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Celso e Doutel Receberem Monumental Manifestacão.

,
----------------------------------------------------------------------------------�------------------------------------------------------------------- Segundo telegramas pro-

venientes do oeste, a cam;

panha dos candidatos da.
oposição 'está causando 2'
melhor impressão junto ao
eleitorado daquela zona;

e desde já se antevê um re

sultado que em muito cori,
tribuirá para a eleição de
Celso e Doutel ao Govêrno
e Vice-Govêrno do Estado,
hoje mais do que nunca
necessitado Ide dois homens
com .as -ddéías novas dos
chefes do PSD e do PTB.
O comício em Palmitos foi
Inm dos muitos exemplos
de que está dando o Oeste,
de que quer mudar para
melhor.

Vindos de Tubarão e em

excursão pelo Sul em

pregação, da díssidênca
udenista, aos seus corre;

!ligionár1o�, chegaram a

esta cidade os Srs. Mel ,

'quíades Fernandes, chefe
da dissidência udcnista Ca
.tarínense e 'lienente E-

.dgard Perdigão, membro do

n .,

�
_." - · Espião Americano Condenado a 10 Anosdiretório dissidente. S '!I esoes S�o assim.· Instantes apêlos do ad , Iiares, conseguiu "amole,Logo após a chegada d,!s U U vogado do espiâo ameri- cer" o vere�!c�o dos jul-dois visitantes, foram teí,

cano aue violou. o espa, gadcres sovIetlcos,.tas visitas aos seus ínúme, A Eterna Vigilância, nos estertores da derrota, deu "'0 aéreo russo poste- A conduta assumida du,ros corrcltgionários.
agora para noticiar adesões à candidatura Irineu Bor-

'" "rante todo o desenrolarExpôs Ü' Sr. Melquíades rior�ente Ievados ao co;- do processo, pelo pilotoFernandes a fínalídade das nhausen, adesões estas' cabeludamente inexistentes. nhecímento de seus farnl- Powers, foi a causa prín-referidas visitas, concla-
cipal de tal "amclecímen ,mando os seus correligioná- Como esta: DUAS ESTRADAS to". Como se sabe, se-rio>; descontentes a cerra, JORNAL O ESTADO .

gurrdo as últimas ínror ,

gcm fileiras em tõrno da DE CAPINZAL
Uma leva a Celsoo. Outra a Iríneu, mações, Powers foi con-dissidência udenista.

den.ado a dez anos deDisse mais o ilustre vísí-
jALERTAMOS VOSSENCIA Celso tem a vocação do respeito à famí- prisão.tante aue a díssídêncía QUALQUER MANIFESTA- Powers acusou .grave_'udenista- está alastrada por çÃO CONTR.ARIA VITO_ lia, à sociedade, aos lares. mente o Presidente Ei-tôda a zona Norte do Esta- RIOSAS CAl'fDIDATURAS I d h senhower do lamentáveldo Vale do Rio do Peixe e CELSO RAMOS DOUTEL rineu, com o in eira das marmelau- incidente que poderia de,do' Itajaí, zona da Serra, DE ANDRADE NÃO RE_'

�ell�, contrata para seus serviços, os difama- Iflagrar lum conflito deliitoral, Oeste Catarinense FLETE OPINIÃO FAMÍ- proporções incalculáveis.

FOI" Adverfe"ncia
e agora alastrando-se pelo LIA TRABALHISTA ES- dores das Iamíli!ls, os, caluniadores profis- o advogado de Powers

�Sul Ido Estado também. TE MUNICÍPIO vg QUE disse oue a nena que lhePelas palavras do sr. Mel_ ESTÁ UNIDA COESA FI_ sionais, OS enlameadores de Iar-v-, os conspur- foi Imposta -foi estrema- o Presidente do PSD,quiades Fernandes, vê-se. EL PRINCÍPIOS GETÚLIO cadores da sociedade. mente benigna e que cons, Amaral jPeixoto, comen ,que a dissidência udenísta
VARGAS pt TRATA-SE titui uma advertência àque- tando as declarações dotomou corpo em, todo o
MANOBRA PATRONAL Celso cultua a palavra de honra e cum- les cue tentarem intervir marechal Teixeira Lott,território Catarinense.
SOB COACÇÃO E PRES- nos -"',:;::;·...mtos soviéticos. afirmou que elas têmDepois ríos entendimentos SÃO ECONÔMICA pt CA- pre OS compromissos assumidos: o momento mais sensa, um sentido de advertên-mantidos com os seus cor-
I?INZAL REPETIRA JOR- I

' ;dional <do processo foi cia e de anêlo ao Con ,/reUg)ÍonárJos fICOU, assen, NADA CÍVICA ÚLTIMO rmeu, no tocante a essas questões, q�e quando o Juiz inquiriu do ,gresso para- que melho-tada a fundaçao loe _um r,:L E I T O MUNICIPAL considera bobagens, é existencialista. Nega piloto americano: "Não re a legislação eleitoral,Comitê dissídênte nes�e 'Q.A.r4bO EXPRESSIVA VI- pensou que o seu vôo cercando de maiores ga,Município a f�m ele reunir "'---TÓRIA . CANDIDATURAS hoje, '-8, palavra ontem dada.
= poderia provocar um con- rantias n prática das ins-todos os udenístgs deseon, HÉNRIQUE tO"l'T JO�Q v./ C,elso' 'rX-ep,.J.ele ·con'U"bl'o--s ·1:-n'�d�'oI:-Q-S'O·'S,

.•....., ,.- �1iJ� JJillij:;u:2;. p,Owers re�- ti.J:Jl�ções!�. _acresc�ntand.otentes.
GOUL3l'T... C�SO "-'}tA- lec: que porideu : "A ,gl, �porem, que ll-rW 'ha .crmiS-
l\ID� DOUTEL DE AN- constituem o forte de Irineu." enviou devería u., ,lJensa,do tempo para que até o dia
-DRADE sds TRABALHIS- nisto, acrescentando que 3 de 'outubro Câmara e
TAS PAULO MACARINI vg Entre o caminho da dignidade e os bai- havia _prestad'O "um pés- Senado votem novas leis
PRESIDENTE WALTER simo serviço aos EE.UU" Ineorporando a tese Ian ,

CORRÊA DA SILVA vg xios da indecorosidade, o povo não vai esco- aceitando o vôo". çada pelo candidato pre-

_____---:���=�:=::=LTÁ:;;:p�I_:O�PT;:;;_;B�CA-----I--he_;ir:;,;:jiliá�e_;:sc;;fu0lheu - CELSO.
PSD APOIA. PIB NÃipRiÊ1FEITURA DE.-

Como tarefa de propa- absoluta carência de recursos mínimos, indispen,
ganda eleitoral, demaaía- sáveís á vida, e, em consequência, coube à S. Exa.

MAFRA FULVIO VIEIRA BORGES E'dimente conhecida, o Go- I
prosseguir, impávida e inconciêntemente, no abas- ._

vcrnador do Estado
, t.em . .

dvisitado vários municipios, tecímento <lo ensmo, preterin o normalistas por

O CAND,BDATOinaugurando algumas obras regionalistas. Qual a razão da alegada falta de re- m
de pequeno por�e. ,Empe- curso? O descaso administrativo, incapaz de tocar
nhou.se S. Excla'., com o

nas substanciais reservas entesouradas no INCO,Senador jrmeu Bornhausen
a partír de 1951, e não se pejando S. Exa. em in-a reboque, em despertar a

área catarinem'e da mo- formar que a baixa escolaridade devemos á falta
dôrra a que se encontra de recursos para instalação e aparelhamento pe-
entregue há quase dez

dagógicos. E, diante disso, com 250.000 crianças
anos.

sem matrícula escolar, dessassistídas pefo Estado,
Em face dos maciços depósitos d-e-d�-h-e-iros púhli- faltoso no cumprimento de atribuição constitucio-

cos nos cofres de um banco privado (lNCO), téc- nal, como justificar o fato gravissimo de, sómente
.

d
..

t
- em 1958, haver O INCO movimentado mais de 600nica verdadeiramente crimlnosa de. a mmIS raçao,

milhões só na rubríca do PLANO DE OBRAS Etudo quanto vem sendo, ou se finge inaugurar, nos
EQUIPAMENTOS (POE)? E o de nos termos en-trinta" dias precédentes ao pleito, é pouquissimo,

't d calacrado com um empréstimo de 100 milhões, noem relação ao que se deveria ter feito, ou eVI a o ...

A adminiistracão fracassou, ruidosa, e espetacular- proprio INCO, pagando 12.000 de juros anual-

mente, entre �utros, no setor de educação pública, mente, quando tinhámos, á oportunidade, mais de

t
. 400 milhões depositados, dos quais, ainda hoje, te-por exemplo. Possuimos, hoje em Santa Ca arma, o

mais alto índice de inescolaridade no país. Não ,se mos cêrca de 300 milhões? EJ ainda o do Estado se

encontrar em móra com o Banco do Brasil, noselaborou um t!l'abalho sério e de envergadura, nes-
• :'b d

-

empréstimos de 1952 e 1953 (govêrno Irineu Bor-ses atribulados domínios organizacionaIS, v�an o

d nhausen), e rigorosamente em dia com o INCO?à formulação de um plano de desenvolvimento o

ensino. Exoneraram-se, lamentavelmente, Os pode- tste é que não está em dia conôsco .. "

res públicos desse gôsto que, via de regra, se sen

te, à oportunidade de servir à causa pública.

Orleãs:

�erá fun�a�o
comitê �a
�issi�ência

Alguns
flagrantes
RENATO BARBOSA

Pergunc I:"'''l':.; assim, é que o hOmem d,o povo e

as associa.ções de <!lasse, no exercício de sagrado
direito democratico, devem formular, respeitosa,
mas inci.siva e desassombradamente, ao Governa
d'or do Estado, quando S. Exa. aI;larecer em de

terminados Municípios para inaugurar tardias
obras jpúblicas, .como engôdo eleitoral. Poderiam os

referidos empreendimentos apresentar significa
do ec·onômico e social, se S. Exa. tivesse tido o

topéte de impedir que um banco privado ,conti

nuasse a governar um E s t a d o inteiro.. So

mOs 2 milhões d'e habitantes".. suando camisa pa

financei.ro errado. S. Exa., em seus linguados ora

tórios de papel al.masso, deveria esclarecer, ho

nestamente, as populações visitadas que arrancou

do Comércio e da Indústria, � classes pagantes -,
RÓ nO exercício de 1959, mai.s de 86 milhões para

saldar 'o abono de ven,cimentos do funcionalismo,
através da Taxa de Investimentos, cuja .destina
ção legal S. Exa. impunemente procrastmou, �
continua a .procrastinar. Para afrontar o so�n

nto ,coletivo, S, Ex,a. leva de C'ontrapeso o catitame
,

d'" ISenador Bornhausen, responsavel ' Iret? p� a es-

cravizaçã-o do Estado a um gru�o caplt�llsta a

que preside (lNCO).' i�a.ugur�nd'O um m,etodo de

política financeira mdlvlduallsta, retrogrado e

não-social, sem a: menor possibilidade de adapta
ção ás ·crescentes soli-ci�ações da conjuntura em

todos os quadrantes e latItudes do Estado.

Em 'consequencia de tão comodista c()!ld�ta,
um aspecto ressalta aos olhos mais otimistas. !:: o

da repartição popula,c-ional, segundo sua am�le�
da urbana ou rural, para enquadrá-la aos mvelS

regulares de escolari,dade. A população Ica�arülen
se se sitúa, em 20% do total, no "habitat" urbano;
e 80% no "habitat" rural. Temos, assim, para uma

,população provável de 2 milhões, 400 mil �a,bit�n
tes vivroldo em cidades e 1 milhão e 600 mIl no lU

terim. As matrículas escolares atingem à seguinte
ordem: - curso primário, 274,516; curso médio,
23.885; e cu,rso superior, 697. Inve_sti�ações est�
tísticas con.clui.ram que, em relaçao a populaçao
em idade escolar, em. grau primário, 44% �stão sem

matrícula. Para cada grupo de 100 matrlc,ulas �a
escola primárIa, há 8,7 matrículall no ensmo me.

dio. Para cada grupo de 100 matriculas �a es.cola

média há 2 8 matrÍ'c'lllas no ensino superiOr. Para

cada ioo m�trículas no ensino primário, �á 0,25 no

ensino 8uperior, o que importa em afirmar que

apenas 1 em 400 alunos da escola primária ati1nge
o curso superior.

De 1951 em diante, o setor edu�ac�onal em

Santa Catalrina se precipita pelo plano �n.chnado da

inépcia admJnistrativa. Conforme notICIOU _0 G?
vernador do Estado, regiões existem on�e nao po

dem ser instaladas professôras nOl'mabstas, pela

COMITÊ C'ENTRAL
Dentro de breves dias

será oficialmente instalado
o comitê central de Floria
nópolis da campanha opo
sicionista, e que será insta
lado no Clube XV de No
vembro, situado
do mesmo nome.
Já na noite de hoje será

instalada, no mesmo local,
a Frente Nacionalista Es
tudantil às 20 horas, ato
para o qual estão convida
dos, por nosso intermédio,
todos os simpatizantes das
candidaturas nacionalistas
em nossa cidade.

Reunido, anteontem, o Diretóri� Municipal do
Partido Social Democrático de Mafra homologou por
unanimidade de votos a candidatura Fúlvio Vieira

Borges, nome escolhido pelo Partido Trabalhista Bra
sileiro para concorrer à Prefeitura.
Da reunião, que contou o apoiam, na sucess�o esta-

cam a presença das mais dual, foram colhídos os

destacadas figuras elo PSD melhores resultados.
de Mafra e dos Partidos que Da reunião, igualmente"

sa�r:am mais forta,lecidas,
e certàs da vitória, as can

didaturas Lott - Jango -

Celso e Doutel.
A propósito elo apôio do

PSD ao candidato 'do PTB,
recebemos 'Ü seguinte des_
pacho telegráfico:'
DIRETóRIO REUNIDO ON
TEM MEMORÁVEL CON-
vENÇÃo HOMOLOGOU

POR UNANIMIDADE DE
VOTOS CANDIDATURA DO

DOU,!:OR FULVIO VIEIRA
BORGES DO PTB CANDI
I)ATO PREFEITO DE MA
FRA pt sds PESSEDISTAS
PEDRO KUSS

�SIO�!��O��� � uma I
das maiores obras sociais
realizadas em Santa Ca
tarina: O Hospital Nerêu
Ramos. Foi com essas e

outras realizações exclusi
vamente para o povo, que
o grande Nerêu se imorta
lizou no coração da gente
barriga�verde.
Não com palácios para

uisques e champanhotas,
como o da Agronômica, que
fica ali bem ao lado.

