-

dizem e afirmam. Isto foi o maçõss e das perseguições.
que desejou dizer aqui o Iüto �e pegar em armas

Marechal. E os que' o enca_ para nao .dar po�se !l go-

raram nêle descobriram vernos eleItos nao e com

as qu�lidades de comando Lott, que nunca �oi golpis_
de que necessita o país, ta. Ele colocou �orças na

para a continuação da po- rua pa�'a garantIr a posse
lítica de engrandecimen- / dos eleItos, na hora em que

to iniciada por J K se tramava derrubar a de-
, .

mocracia def!respeitando a
Outra balela, aceita l1em manifestação Insofismável

maior exame pelo jorna- das urnas.
lista paJaG.tano,· com ori

gem ná imprensa udenista
carioca é a de que o Ma
rechal 'esteja ameaçando o

país com uma Guerra Ci
vil, ..caso vença o seu opo
sitor.
Nada menos verdadeiro.

Nada mais falsp. O Mare
chal Lott não ameaçou a

quem quer que eeja, não
quer evitar competidor ou

concorrente, não pede bri
ga e quer el-cição. O que
êle fez _ e com sobradas
razões ._ foi advertir o Po
vo de que "se Jânio for
eleito e governar o país
como governou São Paulo,
haverá Guerra Civil". Isto
êle disse e repetiu. Foi um
lembrete, uma advertência.
E está certo. Porque o país
não pode ser governado
atravé[l de bilhetinhos, de
recadinhos. Muito menos

com perseguiçõéS a que
nem rnesn10 escaparam
professôres universitários.
Nem com difamaçõeü, pro
curando deslustrar a me_

mória Ide um morto, como

foi o caso daquele ilustre
Professor qUe caiu fulmi
nado por um enfarte, não
suportando as persegui
ções do irrequieto governa_
dor que, para fugir à res-

"-

Mas não ignora, e pa-
trioticamente adverte, que
o povo não suportará um

govêrno anti-democrático e

que, subindo êste saberá
repudiá-lo de annas na

mão, o que cumpre evitar,
não pela uubmb;;são à dita
dura, mas pelo exercício
consciente do- voto, esco

lhendo o candidato que
Se apresenta com a auste
ridade de um passado ri
gorosamente honesto.
Advertência não é amea_

ça.

UDENISTAS BRI
GAM EM COMíCIO

Joaçaba (Do Correspon ,

dente) No comício aqui re
alizado por Jâriio Quadros,
ocorreu sério incidente, que
só não teve maiores conse

qüencias por íntervencao de
terceiros, presentes ao de
senrolar dos acontecimentos
Tendo sido convidados para

.

o comício, os representantes
do Partido Libertador, en

tre Os quais o dr. Orly
Furtado e Martin Quinti
Ilham, presidente do PL

joaçabense, tiveram um

orador inscrito, que foi en.,

tretanto impedido <de falar
pelos udenistas.
Levando um protesto ao

sr. Jânio, o sr. Albino Bíag ,

gio Sganzerla irritou-se, e

tentou mesmo agredir ao

presidente do PL local, o

que não conseguiu. O sr.

Irineu ainda tentou culpar
os assessôres di' Jânio pelo
ocorrido, tendo sido des
mentido. No dia seguinte,
o sr. Quintilhan deu decla,
rações à rádio, dizendo que
o motivo de choque fôra'"
o apôío que êlc dá ao nome

de Celso para o. govêrno, e

que os acontedímentos
haviam sido uma confir
macão de tudo o que êle

pensava da atual UDN
catarinense. Por outro lado,
reafirmou sua dísposlcâo
incondicional de apoiar
Celso.

AJUDA À A.L.
WASHINGTON_ 1 (VA)

O presidente Eisenhower
resolveu pedir imediata
mente ao Congresso auto
rização para pôr em mar..
cha seu progrãma de ajuda
à América Latina. O presí,
dente tomou esea decissão
apesar das objeções de aL
guns de seus conselheiros,
para os quais o melhor se
ria eeperar até depois das
eleições de novembro.

00 candidato da vassoura

não teve melhor sorte. Em

Chapecó o' comício foi de
úma frieza e falta de en

tusiasmo que fez corar a

todoa os lanterneiros, Em
Concórdia, não poude per
manecer por mais de al
gumas horas. Ninguém lhe
deu ouvidos e os' que fo
ram escutá-lo, o fizeram
mais por curlosidada e pe
la oportunidade de pre
senciar a um espetáculo
cômico, pouco raro nestas
plagas.
Em Joaçaba então, o fra_

Notas sôbre a

(onvencâo
,

O SI'. SODRÉ, quando
quis dizer SAULO RAMOS,
disse CELSO RAMOS. A

platéia riu do ato falhado.
O sub-consciente o traíra.
S. Excia. encabulou, per
cebeu e auis remendar a

oracão. Mas não adiantou.
O povo vai mesmo é com

CELSO ...

olhava para o outro e to
doa (os que estavam no

palanque), tiveram vonta
de de fugir.
Após o comício, a voz

,

geral, especialmente entre
os udenistas era a de que
Jânio teria conseguido
mais votos se não tivesse
vindo a Joaçaba. A propô,
Dito, um .popular afirmou:

"é bom qUe o Jânio venha
mais uma vez a Joaçaba,
que assim não será preciso
o Lott vir, porque a cam

panha estará feita."
Desta cidade, a caravana

demandou Videira e Pôrto
União, onde, segundo no,
tícias fidedígnas, se repe
tiu o rneamo fracasso e se
constatou a mesma frieza.