Verdadeira multidão estê.,
ve prestígíando, com sua

presença e com sua vibra
ção, a pregação dos ilustres
homens públicos, que tra,
zem consigo fi mensagem de
uma Santa Catarina maior,
sem grupos econômicos que
asfixiem o seu progresso e

sem a falta de objetivida
de e a inatlvidade com que
operam os atuais, e operou
o anterior governante.

Ontem 'O sr. Celso Ra.,
mos deveria estar em Ilha
Redonda, ounha Porã, e

Maravilha, sendo que hoje
estará levando sua palavra
aos moradores dos distritos
de VÚa Machado Pinhal
zinho, Saodade e a'os de São
Carlos. -

,

Chamamos também aten
cão para a adesão Ú� PSP
de PaLmitos aos candlida_
tos aliancistas, cu'ja notícia
se encontra :na última pá-

Ã,�aicionais �Os
I�ativos
TRF FIRMA JURIS

PRUDÊNCIA
Segundo disse a O GLO-

BO O Sr. Léo de Alencar,
'ex-diretor da Divisão de
Ordeml Polítlica. do M. J.
N. L, a nota publicada em
O GLOBO na edição Ide 17
do corrente', ,sob o título
"O T. R. F. firma Juris_
prudência sôbre adicionais
de inativos", já foi supe_
rada por decisões posterio
res �lo Supremo Tribulnal
FederaL Mirmolu alid-a,
que o S. T. F, reconheceu
o aumento dos aJdicionais
aos apo5entados, conside
rando inconstitucional o

Artigo 2.° da Lei 2622 de
1955 tendo 'O Senado, em

cons'equencia, aprovado a

Resolução n.o 13, de 7 d�
julho do mesmo ano, sus

pendendo a execução do
referido artigo. A Diretoria
da Despêsa Pública expediu
então circular às reparti
cões pagadoras· determi
nando que fossem atuali
zadas as gratificações adi_
donais sempre q.te fôsse
aumentrudo o padrão de
vencimentos e de refe
rência de salário.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SSSS$SSSSSSS%SSSSSSSS%%S'SS%SSS���SS33��
Para almoçar e jantar bem, depois de sua
�a,QUERÊNCIA PALACE HOTEL

expreseívas manifestações de
aprêço e júbilo.
Nós de O ESTADO formu

lamos ao Des, Adão 'Bernar-
Com indizível alegria no- des, votos de sinceras relící

ticiamos na efeméride de ho-. dadas.
je, o transcurso de mais um I
aniversário natalício do nos- 1

so eminente conterrâneo e

prezado amigo Dessmbarga., - sr. Newton Rosa Brasil
dor Adão Bernardes. - Dr. Orlando de Oliveira
O ilustre nataliciante, fi- Goeldner

gura de destaque em OD - sr. Otávio Ferrari
meios [urídícos goza, mercê

I
- menina Kátia Cardoso

de sua bondade de coração! filhinha dileta do sr. Os,
e lhaneza de trato, das mais I cal' Cardoso e de sua

sólidas amizades, que, na
I

exma. espôsa d. Wilma de
oportunidade de tão grata Lourdes Cardoso.
data, lhe tributarão as mais I

ANIVERSÁRIOS

Des. Adão Bernardes

FAZEM ANOS HOJE

/ Florianópolis Terá Retreta
início às 19,30 horas. Segun
do apuramos 'junto ao diri_

gente da Banda, Maestro Pe_
laia Mendonza, a Retreta

constará de músicas de con-

I>T:l próximo domingo, dia

2Jt o florianópolitano, aman_

/;e
da boa lP-úsica, terá opor

unidade de ouvir a famosa
Banda do A'brigo de Meno

res, no Corêto da Praça XV

de Novembro.
O espetáculo cultural terá

OSVALDO MEU
A VOZ DE OURO ABC 1960 - Uma nOva promocao

da Rádio Guarujá e do ..O ESTADO" denominada "C�n
·cUrsO Voz dE\ Ouro ABC-1960," a ser lançada 'pelas on

das daquela popular Emissora e com participacão deste
jornal, está fadada a um 'sucesso ,sem precedentes na

vida radiofônica ,de Santa Catarina corno aliás vem

acontecendo em todo o país.
Como se sabe, o antigo programa de -calouros tão

em uso das emissoras do Brasil ,com o intuito de sele
danar os estreantes, apesar de toda a boa vontade não
conseguiu de maneira alguma alcançar provada sucesso
nem mesmo ,despertar interesse dos ouvintes.

Dentre essas promoções, embora diferente dos pro
gramas de calquro, quer me parecer, que "'Papel Carbo
n?", da Rádio Nacional foi a úlÍlca que conseguiu reu
nu' um grupo. d_e elementos selec'ionados que· demonsüa
ram suas aptJdoes para ,se projetar no Rádio aliás dt"

, todo o Brasil, f\i�uras que hoje já se tornara� cartazes
na radiofonia.

Resultado positivo nunca porém se conseguiu com

calouros, que continuaram sendo "calouros" sem até
agora dar prov&s de sua capacidade e tend'ências para
se apresentarem diante de auditórios. Com essa nova

promoção, c'ujo ,�u.cesso vem sendo apreciado desde seu

lançamento em 1958, em 20 Estados, poder-se-á chegar
a resultados desejados, valendo para isso o ,eritério ado.
tado para uma seleção perfeita. e com eliminatórias que
afastarão do concurso os menOs capacitados. Vale a pena
que os interessados procurem saber na Rádio Guarujá,
o programa para as inscrições a fim de Que se habilitem.

Esta coluna, desde já se prontifi.(!� para dar 81.18

cooperação no sentido de ajuda a initciativa tão louvá.
vel sob todos os aspectos,' principalmente no setor da
cultura musical de nossa terra.

hein? ..

ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
----------------------�--------

Carta da Alemanha.. �1r:s:"S�SS3:llS
-_a.a:SWKl'

Como pensam os franceses m ,�Stc... �
e holandeses sôhre a ��:.;�t::��::::;.:.O"Pés! ...

Nova D· II e' m a 'u h a' o

�u�����:�: �:rt:��::rado,
velho colono ... com essa máscara bondosa

simpática, inofensiva, ele pretende voltar cantando

• Professor Dr. Hermann M. Goerçen, nhando um papel importante, porém
promessas ...

II1II Deputado Federal pela União De- não independente e isolado. Goedhradt • Não vai colar. D truque é bom mas o artista é

... mocrata-Crrstã. condena t
-

•
muito conhecido e as suas mágicas' estão desacredi-

por es. a raza.o. as crítícáa à Ale-
II1II Quando Chruchev abriu em Paris ar. h d h

tadas.
...

_
man a e ore, dsf'íníndocas simples- lIIII

II1II
suas baterias de propaganda contra a mente de "'fortalecimento de Moscou" .....

... Alemanha de Adenauer, o General de Pois a finalidade dessas criticas bOlche-,
• Gaulle friamente respondeu ao ilustre vístae é a desunião entre a Alemanha e II1II

• hóspede, que a Alemanha de hoje não seus aliados européus e norte .amertca- ...

está ameaçando nínguem, nas. Atras do problema de segurança •
II1II bois discursos, o .do miníetro francês o' tá I d... _u eur peH�, es a-Se reve an o uma nova II1II

• das Relações Exteriores, Couve de Mur , concepçao do problema alemão no ce-
!III

vrIe, proferido por ocasião do dia come, nárío internacional de hoje. Couve de'
• morativo do desembarque aliado em M�rv�l�e u�a do termo históricamente tão •
• 1944, e o discurso do socíallata holandês, L'lgmflCatlvo para os Européus: "equili- II1II;
III deputado Goedhart, perante a Assem- brio". Em dois sentidos a Alemanha de ... ,
IJIII bléia geral da União da Europa Ocíden- hoje contribue para o "equilibrio euro- II1II

• tal, provam a nova atitude dos antigos péu":
...

•
inimigos do Reich nazista para com o 10 - a Alemanha dividida está sujei- •
povo alemão de hoje. Ao mesmo tempo ta às modírícaçõas mala impor- •

• oferecem uma nova concepção do pro- tantes de sua política. O novo II1II1

Festa de Nossa Senhora da Lapa •
blema alemão, ligado - queiram ou não "equílíbrío das forças do mun, ... !
queiram - .essencialmente ao problema do" nunca mais permitirá à'

27 E 28 DE AGOSTO DE 1960 • da L'Jbrevivência do Mundo Livre. Alemanha constituir-se um pe- II1II

_ P R O G R A M A _ • Os laços entre o Ocidente e a Repú, rígo no futuro, corno o era no
...

Festejos comemorativos do Bi-centenário (1760 _ II1II
blica Federal da Alemanha tornaram. passado "de maneira tão cruel".•

1960), da Veneranda Imagem de NOSSA SENHORA'" se tão estreitos - disse Couve de Mur- 2° - tncluíndo' '1 Alemanha de Ade- •
DA LAPA, Padroeira da Igreja de RIBEIRÃO DA •. \.':le - que representam para a Alema . nauer no bloco ocidental com II1II
ILHA. II1II

nha mesma e os seus parcaíros "num fa- todas as consequêncíaa da 01'- "

Dia 27 _ Sábado _ Às 19,30 horas, (sete e meia ... tor decisivo de segurança". Realmente ganísação de novas forças mi- •
horas da tarde) r-r-: Transladação da IMAGEM do "ORA- • os compromissos militares aseumídos pe , mares alemãs, conseguiu-se um II1II
TóRIO" construido entre as ruínas de sua primitiva II1II la Alemanha dentro do Pacto da OTAN equilíbrio na Europa diante do ...

Capela no lugar denominado Barro Vermelho, onde ELA
� são de certo modo insubstituiveis. 12 das bloco oriental organísado pela'

permaneceu 46 anos, para a IGREJA do Distrito de Ri- • 30 dívísõee exigidas pela supremo co- União Seviética. �

beirão da Ilha, constru ida em 1806, em sua Honra. _
� mandante Norstad são alemãs, a posição Reconheceu o ministro rrancêa - e

JII

Será uma Procissão luminosa. • estratégica e geográfica transforma a isto no ato da comemoração das ter- •
'Dia 28 _ Domingo _ Às 10,00 horas _ SANTA • República Federal da Alemanha no cam- ríveís batalhas do verão de 1944! - que II1II

MISSA _ FESTIVA _ Às 16,00 horas (quatro horas da •
po mais avançado de uma possível con, as modificações na Alemanha de hoje ...

Tarde) _ Procissão com a Veneranda IMAGEM DE flagração com a União Soviética. dizem respeito "à sua alma e ao seu'
NOSSA SENHORA DA LAPA, e em seguida, o ENCER-' O socialista hclandêe Goedhart em comportamento". Não se trata, portan, ..
RAMENTO. • vista dêstes fatos não hesita em solicitar to, apenas de cálculoa matemáticos, de ...

JUIZFlS: __: Primeiro - Menino ADERBAL RAMOS
•

maiores esforços militares da parte da equilibrio físico - os corações dos ale- ,

DA SILVA GRILLO _ Segundo. _ Senhor HÉLIO Alemanha. O perigo não eerla que a Ale, mães estão com a causa do mundo ocí, f
MARTINS • manha contribuiria demais, mas sim de dental e a nova mentalidade - demo- f

JUIZAS: - Primeira _ Exma. Sra. OSWALDO ..
menos para a produção de armamentos. crática e antitotalitária - do povo ale-

DE PASSOS MACHADO _ Segunda Exma. Sra. .. Os -tratados de Paris e Bruxellas que re, mão foi a base da nova amizade para �
ARY ISILVA. -; gularisam a contribuição militar alemã com os inimigos de ontem. r

MORDOMOS: _ Diversos. , à defesa do Ocidente, deveriam ser re- Não estou citando êstes dois díscur-

NOTA: - Haverá na véspera (de INoite) e Dia eh ví.udos. Eis um dos pontos mais vulne , sos por constituírem êles algo exepcío; r
FESTA, Fógos, Barraquinhas, Leilões, Café, Churrascos, • ráveis da propaganda soviética, -que não nal ou fóra do comum. Ao contrário po

Serviços de Auto-Falantes e Etc. Haverá ainda, uma • cansa em falar do ressurgímenté "do de-['J dizer que a atitude revelada nês,

bonita Exposição de motivos folclóricos da Ilha de ,
"militarlsmc alemão". O socíalísta ho, ses discursos não é um pronuncíamen-

'

Santa Catarina, do Prof. Franklin Cascaes, landês não se deixou enganar. Visa to esporádico, isolado. É na realidade o

Abrilhantará a FESTA, a sexagenária Banda Mu- • r.J:'-':::'l�('h,eV não a eliminação 'de um PO['- pensamento contínuo e firme r_0d' g�êr-
sical NOSSA SENHORA DA LAPA, local.

_' _�"'"� dg..l a� �m.��.'p_gti_g.o.'dlJ.e);1:rãJ"', m&§'-� ,:)lãS 'eâós1)0võSIran�.:."2g e�nolandêsek-

�!&�á ombus dà '�Em·p�ês��Ribeir:=:- _'.
.

_

yllnento da frente unida do �acil se"i-ia- a citação de vozes impor

nense, partindo;- Pontp (Largo 13 de Maio) - No Sá- • bloco oOdental, no qual as forças arma- tantes no igual sentido dos outros povos

bado, às 12 Ve mai.s horas, e, no 'Domingo, a partir ,. das da nova Alemanha estão desempe- amigos da nova Alemanha.

das 7 horas' ,.égularmente, de hora em hora. _- .. 1 -- -- .. -- .. -- .. -- .. -- --
'

Com o,Àgradecimentos pela Vossa presença

I RA COMISSÃO
Ribeirão da Ilha, agôsto de 1960".

E' passIveI - concordamos; do, o 'primeiro comboio ge_ Rêd'e, que, tr.azendo a incon-

para argumentos que tuliano tomaram-no usan- fcrmação da classe, acabou
, ., ,

Doutel de Andrade seja en_ do ficticiamente emblema na greve dos' Bagageiros, 'a_

tre, nós, um forasteiro, a ferroviário trepados à plata_ bandonando descarrilhado a

sagrados autores nacionais e quem por catarinensismo, se forma do vagão. E assim, se_ mar da linha, o trem de ma

estrangeiros.
deva recusar o voto. g'uiram viagem, fechando s nobras do ping,afoguismo a-

Mas, o senador Saulo Ra- sinal a quantos outros trens, proveitador. Não se pense
mos e Gomes de Oliveira, si_ com novos passageiros to- porém, que os travestidos

�enciaram êsse feio defeito ,fiassem-lhes a dianteir�. �O- ferroviários, pressentindo a

do sr. Doutel, quando no-lo go que, outorgados Chefes repulsa dO's mistificadores
trouxeram na disputa dos 28 de Trem e cumulativ!t�n_ obreiros, já não estavam pre
mil votos barrigas_verde. .. te Cabineiros da Via Perma_ parados para novo salto, a_

de que tanto se vangloriou o nente, j,amais abriram a gora ao COMBOIO incoano,
Senadõr, apavorado de che_ chave de mudança de linha, propositadiamente retardado
fia! . Ambos os dois, ágeis para desafôgo do tráfego, para recolher no percurso a

, pingentes de trem de subúr_ lHa a dia mais volumoso. De ,bôrra e a cinza fumegantes,
bio, co maltas aspirações, tal forma cresceram os pre- deixadas pelas grelhas eLa

quando passou, pouco lota- juizos morais e materiais da locomotiva. Sabe qualquer
um, que pingente não cai
fica dependur.rudo! Dal a sur�

O P,O R T U N II D A D E I
pl1esa da grei com o trem de

.

lastro JAIMIFICADO . para

Vende:s� um lote medindo 10x�7 �o Bain:o de Fáti- galgar a rampa com a cre

ma - Esbelto CR$ 180.000,00. Ate s'abado dIa 20 estll- I rriaTfieira do bairrismo estrei-
t

da-se ne�ócio com automóvel. Vende-se' por ótimo preço to. A Rêde: poréllTI, integra-I
s�la de Janta,r esculturada e bonito conjunto de escritó- da há muito em si mesma,

�'IO, excelent: para ad'Vogado. Preço de ocasião. Tratár com pessoal mais adestrado
a Rua Antometa de Barros, 375 Estreito. no ofício deu linha livre aos

,

ineptos, abrindo a chave do

Ramal da Dissidência Man

driona recauchutada de Fo_

guistas e Guarda-Freios do

transporte da hulha negra
do Comboio VAI QUE E'

MOLE.

Por isso, não se estranhe a

indicação unânime do arri

vista Doutel, pam chefiar o

tráfego, êsse tráfego reno

vador das composições, .que
não deixam solitários, à pla_
taforma, como fizeram e co

mo fazem -agora, em deses- �

pêro de causa, os puxadores
da aLavanca de alarma' dos
freios a vácuo, no propó�ito
de retardarem a chegada do
Trem da Vitória. Esperem ...
Não desesperem. 3 de Õutu
bro vem aí!!!

Moliére Durão

CURSOS JURIDICOS: Bom .Retiro
...

Festejou . Instalação
Os festejos de 11 de agôsto, data de instalação dos

CUl'SOS Jl1rídi'cos no Brasil, este ano tiveram como sede
,a Comarca de Bom Retiro, neste Estado.

Programa elaborado, constante de Missa, alvorada
com salva de rojões, concentrações ,cívicas, conferências
proferidas por ilustres juristas catarinenses sob os mais
variados assuntos atinentes ao campo <lo Direito foi
t'

'

rgOl"osamen e cl1mprdo.
Às ,13 horas: realzou-se grande churra,scada nas

proxi,?idades da cidade, tendo, à oportunidade, várias
[,utondades feito uso da palavra.

Desta Capital além de Presidentes dos nossos Tri

b�nais, .várias ol{tras personalidadess do mundo jurí
d-l'CO estIveram presentes às solenidades, que se revesti
ram de eXicepcional brilhantismo.

Acontece que todos sabem, que o que agora �uer
ser o "velho colono", é orgulhoso demais. Orgulhoso
e vaidoso. O homem que veio da humildade, não gosta
de nada humilde. No govêrno sá construiu palácios.
Ao lado do Abrigo para menores desamparados e do
hoapital para tuberculosos e outras molestias conta

,glosas, construidos por Nereu, ele fez o luxuoso e

alegre Palácio da Agronômica.
O autor da Incocracia nunca foi amigo dos pe

quenos', nem mesmo dos pequenos partidos aos quais
traiu a todos. Os pequenos partidos crescerame estão
contra o que se diz um velho colono, Colono ...

AH ... Éf�SES MAQUIS ...
Policiando a Polícia

O Secretário Elias Adaime, está reorganizando
os Inspetores de Quarteirão em todo o Estado, A di
ferença é que agora serão remunerados até Dezembro
e não tratarão de manter mas sim perturbar a ordem
pública cabalando eleitores. Seu Adaime, só a fôrça,
e nem assim.

Piscalisando fiscais
Fiscal é apelido. Na verdade o que é Albano Pe

reira da Costa, é cabo eleitoral.
Ao .cabo.Albano, foi entregue em Campos Novos,

para campanha eleitoral, o jipe chapa branca 10-97
da Comissão Rodoviária da Fiscalização da Fazenda.
Bisbilhotando o society

Aniversário do Doze. Baile de gala. Na mesa de
um ferrenho udenista, sentou o deputado Arolde, um

dos grandes da UDN. I

Vamos procurar transmitir com a máxima fide-
lidade as prõprías palavras do diálogo travado:

- Deputado, como vamos de campanha?
- Nuo muito bem ...
Enquanto o Celso andou da casa do Vieira da

Rosa para a do Martinho, trabalhando, o Irineu ficou
plantado no Querência e no Lux. Resultado: estão to-
dos com eles. . .

.

_

- É. .. eles estão agindo. " mas, deputado; do
qual o sr. tem mais medo? do federal ou do estadual?

- Federal? Ah! êsse está ganho. Dou um mslhão
de votos de lambuja ...

O deputado prosseguiu com a euforia do federal,
tendo silenciado quanto ao estadual ... O outro, sen
tindo a mesma coisa, deu um suspiro e silenciou tam.

bé�:_.�. __ . ,r- 1_ :i�.:jt[í<
DISSIDENCIÃ LA"E"'SA _...-....,._<.:x.\.,."l$rr

.....;t�.l... \

, Enquant? a d�issidência UDENIST'A'-v{!:i bem de
saude e, desmtoxlicada da Incocra.cia, auIn.tmta-se
agora em fontes mais puras e cresce viçosa, rob�ta,
.Iinda, a outra, a dissidência GOMES-SAULO-B
nasceu, coitadinha, raquítica, "·itanguida". Teve que
deixar o leite puro dos ildea1s sadios e alimentar-se
do leite artificial da Illcocracia, Talvez seja por isso
que a pobresinha está definhando ...

Os votinhos da Udenilda
E os poucos da dissidênda
põe.m Irineu, candidato,

'

A perder a paciência.
...-:.'%."v.· 'f.,,"c;;,\,"l.,. ... 'f.�

� �

le -:l.ai....
• ....s·, s.

AGRADECIMENTO
SANTOS lVIAESTRI vale-se dêste meio para ex

pressar seus agradecime{ltos sinceros ao dr. Léo Xavier
e às irmãs Lídia e demais funcionários do Hospital de
Carildade, que é'om ,desvêlo e carinho o trataram durante
a sua enfermidade.

Rua: D. Jaime Câmar'a, 54
ALUGA-SE

O prédio ,com nove peças, sito à Rua D. Jaime
Câmara, 54 - Preço do ahiguel CR$ 10.000,00
mensais. TrataI' à Rua Padre Roma, n.o 109
telefone, 2019.
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refrigerador modêlo

super-luxo

RETANGULAR
212 litros (7,5 pés)
5 anos de garantia
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auremanca
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lava e enxágua com agitador

seca por centrifugação,
Assista, no conc es s.ionário Brastemp, à

demonstração do perfeito funcionamento

de sua lavadora automática.
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J

.

vencer em apenas 26. neza O I
-

P Ih P

arcebispo Metropolitano Dom nausen. O Govêrno Federal do e seus pesos equilibrados; 15 municípios da zona do oéste darão vitória -'
,r eaes, a oça, al-

Os muníclpíos aonde o mít P d
'

Joaquim Domingues de Olí , concedeu insenção de ímpos, vários tubos serão renova- ao candidato das oposições. senhor Celso Ramos
IaS, apan uva, Penha,

vcíra, que, naquela oportu- tos e taras alfandegárias. do; eliminando-se amolgo- Em Lajes a maior diferença.
tem Porto Belo, Porto União,

sua vitória aesegurada são PRd d P id
nídade presenteou a nossa Desde a sua confecção até o duras; haverá novas ligações Baseados nos resultados ainda não tomou posiçao os seguintes:

ouso e on o, res ente

cliocése. Custou naquele tem- seu funcionamento na Cate- manuais, permitindo que o das últimas eleições para a face ao pleito de 3 de Outu-
Getúlio, Rio das Antaa Rio

po à S. Excia Revma. a ím; dral, o órgão custou a ím, 'tutti" represente seu papel. Assembléia Legislativa do bro. Abelardo Luz, Agua Doce,
D'Ceste, Rio do Sul, Rió Ne-

portância de Vinte Mil Cru. portância total de vinte mil O coura do fole principal Estado, divulgamos outro De acôrdo com êSf1êS mes., Araquarí, Bíguaçú, Blume, grínho, Santa Cecilia, São

zeiros, e que hoje, no seu a- cruzeiros. srá totalmente substituído. dia que a vitória do osnhor mos resultados, Informa, nau, - Brusque, C a ç a d o r,
Bento do Sul, São Francisco

tual preço, leva-se a Um Mi; Hoe está avalíado em um Os tubos de lingueta serão Celso Ramos será de, apro , mos agora que o candidato CamPQ Alegre, Campo Erê,
do Sul, São João Batista; são

lhão de Cruzeiros. milhão e quinhentos mil cru- revidasa:dos Q a regulaçao elo xímadamente, 90 mil tos. das oposições ganhará as Campos 'Novos, Capinzal, José, São Jose do Cedro, I?ão

DADOS DISTO'RICOS zeiros! ar cuidadosamente calibrada; Nêsse cálculo não está eleições em 74 municipios do Chapecó, Concórdia, Corupá, Lourenço d'Oeste São Mi-

NECESSIDADE DE UMA RE- Damos esses detalhes tec; a mecânica tubular pneumá, incluída a votação do Par, Estado, eando qUe o senhor C r i c i uma, Curitibanos,
guel d'Oeste, Se�ra, Taió,

FORMA _ APELO AOS CO- nicas para que se saiba que tica (sistema Weigle), con-
tido Social Progressista que' Iríneu Bornhausen deverá Cunha Porã, Descanso, Dío-

Tangará, Tijucas, Trombu,

RAÇÕES éATO'LICOS o grande órgão é uma jóia serva-se em excelente cõndí,
níelo Cerqueira, Fachinal

do Central, Tubarão, Turvo,

Em 1924, a 17 de agôsto, que deve ser conservada. Seu ções. I
dos Guédes, Florianópolis,

Urubicí, Urussanga, Videira,

.

1
' ( O N ( U R SOS Gaspar, Grão Para'. Henrí ,

Xanxerê e Xaxim.

as 5 horas, foi solenemente custo atual é imenso: uma Ainda dentro do orçamento
.

'que Lagê, H'erval 'D'Oeste, O senhor Irineu Bornhau,

bento e inaugurado o õrgão reforma, de que tem necessí- serão acrescidos alguns tu-

d t
. Ibirama, Imaruí Indaíal,

een deverá Vencer nos' se-

a Ca edral de Florianópolis, dade há tempos, está orçada, bos suplementares, que a ex-
.

t
, ( h d R fi

Itajaí, n<miranga,' ttuporan, gum es municípios:
em cerimônia prestdída por com os detalhes específicos, Iperiências recomenda para !lim·p2n a e' e orestamento

-.- A'
_ "" U ga, Jaguaruna, Jaraguá do

-

rarangua, Bom Retiro,
S. Excia. Revma., o sr. Dom em trezentos mil cruzeiros! aproveitamento 'da plena ca, B d N t

Sul, Joaçaba, Joinville, La- raço o ar e, Camboriú,

Joaquim Domingues' de ali. A metade dessa quantia se pacidade, sem prejuízo da Patrocinado pela firma Eugênio Fritsch de Mafra, C
.

h G
, guna, Lajes (dífarênça de

anom as, uaramirim,

-ve.ira, que o presente_ou à I destina à renovação de per. estética e da sobriedade das fabricante de mobiliário escolar, e com a cooperação da Ilh t Itâ
•

.