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

Iele�rama �e soli�arie�a�e ao
Goyerna�or 8ruolla

Continuando o nosso co , vos, Cr$ 1.975,00, ou me-
mentário diário, chegamos nos.

hoje à CLASSE DE VEN_ As percentágens foram,
CIMENTOS DE Cr$ respectivamente, de Cr$ ..

7.900,00.
.

26,58%; 28,20%; 45,57% e
Os vencimentos desta 25,00 ou menos.

clame foram elevados pa , Os prejuízos causados
ra: ors �O.OOO,OO os do pes, aos runcíonáríos, pelo go.,
soaI fixo; CrS 10.000,00 (de vêrno, por não haver cum,
Cr$ 7.800,00) os do T. de prído a Constituição, fa-
C:; ors 11.500,00 oa dos íns, ram os seguintes: Pessoal
petores escolares; Crg,; .... Fixo Cr$ 1.500,00; Tribunal
9.875,00, ou menos, os dos de Contas Cr$ 1.400,00;
inativos. Inatívos Cr$ 1.625,00, ou
Os aumentos foram- Pes, muito mais, se o Barnabé

soai Fixo Cr$ 2.100,00'; 'I'rí , fazia jús, na atividade a
bunal de Contas Cr$ gratírícacõea que, com' o
2.200,00; Ineperores Esco , seu _ordenado fixo, forma,
lares Cr$ 3.600,00 e Inati , vam a remuneracão.

"Art. 141 _ A Constituição assegura aos brasileiros e

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do" dí ,

reitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança in_
dividual e à propriedade: nos termos seguintes:

§ 1° _ Todo[' são iguais perante a lei.
§ 3° - A lei não prejudicará o direito adqUirido, o

dtO jurídico perfeito e a coisa julgada.
§ 8° _ Por motivo de convicção religiosa, filosófica

ou' política, ninguém será privado de nenhum dos seus

direitos ... "

"Art. 193 - Os proventos da inatividade serão revis_
tos sempre que. por motivo de alteração do poder aqui
sitivo da moeda, se modificarem os '\'encimentos dos fun
cionários em atividade".

Diante dêstes princípios,
os aumentos teriam de ser,
todos, para Cr$ 11.500,00,
percebessem os funcioná_
rios,' vencimentos remu_

neração, salários' ou pro
vento. Mas os componen_
tes dêste govêrno não
aprenderam a praticar a

justiça, quando estão no

govêrno. Somente quando
eL,tão na oposição é que

Cone - não sei se falsa Ol, verdadeira - uma

versão sôbre o senho1' Carlos Gomes, no setor lite
rário: a de que :-::e c9mplexou por não consegu ir ....e1'

poeta. Por e\'idente que não vai nisso nenhum de
feito. Também sou um frustrado em matéria de
versas. A diferença é que o ex-senador, não po
dendo realizar-se entre aR musas, acaba buscando fl

compensação de seI' poeta em politic'u - o que eü

não faço, preferindo prosa realista e en,cel'l'anclQ
minha brilhante carreira politÍ<.:a antes de come

çá-la.
Mas, ainda no assunto, é preciso que se saiba

que o ex-senador se fez muito modesto quando
anuncia a sua incapacidade de versejar. Da sua au

toria conheço uma quadrinha que tem muita ins

piração e revela um vate em potencial, com ten

dências épicas. Ei-Ia:
O ELEITOR PERCORRE A LISTA

E DIZ: NÃO'DOU MEU VOTINHO
A CANDIDATO UDENISTA

QUE ASSASSINOU O "VELHINHO".

Tendo se insurgido com o

pronunciamento do Gover,
nador Leonel de Moura
Brizolla, por ocasiao da
Convencão do Partido Tra ,

balhlsta Brasileiro, algims
udenístas de Joacaba en
viaram ao grande

-

governa
dor sulino, um desaforado
telegrama, que obteve res ,

posta enérgica e contundente
Ao mesmo, tempo, mem,

bros influentes tio PSD e do
PTB, .de Joacaba e Herval
d'Oeste enderecaram tele
grama

'

de solídariedade ao

sr. Leonel Brizolla, cujo teor,
publicamos na integra:

"Exmo Sr,"
Governador L e o n e 1 ele
Moura Brizolla
Paláció Piratini
Catarinenses oeste et

gaúchos _aqui residentes -'vg
admiradores grande et pa
triótiea cbra administrativa
Vossência frente destinos
glorioso estado co-irmão vg
desejam êste telegrama vg

desagravar Vossêncía tão
imerecidamente orcnõído
pequeno et inexpressivo n11_
mero seus adversários po
líticos que estão desespera
dos imin.ncia rragorosa
derrota urnas livres fTês de
outubro pt Ensejo esta soli,
dariedade vs aplaudem
Vossência vibrante mani
festação pública, Convenção
PTB Florianópolis de apoio
incondicional candidaturas
cminentes homens públícos
Marechal Teixeira Lott vg
Doutor João Goulart vg
senhor Celso Ramos et De
putado Doutel de Andrade
vg representam íncontestà,
velrncnte mais sentidas as

pírações povo Santa Cata
rina et patrícios todo Brasil

-

pt Visita Vossência região
oeste Estado Santa Catarina
está sendo aguardada in.
tenso entusísamo vg oca
sião povo tôdas as classes
abraçará fra termalmen te
Vossêneía pt Cordiais sau

dações. pt

,OnRNnOElnNDln
AUM,ENIO AO FUNCIONALISMO

sabem muito bem gritar
por justiça, justiça e mais
justiça.
Por 'isso, depOis 9ue

S:;ELSO RAMOS assumIr o
Govêrno que o povo, prà
ticamente, já lhe outorgou,
depois de 31 de janeiro de
1961, então, êlen Se farão
ouvir, gritando por justiça
para os Barnabés.
Prosseguiremos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