9 mil vótos) , Laura Muller,
o a, a, Itaiopolis Ja-

DIocese, perante o Abade D. to de mil e quinhentos pe- linhas externas da caixa do Diretoria de Estudos e Planejamentos da Secretaria de'
.

to M
'

Mafra, Mondarí, Nova Ve_
cm achado, Luiz Alves,

Bento Lopes e D. Lourenço quenos foles de couro, destí, órgão. Educação � Cultura, serão levados a efeito entre os alu- Maravilha, Méleíro, Nova

Lumíní, beneditinos, nume- nados a "abrir" a corrente nos dos estabelecimentos de ensino primário, do Estado, Trento, Piratuba, Ponte Ser.

rosas clero secular e regular de ar nos tubos (o óórgão é Os pequenos foles, que os Concursos abaixo: rada, Praia Grande, Rio For-

e o templo repleto de fiéis,:lo tipo pneumático, sem são as células do torto, não A - Concurso de Redação (Composição); S A B O R O S O 1 tuna Rodeio, Santo Amaro

estando as Autoridades con, contactos elétricos o que I poderão suportar por mais B - Concurso de Desenho (Cartaz); da Imperatriz, São Carlos,

vidadas nos lugares de hon- permite seu Ihnci�llament.() tempo o desgaste de 36 anos! Ambos êsses trabalhos terão como motivo - A SÓ C A F E Z I l' O São João do Sul, São Joa-

ra. também nas interrupções de � reforma é inadiável e o Árvore e o Livro. quím, Sombrio, Timbó e Vi-

A benção ao instrumento onergía). Há aí um detalhe apêlo que se faz a população O trabalho escrito - Composição - deverá ser dal Ramos.

sacro foi conferida pelo sau, técnico: o couro utilizado de Florianópolis encontrará manuscrito e ter um mínimo de 30 e um máximo de 60

doso Monsenhor Franeisco será o nacional, de gado mi- aço por certo. Auxlilio!tlOS a linhas em papel formato ofício. O desenno deverá ser em

Topp, que agradeceu a dona neíro, rneslhor mesmo que o renovação e reforma do "rei" papel no formato de 30 por 40 cm. Deverá, ainda, conter

tivo feito por S. Excia Revma couro de origem, westratía, dos instrumentos musicais, uma legenda referente ao tema - A Árvore e o Livro.

Seguiu-se um concerto de I no. Os ventiladores serão am- para que tenhamos razão de Aos dois alunos, primeiro colocado em cada um dos

órgão e recital de canto dos II pliados, asím como o condu, orgulhar-nos de rííspor desse Concursos acima, será conferido um prêmio de CR$ ....

alunos do Ginásio catarí, to principal do ar, com re- verdadeiro patrimônio para a G. 000,00 (.c inca f!lil cruzeiros). Aos demals alunos, até

nense. O concêrto teve sua. forma 'c;e motor �co; o arte do serviço de Deus. ,) 5.° lugar, ,seruo conferidos prêmios em Livros.

execuçãO' a cargo do Pe. Fre-
-Outros esclarecimentos serão baixados em circulares

derico Maute S. J., grande P R .E ( I S A _ SE, aos Senhores Delegados de Ensino, Inspetores Escolares

animador 'da música sacra
p Diretores de Estabelecimentos de Ensino.

em nosso meio, do Pe. Frei De zabelerelras e manicures com bastante prática Florianópolis, 16 de agôsto de 1.960.

Gabriel Zimmer, que dírígíu e apresentáveis. Ângelo Ribeiro

a montagem do grande ór; Tratar Hotel Royal apartamento, 505. Diretor de Estudos e Planejamentos

(ompra de (alé � Pelo Govêrno
Em telegrâmas dirigidos ao Ministro Sebastião Pais

de Almeida e ao Presidente do !BC, Sr. Adolpho Becker,
o 81'. Josd Silveira, Deputado Federal pelo Paraná, em

nome da lavoura cafeeira daquele Estado, solicitou a

contribuição do govêrno no sentido de intervir no mer

eado, adquirindo café da nova safra a fim de proporeio
uar maiores facilidades à comercialização do produto.
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Crescente entusiasrilo-�I� c�elojnicial dá II Jaça' "Brasil" enlre os campeões de Santa (alarin� e Paraná, a r'ea lizar-se amanhã, nes-
/

ta (apitai � Os coritiban�s- hoje em �olo da ' metrópole calar.nense - -Formado o esquadrão paranaense - O tricolor prâiano comple-
to para a árdua batalha com os lídimos represenlantes da tena dos pinheirais J �t� lít:" i\ Iii I :I���éli�:��l������aa�a����i�
A Mais vinte e quatro ho; disputar o primeiro jogo da cionar paulaínos e coritiba_, fr�,jo pela seleção .do

_

Para-
I vend� ser recepcionada por A' delegação do grande EXIste fi. possíbllídade do

ras e milhares de aríccíona, I
II Taça "Brasil", certame nos que. ontem encerraram na frente a "Seleçao de autortdades locais. Segundo clube que representa a flória aproveitamento, do arqueiro

dos estarão adentrando o que reune os campeões dos seus preparativos para o
'

Ouro" de Banta Catarina que notícias chegadas da Capí, maior dos desportos do vízl- atlebícanc Joãozinho que a

estádio da rua Bocaíuva, na Estados na disputa do título choque, podendo.se dizer que' teve no Paula Ramos a sua tal paranaense, o esquadráo nho Estado, os nossos votos estas h�ras já deve ter se

Praia de Fóra, ávidos pelas! de campeão do Brasil inter- as duas esquadras estão ti- formação base. do Coritiba atuará comple, de bôa viagem e feliz estada transferido para o clube da

peripécias de' vinte e (lois clubes. -Quis o regulamento nindo, á espera, tão sõmen- to. Assim sendo, frente ao na metrópole barriga-verde! "cstrêla solitária". Assim,

experimentados "ases" do da taça que esta Capital tos, te, do instante de pisar a Na Ilha Hoje os Paranaenses Paula Ramos estará a for- espera-se que o conjunto
mais popular dos esportes: o se o local 'do primeiro jogo, cancha. O campeão catarí, A delegação eoritibana mação seguinte: Hamilton; Provável "Onze" do Paula para dar combate aos arau-

root.ball "assocíatíon". devendo o segundo desta fOI;_ nense está confiante em que marcou para hoje seu em, Jullnho, Nico e Carrazzai; Ramos caríanos obedeça á formação
Paula Ramos e Coritiba, ma ser disputado. em Curiti- brilhará em cheio, mesmo barque pata esta e"apital, Bequinha e Guimarães; Gor- Ontem tivemos oportuní, que segue: Joãozinho (Wal;

com as credenciais de' cam- ba, no domingo seguinte. I sabendo que seu adversário via-aérea, devendo estar na dinho, Miltinho, Oda, Dui; dade de palestrar com o "ca, dírj : Marréco, Nery e Ma.,

peões de Santa Catarina e i
Um jogo de proporções, é pcderosíssímo e virá (US_ Ilha possivelmente á� prl- lio e Ronald. Um grande ti- ptaín" Valério, da represen-I noel; Nélinho e Zilton; Hé

Paraná, respectivamente, vão fóra elo comum vão propor_' pôsto a vingar o revés so-I meiras horas da tarde, de- me sem dúvida nenhuma. tação , campeão, que nos in-; lio, Sombra, Oscar, Valério e
- formou que o conjunto a.

-

Zacky (Betínho) .

BLUMENAU - Na tarde de Guarani 'da localidade de
domingo ,foi realizada a pe- Itoupava Norte, acaba de
núltima rodada do campeo- voltar a atividade' após um

nato blumenauense de rute, longo período de inatividade.
boI que constou do cotejo O onze bugríno á encontra
em que foram protagonístas se em Ig,randes movimentos

O B -I (
--

d T d A I
A � as equipes do V.asto Verde e realizando ogos em seu cam,

rasl ampeao a
.

aca o, t antlco :�";�::'!��:�:;:�:7:a:!� E:!i:�:�:::::��:��
-

•

' so de derrota suas preten- clube Guarani erguer uma

Goleada da Argenflna sôbre o ·Uruguai deu o títul9 aos campeões do mundo,graças ao gol-average, ����oa�at:!U�O ;st:d�:�s���:: ���n�i:al ,�:q��b::����ra ��
" I dos,. em pontos, ,�rasil e Ur�- I ríam cair por terra. Apesar constnução além do alam-

Quarta-feira, em Buenos tina e do Uruguaí tendo os guai, tendo, porem os J;>ra8I- "do estado precário do gra- brado que também está sen-
Aires, foi, finalmente, joga, portenhos triunfado pela Ieíros se adjudicado ao títu, LI'DER:ES EM CONFRONTO .nado, Vasto Verde e Pal- do construído e mais tarde
da a derradeira peleja da Ta- goleada de quatro -tentos a lo, graças ao "gOl-average",' meíras, [ogaram no estádio colocará iluminação. O Gua.
ça do Atlântico, entre as se- zéro. Com o triunfo dos ar, Portanto é o- BrasilTaOcaPrd'io- I Ta-mandare' x Postal, pugn,a de hoie �{urt Herig a tão .esperada e raní em 1961, participará do
leções '�e futebol da Argen- [gentínos rícaram empata, meiro ganhador da

_ ancíosamente aguardada pe, campeonato da Liga Blume,
� Atlântico. l pele certame amadoriste

lea. Com as duas equipes a; nauense.

MADEIRAS PARA �
presentando desfalques, o' ITAJAI' - Contrariando

CONSTRUCÃO O Campeonato Amadorista co ou sejam- o campeão do prélío foi se desenrolando, aos comentários de que o

IRMÃOS BITENCOURT - de Futebcl da cidade terá Campeonato de 59 e o cam,
com o onze do Palmeiras arqueiro Laibenitz do Barro-

o
(AIS BADAw6 ,rONf lBO? sequência na tarde de hoje, I peão do 'I'orneío.Tnícío de 60. mais segunro, pois sua reta- so, seria contratado pelo
ANTIGO OIPÓSITO OAI..OANI jogando os conjuntos do Ta-IAmbos são líderes do certa- guarda ogava firme e sua Paula Ramos em carátêr de

mandaré e Postal Telegrárí, me, juntamente com o São vanguarda 'com bôas desío- empréstimo, podemos afir
�-------"------------------- Paulo e nas suas estréias no cações, complicava o setor mar que a diretoria do clube

Joãozinho rescindiu amigávelmente \ Pr· defensivo vastoverdino. Mer; ltajaiense não cederá ne,

�éi,tãm,e- levaram a melhor' cê deste melhor trabalho, o nhum atléta, pois pretendeO selecionado bancário' de I Ar, derrotou ao quinteto do �

B
.

com o Alle't'.·cO por 5xO, os tamandarínos Palmeiras alcançou a estu, manter a equipe em atívída;
futebol que. se prepara para ocaiuva por 3x2, num co-

participar do certame nacio_1 tcío entre líderes invictos. frente ao Treze de Maio e os
penda 'vitória ante, o seu de. A imprensa de Itajaí a

I realmente t e v' conheci postalistas diante do Cara.,
tradicional que para poder êsse respeito' ouviu diretoresnal ·(I.a categoria esteve se. X X X

,

t -

aspirar a sua inclusão no' d I b
exercitando na tarde de sá- A equipe do Fluminense de

O arqueiro Joãozinho, que mente de que Avaí e OHm_ vana do Ar. Um' jogo emo,
o c u e que negaram qual-

teve a oportunídade de ana I' t-· t d
.

t
., estadual, terá que -aguardar a quer negocíaçõs .'

1
bado no gramado do Paula Joinville, ao empatar com, o '. �

- pICO es ao in eressa os em cionan e que ninguém deve S especta _

recer com real destaque em seu concurso TodavI"a ad d' d
. p' luta entre Palmeiras e O.lím- mente com Laibe'nI·tz.

'

Ramps, tendo enfrentado na Floresta po'r 1x1, na tarde' I' .

. ,n a .. elx.ar e presenCIar. reço
defesa da meta d Club I' f" I 't ' . . pico, torcendo por uma vi- BLUMENAU P I t

oportunidade o onze Ido cam- de domingo em jôgo válido'
c ' o, e (C o' lCIa eXlS e. umco: dez cruzeIros.

- e a es u_

. Atlético Catarinense, rEicin- I. tórioa do elenco alvi_verde, penda vitória conquistaoda na-
peão do Estado. Segunda para o certame regIonal, d'

I

(I)
pois um sI"m,ples empate o t I d d

1 lU amigavelmente o con I are e e omingo, contra o
feira, novo treino entre Pau_ c assificou_se para as dispu_' .'

-

\ '

I! J afastará definitivamente do V t
la Ramos e Seleção Bancá. tas do Estadual por zonas,

trato que mantmha com °

I" II
as o Verde, pela contagem

clube do Continente Na reu I certame catarinense por zo_ de 6v1, os J'ogadores do Pal-
ria, foi pmgram,adq, ,agora Portanto, Caxias e Flumi-._ . .

.

.

-

. �
,

para o estádio .da FCF. Toda- nense ser-ão os dois repre- mao, .a dlretona, do clube
j " �

nas. meiras foram contemplados
das tre coAres r sol l'b

� � � 1?�
Outros detalhes: Estádio com a importaAn' d C c;

via em vista do péSSimo es- sentantes da Mancnester.
'.

s ,e veu 1

e-I,'. ) �
-'

Kurt Hering' o lacal da
Cla e r'i!" .

ta'do do gramado, o treino ' 500,00. Note_se que Lázaro
X x x rar o guardião Joãozinho, a' disputa. Avelino

'

Juca deixaram �foi suspenso. P t 1 mI' f' T
,l.

Q d PI'
"

x x x
os a !l.e egra !Co, aman_ seu pedrdo, levando elrU con- !III> ua. ro'8: a melras: Juca' estádio Kurt Hering, coan

O campeonato da cidade
daré e São Paulo são os lí_ sideração a sua bôa vontade Dentro de algumas horas mais, teremos a equipe do De Lucas; Lázaro e Fernànd� destino ao centro da cidade,
deres do certame amadorista e'a sua dedicação em defesa II •

Coritiba Futebol Clube, em nossa Capit,al. Aqui, o con- Cruz; Daniel e Ivo; Jonas, fazendo Q etinerário a pe',foi suspenso por determina_
da capital com zéro ponto do clube. Sabe_se que o Avaí I Junto paranaense, que traz como maior ídolo o catari. Clodoaldo, Dinho Balsini e cumprindo assim suas pro-�ção da Feder.ação Catarinen_ ,

'

perdido. Borges, meia direita está vivamente interessado nense Béqu�nha, enfrentará ao Paula Ramos, pela Taça Albano. Vasto Verde Largu- messas.
se de Futebol em virtude dos "

do Tamandaré é o líder dos no jovem arqueiro que tam_ Brasil". O tricolor praiano não atravessa, no momen. ra (Geraldo); Galego, Ivo e CHAPECó - O certa':ue
artilheiros com 3 tentos, bém está sendo cobiçado p3' to, bôa fase. Mas, nem por isso os torcedores catarinen, Góle; Fritz e Waldemar; Sa_ desta cidade encontra_se em
conseguidos contra o Treze lo Olím.pico, de Blutnenau. ses devem considerá.lo batido, diante do onze parana- rará, Lazita, Sadinha, Jan_ pleno andamento. Foi reali
de Maio na primeir.a rodada. Falando à reportagem,' o ense, Na verdade, é paradoxal a situação dos dois clu· g'O e Michel. zada a primeira rod.ada que

guardião nos informou que
bes. O .Paula Ramos descresceu de produção com a saÍ- 1.0 tempo: Palmeiras 5xl. foi desdobrada em dois jógos.

--------------------� da de Nélinho e Manoel, enquanto que o -Coritiba melho· Final: Palmeiras 6x1. Tentos N'o principal cotejo o Chape_

Caprichos do Futebol ra de jôgo para jôgo, mantendo.se líder do certame .do de Dinho 18, Balsini aos 20 coense vitoriou-se diante do
vIzinho Estado e ainda contando com o seu avante Dui· Dinho aos 29, Waldemar ao� 'Jlube Esportivo Recreativo

f1J que sería em seus domí- lio como artilhei,to do campeonato, Não devem esquecer 38 para o Vasto VeI'de, Di- por 2x1.

nios, contra o Olímpico, bas- Os desportistas florianópolitanos que é neste momento nho ao primeiro minuto € ORLÉÃNS OS atlêtas
tando_lhe um empate para que o clube da "estrêla solitária" necessita do apôio Clodoaldo .aos 33 m. O árbi- T.arciso e André, que estive_
conseguir o título que sema-' i�tegral .do público. Seus jogadores nec.e�sitam de incen· tr.o foi o senhor Amaro Julio ram treinando na equipe do
na antes, havia perdidO a t!VO, a fIm de que o clube possa. adqmnr aquela perso- Bent cm bm trabalho. Figueirense não aprovaram,
grande chance,} frente ao nalidade com que, contou durante o transcurso do cal' A renda somou I:r$ 9.040,00 tendo regressrudo a ésta ci-
Tupy. Pois bemL Voltou a peonato estadual. O Paula Ramos é o nosso legítimo re· LAURO MULLER _ O a. dade do interland catari_
perder, descendo mais um presentante. Portanot, facilitemos sua tarefa, apôiando tléta Zinha, integrante do nense,

degráu, juntando-se agora � incentivando os defensores do onze praiano� pois as- At!ético da localidade de TUBARÃO _ A represen
ao Olímpico e ao Palmeiras, sim pode.remos impedir um sucesso do clube paranaense Barro Branco, deverá seguir tação do Hercílio Luz deverá
a estas alturap com seis pon_ aqui em nossos próprios domínios.

j
para a capI'''al _do Estaclo,

.

"
_

excurSIOnar a Itajaí e ,a Blu_
tos perdidos. Foi dada a saí- --- 00.0 --- onde deverá se submeter a menau no início do próximo,
da para o Super campeonato. Pa�meira� e OlímPti<c'o s-deCidlp'rãlo, n,a tarde de domin-

I
Ua: período de experiência mês. Dia 3 o conJunto herci-

Pulou o Vasto Verde na -fren- go,.o upe; damt�o�a�. el 0d a m��:'a-s .vencer alca.n- I
no onze do Figueirense. Fa. lista enfrentará ao Almiran_

te ao vencer o Olímpico en- <:arad a pOtn_
a a fa. e da, 19ua a 'o aO VImplco,vProdPorclo" la-se que o ogador de 19 anós te Barroso e dia 4, jogará em

quanto no outro prélio empa_ nan o en ao um 10 e esper.ança ao asto er e para. tem pinta de cra O "tI' _ 1
t I 'f'

-

d t d lU' 01'
. I que. a e B umenau contra o Vasto

ava com o Palmeiras por a c aSSI Icaçao o es a ua '. m empate dara ao ImpI, ta deverá viaa'
.

r1 t Verde.
lx1. Veio o returno e o Vasto co o título e Iileixará o Vasto Verde fÓl'a do estadual. 'semana.

I am a es a

Verde necessitava Vencer ao Nesta temporad'a os clubes jogaram ,seis vêzes. O Olím-I RIO DO SUL _ E BRUS
. , ,

Olímpico, para sagrar-se pi·co venceu quatro ,cotejos: 2xO 1xO 4x1 e 2xO enquan- A..
m se. QUE - FICOU decidI-

to que o Palmeiras regi,strou duas �itórias: 3�2 e 4xl. I qUen?Ia ao. campeonato de do no Congresso de Encerra_
I uvems da CIdade oO'aram na mento dos Prime' o J'Agora entretanto o Palmeiras está em situação sup&- , .

' t:o '. Ir s ogos
" '"

r
Larde de dommgo no estád' Abérto do I t· C t

.

.

dor ao seu an. tagonista . pois na-o c.ollta com problemas. A
.

,lOS. n enor a an-
, Canoas as eqUIpes do FIa nense que FI

. .

1" .

O seu adversário têm em Nilson Acari e Bianchine sé,' - onanopo IS sera
, mengo- e do T8!ffiand '

V' séd d II o J'
,

rios ,problemas, além de Romeu que está afastado do " ,
are. 1-, e Os . s ogos ISto em

clássico definitivamente. iSurge então a grande chance
tona do Dare por 6x2. 1961, cabendo a Blumenau

,. BLUMENAU A
.

d
.

d 'd
para o onze palmeirense repetir a proesa ,de 1948, sa-

- eqUIpe o serVIr e se e em 1962.

grando-se Super Campeão além de rC'conquistar a corôa GASPA_!t - A esquadra do

do futebol' blumenauense' em poder de seus co-irmãos Tupy,
'

'�e Gaspar, recebeu
há 12 anos.

�
......... proposta do Avaí, para uma

-_.- 000 ---

ÊN·SI"N\O'
exibição nesta cidade. O clu ..

Mais um jogador do futebol cataIJ.·inénse foi tentar I
be glJ,sparense aceitou .a. prü-

a sorte no futebôl paulista. Desta feita, coube ao arquei. posta que foi de Cr$ 20.000,00
ro Adalberto, atualmente no futebol brusquense, reve- com a condição de ser o co_.

lado que foi pelo Amazonas do Bairro Garcia, de Blume- fIII"" tej.o realizado dia 28 já que
nau. Ádalberto, c-onvidado por Alvaro Prado, aceitou ao A VENDA NAS domingo próximo a renda se-

convite, tendo viajado segunda feira, por via aérea com 4!
ría grandemente prejuclicada

destino a Santos, onde treinalJ.'á no famoso clube da BANCAS DE IORNAI., pela decisão Olímpico x Pal_

Vila. Nossos votos: que cumpra. destacadas atuações e

E ,REVISTu
meiras. A contra prepestal da

passe a blrlhar no futebol paulista. IW data füi enviada a ditetoria
000 --- do Avaí Futebol Clube.

o INTERIOR EM REVISTA

compromissos do Paula Ra

mos, pela Taça Brasil. Paula

Ramos e Figueirense é o úni
co jogo que falta para a de_

cisão do título.
x

amadorista

Prossegui. I O futebol é capricheso e

�ento. �a tarde :de sáb�do, nos reserva, como tal, gran
no estadlO �a :rala de .Fora, des �urprêsas. Vejamos êste
com o class!Co de hderes acontecimento que teve co
invictos Postal TelegráfiCO x

i mo pivot o Vasto Verde de
Tamandaré, num cotejo de Blumenau. Quando o turno
grandes perspectivas. I do certame citadino terminou

x x x o conjunto do Bairro da Ve-
O certrume de juvenis que lha, mantinha-se líder en

devéria ser iniciado na ma- quanto o Palmeiras com 4
nhã de domingo, foi trans- pontos e o Olíl1lpico com 6
feriodo- para a próxima ma_

nhã, de domingo, em virtu
de do máu tempo, tornando

o gramado impraticável.

x x

,O campeonato
de futebo-l terá

x x x

O certame salonista da ci

dade teve prosseguimento na

noite de sexta_feira opor
tuni·dade em que o· Doze su�

perou ao Atlético por 4x2

enquanto- que o Caravana do

eram os �eus grandes perse_
guidores. Ao finalizar o re

turno o Vasto Verde necel:.°_

sitav�, apenas vencer ao

Tupy de Gaspar para se sa

grar campeão. Perdeu por
-3x2, ante o indio gasparense,
numa tarde de pouca inspi
ração, juntando-se ao Pal_

meiras, agora com 4 p.p. Fal
tava cumprir um compromis- campeão por antecipação e

mai2 uma vêz, perdeu a

grande chance.· Diante dos
demais resultados entre pal-Apôio integral da Liga Tubaronense

Para a Classificação de Três Clubes meiras e Olímpieo, bastaria
ao Vasto Verde uma vitória,

A exemplo do que aconte- \ campeonato catarinense. Sen domingo, frente ao Palmeiras
ceu com a Liga de Blumenau do êste o pensamento do pre_ para classificar-se para o

e de Itajaí que votaram fa- sidente da Liga Tubaronense Estadual. Maia eis que nova

voravelmente a disputa da de Futebol, já manifestado chance e talves a última, lhe
primeira série do certame eS- de público, provavelmente a escapa das mãos, ao ser go.,.
tadual por zonas, com a in- Liga Atlética Região Mineira leado pelo Palmeiras por 6x1.

clusão de trêf1 clubes por. ca- também votará de acôrdo. Agora o Vasto Verde terá que
da Liga, a cidade de Tuba- Portanto,· pouco a pouco se aguardar o cotejo de domin_

rão, também dará seu inte- define a situação de como go entre Palmeiras e OlímpL
gral apôio a ésta fórmula pois f1,:)rá disputado o próximo co e torcer por uma vitória

acredita que além do Hercílio campeonato estadual se dois do grêmio esmeraldino pois
Luz e do Ferroviário, tam-I ou três clubes por cada Liga. u� sin:p�e�� empate o afasta

bém o Grêmio Cidade Azul eu Acreditamos que a fórmula ra defmItlvamente do esta.

o Nacional, pOderá brilhar no 1 de três clubes deverá vencer. dual. Caprichos. do futebol!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ELIANE SCHLEMPER, JOELCI SIQUEIRA, SUEL
�OS SANTOS NUNES, JOELSA SIQUEIRA, LACl

. ALUMBO, TANIA DEL VALE ARAUJO, LUCIA MA·
nA LANGE, CIDNEIA GASPAR e YARA PEDROZA
)�tas tomarão, parte no desfile de penteados do próximo
Iia 27. Vou convidar mais sete moças ...

..

CONVIDO t?das as sociedades do interior para par
tícíparem no baile das debutantes enviando as suas re

..,resentantes .para o debut do dia 8 de outubro no Lira
Tênis Clube.

"

AMANHÃ, às 10,30 horas, no Instituto Brasil-Esta.
dos Unidos, será inaugurada a Exposicão de' Pinturas (

Desenhos de HIEDY DE ASSIS CORRf:A (HASSIS).

oE
, ..�!i "'?ti?• \

A debutante Irene Lacerda, dançando a valsa
com o seu padrinho, Dr. Eugênio T. 'I'aulels,
Presidente do Clube Doze de Agôsto.

O JOVEM jornalista, Paulo da Costa
Ramos extreou o seu "'SUMER", muito
bem confeccfonado pelo alfaiate José da
Silva, no baile das debutantes..

•

HOJE, às 20 horas, na U.C.E., haverá
uma festa de confraternizacão de, estu-

II
daates, organizada pela F·aculdade de
Filosofia.

ELDEMIRA Rodrigues, aniversariou no

dia 13 e comemorou esta data no baile
de gala do clube 12 de Agôsto:

\

IQUEM será a rainha do Lira T. C. de
1960. No dia 27, vocês conhecerão.

"PENSAMENTO de Malandro - O tra
balho é a alegria da vida, mas eu prefi
da morrer de tristeza",

A ,CASA Camargo, foi a Vitrine da Se
mana. A Casa Cardoso, melhorou as suas

vitr-ines. Gostei de ver .. ,

o DESEMBARGADOR Hercílio Medeiros
tomará parte na comissão julgadora do
dia 27 no Lira T. C.

CATARINA Muller e Elizabeth Oliveira,
debutarão no Lira T,C., no próximo dia
8 de outubro, Este colunista é o encar

regado de anotar as interessadas", ESPORTES - O Clube Náutico Riachue-
10, está em, franca atividade nos seus

QUATRO vitrines, estão selecionadas na galpões, preparando os barcos para os

lista das Dez Mais Elegantes Vitrines próximos compromissos.
da Cidade.

HOJE, o "15 de Outubro",.fará liealizar
a partir das 22 horas uma soirêe chie,

para a escolha da sua candidata a Miss

Floí·ianópolis.

UM pobre operário perdeu a vida no seu

serviço nas obras da Ponte Hercílio Luz,
ca indo da mesma. Pergunto: Porque que
a firma responsável não oferece aos' seus

empregados o cinto de segurança? �MANHÃ, estarei no
11 horas.

Disco Dance, às

NO próximo dia 27, no Lira T.C., conhe
ceremos a Miss Florianó"lolis, e teremos
um interessante e elegante desfile de

penteados.

ANIVERSARIOU ontem, o dr. Orlando
de Oliveira GoldneI'. Os meus cumpri
mentos ...

__ xxx--

GLICIA de castro, é uma jovem bela e

cleg:ante que impressionou muitíssimo
êste colunista no baile do 12 de Agõste.
Foi uma das debutantes ...

_-xxx--

QUAL SERÁ O PR:t:MIO PARA A MISS

FLORIANÓPOLIS? UMA VIAGEM? UMA

A SRA, Deputado Dib Cherem, aconte
ceu no baile de Gala "12 de Agosto",
numa elegância notável.

I

LEDA Cotrin, veio de Imbituba e deu
um show de elegância e beleza no baile

que passou.
2

.

JMA?
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Festa do Dhfino Es,pírilo Santo ell1 Rio Vermelho nos

dias 20 e 21 do corrente.

CONVITE
A Comissão Organizadora das Festividades d_o I,)ivino

Espírito Sanlo, nos dias 20 e 21 do corrent�, nf Rio

Vermelho, convida a todos para participare..

daqueles festejos.

BARRAQUINHAS COM VALIOSAS PRENDAS

CHURRASCO FEIJOADA BAR CAFÉ

FÓGOS DE ARTIFíCIOS BANDA DE

MÚSICA Haverá Condução.

FLORIANÓPOLIS, Sábado, 20 de Agôsto de 1960·

PARTICIPA'ÇÃO
Pedro Rkardo Maes e Vv. Isabel Vianna

e Senhora
Participam aos parentes e amigos o contrato de
casamento, no dia 15 do 'corrente, de seus filhos'

MARLY e HERMANO
Rua Desembargador Felipe Sehmidt 133
Pedro Silva 863 - Coqueiros

','

COM,PRA-SE CASAS
Para fins residenciais, que estejam em bom estado

e localizadas nfl'S proximidades do centro da cidade.
Ofertas para o telefone n.? 2531.
,--��- .,-------------

V ··E N D E-S E
P'REÇO DE OCASIÃO

Mv.):Jiário completo para escritório de advogado 0\\

c?merclal; composto de: duas esc rivaninhaa, um armá-
1'10 para h;.rcs com .portas corrediças de vidro, um arqui
voo de papeis com po�ta de esteirinha, um sofá, uma ca
deíra de braço, 3 (três) cadeiras simples e uma mesinha

paI'a,,�láquina de es .rever, Tudo em imbuia compensada,
e� o�lmo. estado de conservação, da marca "CIMO", de
RIO N egrínhc.

_ ym,a sala de jantar de imbuia, composta de uma
mesa elâstíca com duas táboas, seis (6) cadeiras simple,
e duas de braços com assento estofado, dois balcões e

uma cristaleira;
_ Um quarto de casal de madeira de lei, com um'

guarda-roupa, com três (3) portas, cama uma penteá
deira, duas mesinhas de cabeceira e um �oupeiro.

Informações à rua Visconde de Ouro Preto n, 121
com o proprietário.

' ,

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PEN
SÕES DOS EMPREGADOS EM TRANS

PORTES E. CARGAS

I

AGENCIA ESPECIAL EM CRICiUMA,
EDITAL DF1 CONCORR11:NCIA PúBLICA

O Sr. Agente Especial do Instituto de Aposentadoria
e �e.nsões dos Empregados em Transportes e Cargas, em
Crtcíuma, Estado de Santa Catarina, devidamente auto
rizado pelo Sr. Presidente, conforme pro. esso iN"M .•••

134.824, torna público que se acha aberta na Secção de
Administração desta Agência Especíal, situada à rua

Jo.ão Pessõa, na cidade de Criciuma, a concorrência pú
bhca para aquisição de material de uso permanente
Abaixo especifícado, para reaparelharnento da Agênci�
de Urussanga e instalação da Agência de Lauro Muller,
observadas as seguintes condições:

As propostas deverão ser organizadas em duas vias
a primeira selada nos têrmos da lei, e apresentadas em
envelopes fe::hados e rubricados pelos proponentes e se

-rão abertas na presença dos interessados quinze dias
após a publ ícação dêste Edital. '

As propostas poderão atlngir todo o material cons
tante desta Concorrência ou artigos isolados, dentro das

espeeificações.
_

INão serão. tomadas em eonaideração as propostas que
contiverem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas
nas partes referentes à dis:riminação e preços, que de
verão constar em algarismos e por extenso.

'

Reserva-se o Instituto o direito de adquirir somente
uma parcela da quantidade proposta ou aproveitar �
mesmo preço para aquislção de maior quantidade, não

atingindn tal vaeiaçãa a mais de 50% num e noutro. caso
assim como não aceitar nenhuma proposta.
As propostas deverão indicar:

a - preço unitário
b - prazo de entrega.
O material de Que trata a presente Con:orrência

Pública é o seguinte :

_

8 - oito - mesa.s c/gavetas laterais e cadeiras c/
braços - tipo DAjSP - modêlo M-3.

24 _ vinte quatro - mesas e/ gavetas no lado es

querdo e cadeiras simples tipo DASP
modêlo M-2.

l2 - dôze - mesas para dat�lógrafos e resp'êctivas
cadeiras - tipo DASP - modêlo M-1.

36' - trinta e seis - bandejas para expedientes -
tipo DASP. -

36 - trinta e seis - cestos para papeis usados -

tipo DASP. - '

10 - dez -- papeleiras c/ porta de esteira - tipo
DASP. -

6 _ seis - armários c/ porta envidraçada corredi-
ça � tipo DASP. -

3 - ti'ês - chapeleiras - tipo DASP. -

6 - seis - cabides - tipo DASP. -

í _ dois _ bebedouros com água filtrada e gelada
- c/220 volts": -

8 _ oito. _ ventiladores de mesa - c/220 volts. -

2 _ duas _ enceradeiras elétricas - c/220 volts. -
,

:) _ cinco - máquinas de calcular elétricas
marca Olivetti :_ Divizima - ,,/220 võlts. -

\) _ cinco - máqu'inas de somar - manual - mo-

dêlo Burroughs. -
7 _ sete _ máquinas de escrever - 120 espaços --

tipos Paica - Standard. -
3 _ três -:- máquinas de escrever - 260 espaços -

tipos paica - Standard. - /

20 _ vinte - arquivos de aço - tamanho ofíl!io -

c/4 gavetas. -
6 _ seis _ fichários de aço. - tamanho 3x5 - c/2

gavetas. -
ii _ quatro - relógios para parede. -
1 _ hum _ equipo dentário completo (cad'eira e de

mais pertences) c/220 volts. -

1 - hum - cofre forte c/9 pés cúbicos. -
3 - três .:..- persianas de alumínio (ou mad�il'a) para

janelas ,de 2,47 x 1,80 metros. -
-

2 - duas - persianas idem idem par a janelas de
2,98 � 1,80 metros. --

I - huma - pers�ana idem id(m para janela de

2,17 X 1,80 metros.
ADDO VANtO DE AQUINO FARACO

Crkiuma, 25 de julho de 1960 AGENTE ESPECIAL.

PENTEADOS•LIRA TENIS CLUBE DIA 21 - DISCO DAICE- DIA u - SOIRtE CHIC- ESC(kHA DE MISS flORIANóPOLIS- DES FILE DE
..."""

"","'hUUhU �!��!!.��.�� mesas na Relojoaria Muller - cr$ 200.00.

HARNABUANDlA
AUMENTO AO FUNCIONALISMO

-XIV-
Continuamos comentando o aumento ...
TABELA DE CR$ 10.000,00. Para c-s 12.500,00

f�i aumentado o Pessoal Fixo; para a-mesma importân
C1a (de Cr$ 9.880,00) o nível 18 do T.C.; para Cr$ ....
13.500,00 os Inspetores Esc oiares MM16 (inclusive uma

Inspetora de Escolas Profissionais Femininas, irmã do
governador, a qual, desde sua recente nomeação tem
bid

.

d
/" .,.

su I o mais o que 'cabeça de "maricota"); para Cr$ ..

18.500,00 os Veterinários do comêço da carreira; para
Cr$ 12.500,00, ou menos, os Inativos.

As ímportâncius dos aumentos foram: Pessoal Fixo
Cr$ 2.500,00; nível 18 do T.C. c-s 2.620,00; Inspetores
Escolares (inclusive a irmã do governador) Cr$ .

3.500,00 i Veterinários Cr$ 8.500,00; Inativos Cr$ .

2.500,00, ou muito menos.

As percentágens dos aumentos foram de 2500%
26,52%, 35,00%, 85,00% e 25,00%, respectivament�.

0'

,

Tomando-se o maior aumento e o princípio de igual:
dade, 03 funcionáríos desta classe de vencimentos (Cr$.
10. ?OO,OO), em sua, maioria, sofreram prejuízos consi
deraveis.

O Pessoal Fixo foi lesado em Cr$ 6.000,00; o do
nível 18 do T.C. em Cr$ 5.880,00; os Inspetores Escola
res ,em Cr$ 5.000,00 e os Inativos em Cr$ 6.000,00, ou

ma�s.
Por mencionarmos Inspetores Escolares, atente-

mos para um verdadeiro .passe de mágica da lei do
aumento, aprovada a toque de caixa, pela Assembléia
Legislativa.

"
... ficam reajustados de acôrdo com as tabelas

anexas, que constituem parte integrante da presente
lei" (art. 1.0). " ... criado o Quadro Especial do Magis
tério Público Estadual ... na .conformidade das tabelas
anexas", (art. 2.°).

Na tabela da SITUAÇÃO ATUAL constam Os pro
fessores D$IARISTAS que, na da SITUAÇÃO, PROPOS
TA, aparecem como CONTRATADOS! 2.9'47 professo
res diaristas passam a ,contratados ...

:�l'a tabela de cargos isolados do Magistério - SI
TUAÇKO ATUAL - há. uns tracinhos, inutilizando a

linha, enquanto na da SITUAÇÃO PROPOSTA aparece,
criado por êsse passe de mágica, um .cargo de Inspetor
de Educação Física, no final da derradeira de Inspeto
res Escolares, em cuja classe já se' acha a irmã do

governador,
.

Ao mesmo tempo que a mágica prejudicou 2.947
professores diaristas, benefi.ciará a um afilhado do go
vêrno, que já, deve estar escolhido ou, quiçá, exercendo
o cargo.

Com licença do Etc. e Tal:
Felizmente, Barnabés,
Vamos mudar de 'govêrno!
Em 31 de janeiro

.

Sairemos dêste inferno!
Prosseguiremos.

BARNABÉ DE ESPADINHA.

, "�o') SEMANA DA PATRIA
:& tZ Çll"-...r-�,, :

Ct;>m a finalidade de comemorar condignamente nes-

ta C�l}ital, a "SEMANA ,DA PÁTRIA" - semana de 1.0
a 7 de..'Setembro - foi constitüida uma comissão de
oficiaís�"das Forças Armadas.

Coordenada pelo Exmo, Sr. Contra-Almira�te Au

gusto Hanann Rademaker Grunewald, a comissão está
aesím- constituida:

Presrdente : - Coronel Rubens Barra - Cmt do
14,° B. C.;

Cap. Corveta Lucio Berg Maia, da Marinha;
Major Elvidio Peters, da Policia Militar de S. Cat.;
Cap. Andrelino Natividade da Costa, da 16.a. C. R.;
1.0 Ten. Hamilton Boneto ISchinko, da FAB ;

1.� Ten. João Pedro Nunes, Of de Relações Públi-
cas da 16.80 C. R.

A eomíssão acima fez a sua primeira reumao na

sede da Hj;a C R, no dia 10 do corrente, com a finalidade
de tratar do pormenores dos referidos festejos e orga

nização do programa geral da "Semana da Pátria".
Nota n.? 1/60 - Sem. Pátria.

DE CAFEICULTOR'ES
Financiamento da autarquia cafeeira à entidade

de Mansuaçu no Estado de Minas Gerais.
Em prosseguimento à política de amparo às coope

rativas,- que vem sendo executada de aeôrdo com o plano
elaborado ,pela Junta Administraitva do IBC a autar

quia cafeeilra acaba de celebrar um novo ,cont�'ato de fi
naciameniP, objetivando O desenvolvimento e reapare
Ihall1ento daquelas entid'ades de cla.sse. Assim é que, em

cerimônia ontem realizada no gabinete da presidêneia
do IEC, presentes o presidente e diretores da Cooperà
tiva dos Cafeicultores do Vale do M'anhuaçu Ltna., res�
pectivamente srs. José Geraldo Prata, Francisco 'd'os Rei,s

Prata, Guarazil de SaBes Bastos e Evandro Aarestrup,
além do Diretor Newton Ferreira de Paiva, o presidente
da autarquia, sr. Adolpho Becker, assinou escritura me

diante a qual é 'concedido um empréstimo de 5 milhões
de teruzeiros à referida Coope,rativa, mediante garantia
de hrpoteca e penhora.

/ VENDE-S'E
Estado geral muito bom. Motor retificado.
Instalação elétrica e quatro pneus novOs.

Lataria 100%. Rua Esteves Júnior 144 das

13,00 às 17,00 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IIDITORA "0 ESTADO'· LmA.

o 84tadtJ.
Rua Conselheiro à.ultra, 160

lel ef o ne 3022 - Ccca. Posta! 13�

Endt'rêçü Te leg r
é í

ic« EST.\ DO

DIHETOH
I{t"t,ens de Arruda f{.arr.lI�

G E R E-N T E

1)(\n.1ln�()8 j Fernandes d e Aquino

H E D A'f O R E S
Osvaldo Mello Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Maehaco - 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 Juvenaj - Prof.
Manoel ito de Ornel las - Dr. MHton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Wa)ter
Lange - Dr. Acy r Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

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

PDBL'I('IDAIlI
Osmar k. Schlindwelm - A1do Fernandes - vírgtlío Dias
- Ivo Frutuoso.

HIPR.8SNTANT.
Ikpreuntaç6e. A. S. LHa LtcI ..
IHO:- Rua Senalior Da.'u 't - i.. ""ar

Tel. l,JótJ4
;ii Paulo Hu .. VItória 457 _" �"'I!I n -

Te!. 34-8941I
'�rvjç6 Tflegráfico da UNITIIIJ PRBS8 t U - P)

AGENTES E CORR�SPOi.Jn:INHE
" .. T'odos GIl lIluniclpioa r' �ANTA CA'I AlUNA

ANUNC_J8
"

. Yt4laJlt" contrlltto. de acordo coI. • laMla ••
_ vir.1

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se responsabiliza pelos
cour eitos emitidos nos artigos assinado-

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

Casa Laud"ares" Ltda.
Rua'Deodoro, 15 � te!. 38-20

...85••••••••O•••••••••••••O•••••••••••�••••

João Morilz S. A.

MA SOBERANA" PRA\.:", li OE NOVEMBIHI - I:S"tUI;\I,4
llL'A FELIPE SCHMID1'

FILIAL "A SABEH�'A" DISTRITO 00 ISé".JeITO - CAJtfTO

L o· t -E S
Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir .\lua

casa, imediatamente.
Vemlas: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305

Fone" 2391 e 3426.
-,,---- ------�--------------

-APRENDA INGLÊS
com o Prof� Mr.-Edwárd Green

-à rua Tenente Silveira, 42

I····SYNTEKÕ·'I
• •

Ipara o' assoalho i
id o seu E s c r i t ó r i o o u L a r i
-

- .

: B e I e z � -- !I
O' t'

- •

I IS Incao I

i D u r a b i'l i d a d é i
I Informações e Orçamento / I
: Osvaldo Meira !
I Av. Mauro Ramos 206 - Fone 2758 I,• •• ...�0e�0.eCI!}GO••OO.GIJ••••••••��•.,.'.f'.fI•••• Q

.......... - � ....... --- ...... _ ....... _ ..._ .. --_ ... ,

.�IDdicador·Profissional� Rad i o log istas : DRS. A. J. NÓBREGA DE OLIVEIRA
- "'l".. '"�; ""e --::-_..,,,, � ..� ..__ .......... _ .. _ .. '. .. _ • EWALDO J. R. SCHAEFER
DH HENRIQUE PRISCO I.. ORA. EBE B. BARa.OS -, ,Exames do Estômag·o. -:- Vesicula BiI!a.r -- Rins

PAH.\fSO .I'orax - Ossos - Intestíno, etc.

CLINICA DE CRIANÇAS.. Hi-t c rosu l p ingog raf'Ia Radiugrafia "(}bstétriea

(OD.Dll.()rl� o llUlU••la con.....nu r Gr.ivldéz ) - Radiologia Pediátriea.

4' lJ�r"Wo LU lUA .,,'e I. secunda • ,.IL-Ielrt DISPÕE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
eu Ui •• 17 boru

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
n.OlllA.'IIOPOLlS TIl. - 1116 ENDERli:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. Ônibus à por-

D-R�A.�EV-A-B-.S-CH::-::-::W-=EI=-=DS:-::ON:-:B�I(:-;;;HL-;;ER ta (Almte. Lamêgo) .

CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Especialista em moléstia. de. anus e recto

fratament.o de hemorroida8, f18t.ula.., ete.
..

Cinr,la a.na.l

CONSULTÓRIO: - P.ua CeI. Pedro Demoro. 1553 -

Estreito

!ri E'LJICO

Operlloç;)u _ Do.nç",•.ae SenllO_

riU - Cljnlca d e Adulto.

Curso de EspeCialização no Eoapi
tal dos Servldore. do lilata4o.

(Serviço do prof. Mariano 11. An.
drade ). Cunsulta.: pela manhã no

Hospítal de Caridade. •A tarlle 11110.

15.30 �oras em diante no eonsuí;

tório. à Rua Nune. Machado, 17,

esquina da Tlradente. - ..TIllt.
2766. Re�ldêncla - Rua Marl
chal Cama D'Eça .1.0 1(1 - Til •.

.
.

3120.

'"
DR. AYRTON DE OLI-

VEIRA

-- DOENÇAS DO' PULAUO -

- TUBEIlCULDS. -

Consult,srlo - Rua F.Up,
� Schmldt. 3H - Tal. 1801.

Horirlo: dU I' à' 16 nor..

Relldêncla -

. Fel1p. Schmld',
n.o 127.

palcQ_profllatlco
Consultório: Rua J?ãO pinto n. lO, Rua Tíradentes. 53 - Florianópoli:J.
das 16.00 à' liMO hor Atendi "" .

com borl!.4 marcadu. -TIIÍltonl ,•••••e•••••••••••••••••••••••
.. :

. 3036 - Residência: Rua Cen.•ral i
.

:
-�---------- Bittenco_:_:�_:___ .� 1ST U O I O J U R íD I C O !

'l�5.1" 'S�"O"".J DR. LAURO OAUK" i Maudciod"Rei,-adv"gad' i
'-

_ ""

.

CLINICA GI.lAL : Norbel·to Brand - advogado *

/ fA I Advocacia em geral no Estado de •

'/1 " -"
..

ftllft,,1ItI'PI1!

��"
ftlJj

EspeCialista em mOlê,tla. a. Se-
•• Santa Catarina i

UVIIU4IJ' I; fifi""'" nhoras e vias urinária.. Cura ra_

•
•

" nOS II AIntJ
dlcal das Intecçõe. aguda. • c16- •

•

" ',<" '""",c �ftl<j OS nlca.s. do aparêlho genlto_urlnárlo : Correspondentes: :
�

i
em amb('s o. aexo.... Doenoa. dO. INGLATERRA BRaSíLIA :

�.',�' �Rf � �i·""". ��!�::.fu���'�i��� i !�����:O:LAM'Rl:�5�=EIRO i
"

"
. "lI 1fI'1 .

,

- Fone S.�6. Re.lllêncla: K". : Fones: 2198 e 2681 !
Lacerda Cout>IÍÚiG, 11 (Chicu. CID ! �..� Espanha - Fon. 1141

DR. SAMUEL FONSECA

DR. ANTONIO MUNIZ DF.

-ARAGAO

C)RURCIA TRAUMATOLOGlA

ORTÇlPED'lA
Consultório: João Pinto, 14 -

Consulta: das I � à' 17 bora•. dlá

rtamente. Meno. ao. sábado. Re

sidência: Bocalu"', '135. Fon. 2714

----------------�--

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Naclo_
nal de Medlclnll da Unlv'V.ldade

do Bra.U

Ex-Interno por concurso <1••• '.r_

nld�de_Escola. (Serviço do prof.
Octávio Rodrlguel Lima). Ex
Interno do' Serviço. de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio de

Janeiro. Médico do fio.pltal de

Caridade e <1a Maternldad. Dr

Carl08 Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PaRTOS - OPERAÇOES -

PARTO SEM DO� pélo métOllo

DR. NEWTON D'AVILA

LJoença. de Senhor.. - .,rocto_

10g1a - Eletrlcldaa. Médica

cpnsultórlO: Rua Victor iI.l-
rene. n.o 28 -- Telefone lIS07

Consultas: Da, J 6 hora. em 11lan,•.

R!lsldêncla: Fone, 8"4.21,, Rua 81u

meniu. n 71.

Dr. Miguel .E M. Orofino
- Cirurgião dentista-
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
dc Janeiro.

"

Edifício Sao Jorge:_ Sala
16. Telefone 2862

DENTADURAS' INFERIORES
M�TODO PROPRIO

FIXAÇãO GARANTIDA

DR•. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGlAtJ DENTISTA

DIPLOMAlIO PELA UNIVERSIDADE DO FARANA

RAIOS X - PONTES - PIVÔS

TRATAMENT'DS 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

(UNICA
-

SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais.� •

Angustia _ Complexos - Ataques - Mamas --

�
: Problemático 'Afetiva e sexual :
• Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia _

.•••
I

.

- sonoteran'e e

: Insulinaterapia - Cardiozo orapia :
•1 psicoterapia. :

Direcão dos Psiquiátras -

•

:
.

DR. PERCY JOÃO DE BORBA :
: DR. JOS� TAVARES IRACEMA :
• DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE •

I CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :
� Endereç.a : Avenida Mauro R_amos, 286 :
: .'

(Praça Etelv.ina Luz) I .!
! � •••••

CLICHÊS E CARIMBOS DE BORRACHA
G

--. , Ltda-
seu pedido. na Empresa Gráfic.a ra]au _.

façall'

CIRURGIÃO - DENTISTA
Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal

Raio X � Infra Verme'lho

Preparo de cavidades pela alta velo .. idade

BORDEN AIROTOR s. S. WHITE

Consultório e Residência:

Rua Jerônimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas

DR. MIGUEL E. M� OROFINO
CnWRGIÃO - DENTISTA

PELA
Dniversidade do Rio Grande do Sul

Clíni.ca de adultos - Raio X

Dentisteria operatória pelo processo de alta

velocidade - AERO TURBEX FAIRFAX

Ex�'lusivamente com horas marcadas

Consultório - Ed. São Jorge - conj. 16-17-18

Te]. 2862 - Rua Trajano - 1.0 andar.

I
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'
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2.4 36 :,1)12

IMP 'ES'SORA
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CARIMBOS. ENCADERNAÇOES
SERViÇO DE CLlGHERIA

COM PERFEIÇÃO E RAP I DEZ.
... . ...

RUR CONSELHEIRO �1AFRA, 123.

E

SANTA CATAHINA
==========�======�================�==.--=========�

FLORIAN(WOLlS

ATENDENDO DIARIÀMENTE NA

MA JERNIDADE CARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

RAUL P'iRéIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhislaf'
zscrítõrío: Rua 101.0 �1nto n. II lObO
t -lerone u. 2.487 - CalXa P:>atal D. U
hORARIO: D8.$ ie àa 17 tlor&a.

x x X

Escritório de Advocacia'
FlorianópolisRua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar

I Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago

I' Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crimi
nais e tíscaía - Adminístração de bens - Locação e ven-

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran
ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONS'FRUÇÕES
A CARGO DE

A-GRICOLA BRUNO
REG).STRO: N.? 167 - C.R.E.A. - 10.110 REGIAO - S.C.

"

Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

I

Nolas Fiscais
IMPRIME-SE

Pre!<o de 20 blocos cl 2 vias

1
) CR$ 500,00

Rua Monsenhor Topp, 23 ou

pelo telefone 3160 (recado)

I Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS Dr.... Hélio Peixol@
PARTOS - CIRURGIA '-

CLíNICA GERAL

Gráfica Continente

ltda.

ApVOGADO
Consultário: Rua CeI. Pe-

dro Demorei 1.627 _ Estrei- EscritórÍl) - Rua Felipe

to, das 16 àa 19 horas (ao la- Schmidt nO 37 - 21) Andar -

do da Farmácia do Canto). Sala 4.

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

6367. Adolfo Konder nO 27.
Residência Alameda

08. RUBI GOMES
.MENDONÇA

" MIDICO
Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
R(�sidênc1a :

Rua Gal. Bittencor.r� D. 121.
T'elefone: 2651.

1 Consultório:
,Rua Felipe Schmldt !l. 37. Tipografia e fábrica dI!

I E"SQ. Álvaro de Can&l.ho. Oarimbo. Impressos em geraiHorário: 'D.I Pas 1600 às 18.00 diaria-
.....ua Aracy Vaz Callado, 186

II mente' exceto ao; sábados Estreito - Florianópolis

Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

�SS%%%%%%SSS%%%S%%%%%%%%SS%S%SSSSSSSSS%SSSSC

C. ORLEE. VIE'GAS

Advogado
ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA FLORIANóPOLIS, Sábado, 20 de Agôsto de 1960

Grupo Bssessor para Capacitação e Investi
gação Florestais para Ilmérica Latina

HA sigla GACIFAL (de informou à reportagem o en-I a investigação e as expertên, O Dr. Lucas Tortorelli, gra vicultura na Universidade de

Grupo Assessor para a Oapa., genheiro argentino Lucas cias realizadas por pessoal duado pela Faculdade de Buenos Aires, é autor de 70

citação e Inveetígações Flo , Tortorelli da FAO, primeiro capacitado, constituem a ba- Agronomia e Veterinária da obras sôbre o assunto de sua

restais para a América Lati- Chefe do 'mencionado Grupo. se sólida de uma política Universidade de Buenos Ai_ especialidade e, no ano de
na) serva para designar o Esclareceu, ainda, o nosso progressista e de grande ren res, realizou estudos flores- 1959, foi agraciada com o

recemceríado organismo as- entrevistado, que o GACIFAL dimento". tais na França e na Finlân- Primeiro Prêmio Nacional de

sessor, promotor e consultor foi estabelecido sob 09. auspí, Assinalou o exemplo dado dia e desempenhou no seu Ciências Aplicadas da Repú
em matéria de ensino flo- cios da Organização de Alí', pelo México em matéria de país numerosos cargos de re, blica Argentina. O sr. Torto
restaI uníversltárío, médio e mentação e Agricultura das educação florestal euperíor, lêvo, entre os quais se desta; relli passou pelo Rio há cêr,
elementar, assim como em Nações Unidas ,e que será se- onde o ensino florestal uni- cam os de Diretor Geral de ca três meses quando se avía
matéria de investigações e diado na cidade do México. versitário vêm se difundindo Bosques e de Presidente dos tau com a Assessor Florestal
experiências florestais, vi- O exemplo do México há mais de 25 anos e onde Parqusa Nacionais. Partici- da FAO junto ao Escritório
sande uma efetiva coordena; Prosseguindo, declarou o existe, ainda, verdadeiro es- pou de numerosos congressos \ Regional do Rio de Janeiro,
cão em ambas as atividades sr: Tortorelli: píríto de superação na ma- internacionais, lecionou síl, sr. Henri Chauvin.
- capacitação e ínveabígação "Aselm como ocorre em to', téria.
- entra os diferentes países dos os setores de atividades, Prêmio Nacional de
desta parte do continente" - também no âmbito florestal Ciências Aplicadlas

....
---

Fiz eentir aos que as re-

feridas missivas leram, o

reconhecido mérito que faz

jús V. S. na Presidência da
Comissão de Estudos dos

Serviços Públicos Esta.
duais a qual empresta o

brilho da vossa inteligência
As 6,35 -

J saber profundo dos as-

Alvorecer em Nossa Tej'ra suntos desconexos que jus-
As 7,05 - eícam a existência da re·

Re,h;ta Matinal ferida comissão; mas há'
As 7,55 - necessidade, Dr. Máiro, que
A. ,\'EMAG Informa V.S. alie a essas qualidades
As 835 - o indispensável interêsse
Um Amigo Ao Seu Lado em encaminhar' ao destina.'
A.o. iI 5:> - tário o parecer do abalisado Uma série de microáreas que tange à integração de- tídades de classe roram tô-

Repól ter ALFRED Conselho da CESPE. da economia brasileira está ríníuva da seconomias re, das objtívas, saindo da es;

As 9,lJ5 - Provavelmente V. S. - sendo objeto de estudos por gionais na área naoional. fera tradicional d o "e u

Tddooe Pedindo Música isso também é [ustíficâvel parte da Confederação Na_I Partindo de questionários acho" ou "pode ser'.

As 10,30 - - esteja envolvido com sé:. cíonal da Indústria, que ne., objetos, com perguntas sím, A realidade regional foi
AnLo ctica nos Esportes rio amontoado de processos, las realiza uma pesquisa pa-

I
pIes sôbre temas de educa- investida em seus dados ana-

As 10,55 - envolvendo Os mesmos mo- ra suas comunidades. I ção e saúde, energia e trans- lízados por todos, em um �::ê!C���parecer a essa con·

-Informativo Casa Brusque tivos e pleiteando as mes-, Tais pesquisas visam a,: portes, crédito e rínancía, debate franco.
� .,

to' b t d t· I t·
I -

turí E ld t d êxít Bantíago, capital e maior
As 11,05 - mas razoes, mais, JUs e so re U o, mo ivar as co e 1- mente tributaçao e urismo, , prova eVI en e o eXI o

id d d Chílev
é

íd
I C b f dos 200 e id d bl' •

'

t
..

d taí
...

tívas
é CI a e o 1 e, e consi era.

::VI,..�;ca opaca ana con essar que, VI 'a es para seu pro emas, esses encon ros regionais e ais InICIa ivas e u:_pre- -da uma !cas cidades mais Iín,
As 11,35 - tantos requerimenots, ape- fazendo com que seus líde.; servem como um atestado sença aos debates de obser-

d d Ib A' ,.

O R
Para (ia, Musical Chantecler nasmente, sete, se enqua- res mostrem o que está fora

I
seguro para aquilatar o in. varlores estrangeiros, da ce,

t
as Cal berod· mserltc.a. fOO-)'

2 25 dram no direito liquido e de m
.

h I
terê d

' .

d 1 d A b d acy u e an lago
As 1, - ru o e o camm o que se eressc os empresarios, a - pai, a care, em como os

organizado em 1924 e é o
A YE.MAG Informa certo por portarem-se, ou- deverá seguir, nas atividades I! ministradores municipais e Bancos do Nordste e do Bra- .

R t Cl b d S
30 trossím, no pensamento do 'bI"

.

d d d d'l
maior o ary u e an,

As 12, - pu ica e prrva a, para me. e uca ores. Me em-se, as. SI.
tiago gm todo o mundo.

Carne! Social próprio legislador. lhorar as condições de vida! sim, as possibilidades de' se ,A Confederação contin�a. oNvembro é uma época
As 12,35 - Os outros processos estrí- de milhões de brasileiros. I conferir ao país um desen, ra com sua programaçao, 'f' d S

t V
•

AI bam-se em subterfugios ca- D ld d f d
.

de l volví t h
•.

t b
,. magrn iea o ano em an,

�nlll � n o .oce moça uas um a es e erais, ne vc vimen o armoruco. Em ou u 1'0 pr�xlmo, um ?�- tíaao e os visitantes desce-
A.s �' 4C - recedores de melhor e mais regiões diversas em mate- As respostas daelas por la- vo encontro desse Sem1nano 'b .-� ".

Ohíl
Porque CELSO, Ramos acurado estudo. ria de desenvolvimento, fa· vradores, pecuaristas, pro. Sócio_Econômico será realí-

rrrao que o I e, com os

A reporto J'a' I d t seus 4.200 quilômetros de
As 13,35 - os que me - ram as se eciona as. Tan o

I
tessores, prefeitos, vereado- zado em Cachoeiro do ltape �

d ,. cumprimento ao longo io
Co·,\'it.e à Música tiveram seus nomes em es· no Espírito Santo, onde se res c representantes de en. mirim.

As 14,05 - taque quando do meu últi- realizou o terceiro encontro ' Oceano Pacífico, possui uma

A Música do Ouvinte mo comentário. regional da indústria (cidade I variedade de atrações, des·

�:I:'j�;�! -;edindo Música sU�;Íl�ês�e ef��� acf:��j::o; �:t::�!:��u:�jOc=:inh�a�!� i

Federacão Mundial de Saúde Menlal
de o balneário sub_tropical

A.s 16,00 - voltarei, então, numa fer. ra ,o terceiro estágio do pla_
• ------------------------

A VEMAG Informa vorosa pre�e, o meu. pensa. no estabelecido pela C.N.!., Tem . Novo Presidenle
As 16,05 _

menta àquele que de 16 de
os dados colhidos autorizam

'1'{>lefone Pedindo Música ·fevereiro de 1878 a 6 de

As-'18 �f '=-r "'-' ... ..,..,. _;..."� ......._ _
agosto de 1879 co�. �anta

R
. 'h J''''

.

�
�

. hõiint ._Pm7_a- @S' �Il'Hhcl'anos
esen a -', .

. . .

As 18,55 _ catarmenses fOI O seu Ilus-
tre comandante, o saudoso

I m�jor Fernando Gomes Cal.

Brahma . den'a de Andrade.
Com os melhores votos

do, patrício, atento,
obrigado.

Lei "Bôca de Espera"
Prezado Sr. Dr. Máiro

Caldeira de Andrade.
D.D. Presidente da C.
E. S. P. E.,
Nésta:

Já subscrltei,

Industria: Seminários
trazem novas idéias

jornal "O Estado", duas
cartas atinentes a lei n. ..

2.156. de 16 de novembro de
1959.

êste E ambas foram publica
das nêstes dois últimos mê
ses e apelavam a quem de
.Hreíto, para o devido en

caminhamento das petições,
isso porque, até então, não
.iavia chegado as mãos
do destinatário que é para
o caso S. Ex.a o sr. Gover
nador do Estado.

por

CONFECClONA·1 OUALOU�.llPO
DfCHAVf

aua: Frlnclsct ToIenHno, n.' lt

R Á D I O
GUARUJÁ

PROGRAMAÇÃO PARA O

DIA 20 DE AGOSTO DE 1960

(SA'BADO) ------------------ ------- ...........-------------

A VEMAG Informa

,
LONDRES (BNS) - O Professor A. C. Pacheco e

,Silva, brasileiro de São Paulo, será empossado no cargo
de presidente da Federação MlU1dial de Saúde Mental
ep-ronunciarã I) discurso dê. posse perante delegados de
cêrca de 4fr nações, entre as quais sete latirio.america
nas, que participam da XIII Reunião Anual da Federa-

a afirmar que novas pers·

pectivas serão abertas no

/..,5 :p,or -
Momento Esportivo
As 20,35 -
Telefone para Ouvir

ção.
O último asunto tratado

na sessão plenária foi a

"Ação nos acampamentos
de refugLados", tendO" o

dr. Hans Strotzka, de Vie
na, assessor !de saúde men·
tal do Alto.Comissariado
das Nacões Unidas encarre

,gado dê ref'Q,giados, elogia·
do a iniciati�a de um pe
queno grupo de cidatllãos
londrinos, que lançaram o

Ano Mundial do Refugia.
do.
O dr. Strotzka disse que, _

com o apoio das Nações
Unidas, esa iniciativa teve
enorme êxito. O Reino Uni.
do e os países escandinavos
especialmente, arrecadaram
grand-e soma de dinheiro
para terminar Q programa
de fechamento ele acampa
mentos. Em seguida, expôs
;as providências adotadas
pelos encaregados da saú
de mental na Europa Oci.
dental, entre as quais a

instalação de centros de
reabilitação.

Às 21.0(, -
K. VEIRA.

Repórter ALFRED
A.s 21,05 -

- Rádio Teatro
As 21,30 -

A VEMAG Informa
As 22,05
Grande Inform.
À,; �::;,35
Noite de Gala

'�'---- ----..,
1

Guarujá \
I

i� -

COMO É
O CAFÉ

GOSTOSO
ZITO

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

t

Amanhã
Paula Ramos

C'oriliba
REDE OATARINENSE

OOS ESPORTES

Os qrandes acontecirnentos esportivos
pela

-

maior e melhor equipe de Sta. Catarina

RADIo GUAIlUJÁ
ondas médias - 1.420 Kcs- 5Kw

ondas cur tas -5.975 Kcs -IOK.

FERNANDO
LlHHAREg x

NAZARENO
COELHO

Rádio Nereu Ramos - alU.
..

Rádio Herval O'Oeste

Rádio Difusora - LaguneJ

Rádio Oifusora- Joinvifl.

RÓdio Clube de Lajes

Rádio Cultura - Joinvifle

((1110.
I 'GONZAGA
,LAMtGO

MAURI
&ORGE�

'1

Convocação Oficial à Conferência Re
gional Sul-Americana Santiago, Chile
24 a 29 de Novembro, 1960 r até os esportes de inverno

Santiago do Chile será a I dos Andes.
,

cidade anfitriã da oonfêrên, Os sócios do Rotar,y Club
eia Regional sut.Amencana de Santiago e a Comissão
do Rotar:y Internacional, a da Conferência Regional do
se realizar de 24 a 27 de no- Rotary Internacional, que
vembro de 1960. Apesar 'de compreende rotarianos de
ser prímordíalmente destina- cinco países, estão traba,

da aos rotarianos e seus con, lhando e n tusiàsticamente
vídados Ida América do Sul, nos planos de programas e

outras pessoas de outras par. de hospitalidade para os vi·

tes do mundo serão benvín- sítantes, e espera-se uma

conferência de grande êxito.
As conferências regionais

são realízadas com o fim de
desenvolver e promover co.

nhecimento e compreensão e

para proporcionar foros pa,
ra a expressão de idéias e de
bate de assuntos rotários de
ínterêsse comum. Assim co

mo a Convenção Internacío,
nal proporciona companhei,
rismo em escala mundial, a

Conferência Regional fo

menta a amizade e compre
ensão dentro de sua região.
(Rotar;y Club 'do Estreito

- Comissão Informação ao

Público)

V E N D E-S 'E

AUSTIN A-40
Estado geral muito bom. Motor .retificado.
Instalação elétrica e quatro pneus novas.

Lataria 100%. Rua Esteves Júnior 144 das
13,00 às 17,00 horas.

"Homens �o Brasil"
na Inglaterra

HULL, Inglaterra, 7 de ; Feferindo-se a uma recon_

agosto de 1960 - O grande I ciliação que faz parte do en

põrto de Hull, Nord-Este da 11'êdO Ido filme,-o Secretário do

Inglaterra, um dos focos dos I Sindicato dos - Estivadores,
recentes distúrbios nas do.

I
falando do homem que tem

cas inglesa, vem entindo o

10
lugar equivalente no sindi.

impacto do novo filme brasi- cato rival, disse: "Vocês a.

leiro "Homens do Brasil".
I
chrum que ele e eu jamais

Esta película, uma produção poderíamos fazer O' que aque

produção Ido Recreamento ! les dois\ fizeram na fita?"

Moral feita pelOS portuáriOS IUm mebro da comissão gre·

do Ri� de Janeiro, foi

recen_,
vista Ideclarou: "Esse filme

temente aclamada no X. Fes- falou diretamente a mim e

tival Internacional de Cine. me deu muita roisa a pen.
ma em Berlim, onde um jor· ! sal'. Todos os setores da ati.
nal qualificou.a como sendo I vidade postuária precisam
"uma contribuição impres- examinar essa ideologia e

sionante, da parte do Brasil, eu vou empregar o meu bo

em criar compreensão entre letim de notícias por êsse
os homens". Agora dublada fian.'
em inglês, a fita foi descrita Na recepção que seguiu a

em HulI como sendo "em•. exibição de "Homens do Bra
polga:nte e comovente". sU", os portuários e suas I'!s.
Muitos portuários assisti· posas tiveram a ocasião de

roam à exibição do filme em encontrar doi dos portuáriOS
HUll, destacando_se entre brasileiros que desempenha_
eles dois membros da comis- ram os papéis principais do
são inoficial grevista de por. filme. Permaneceram na sa

tuários, o Presidente e o Se· la para falar com eles e pla
cretário_Geral do Sindicato near seus próximos passos.
cIos Estivrudor�s assim como Duas horas e meia apÓs ter.
o'utros membros da diretria, minada a apreentação, ,a sa_

Redator do boletim dos por- la ainda estava cheia de pes

tuários, e o Diretor.Gerente soas discutindo animada·
de uma empresa de' estiva. mente.

PARTICIPAÇAO
EVALDO BITTENCOURT é SRA. D. HELENA

TOLENTI!N'O BITTENCOURT, pa-rticipam aos seus pa-

rentes e pessoas de suas relações, -o nascimento, dia 17,
às 4 horas, na Maternidade Carmela Dutra, de seu filho
EVALDO. -'- _ ,'I ____:iI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nacionalista em J.Mendes PSP �e Palmitos apoia as
candidaturas Celso e Doutel

Comitê

�

FLORIANóPOLIS, Sábado, 20 de Agôsto de 1960

PELA RAIZ
Amigo Zigelli

Cordialmente,
Paulo da Costa Ramos.

A tal caravana de estu
dantes universitários, de
pois de sofrer agruras' pe
las estradas "catarinetas",
chegou na cidade de Ma
fra. Os jovens se dispuse
ram ria rádio local, para
as possíveis perguntas que
viessem. Receberam uma

só, direta, incisiva. decisi
va:
"Vocês estão de férias?

Não são funcionários pú
blicos ?"
-D-

A firma contratada pelo
govêrno do Bsiotio, que es
tá procedente a limpeza e

arrumações na Ponte Her:
cílio Luz, foi autuada pela
Delegacia Regional (ia Tra
balho. Motivo: situação ir
regular no registro de em

pregados, pagamento de
imposto sindical, falta de
proteção aos trabalhadores
(exige a delegacia, rêde de
proteção), e o quaâro de
funcionários, não existe
para os devidos aponta
mentos. No lugar do qua
dro, os dois inspetores fo
ram encontrar um outro
quadro, salpicado de "vas
sourinhas [arüstas". Há
politica nisto, ou é mera
mente um símbolo para a
"operação de lim.peza"?
-0-

Notaram também os ins
petores, que diversas casas
de moradia, localizadas
embaixo da Ponte, correm
enorme perigo. Constante
mente estão caindo peda
ços de madeira e detritos
da limpeza. A conclusão da
obra, nas cabeceiras, d'eve
rá demorar, e" enquanto
i�to. já que até gente cai,
e bom que sejam tomadas
as devidas precauções.

-D-
E, quando o chatérrimo

blá. .. blá... blá do alto
falante, dizia: "Êles achani
chato o nosso alto-falan
te ... ", um morador do Lux
Hotel gritou: "Ê chaaaato
meessmo ... ".
-0-

Dizem que o senador
Saulo Ramos, voou para
B1'ctsília, onde foi ligar a
sua "Antena". Dí�eni tam
bém, que a sua sintonia
era fria, pois, a dissidência
está marchando para trás
com recúos de muitos, é
ainda mais. pela adesões
mentirosas de que foi víti
ma. Islo, dizem, e os tele
gramas contra a sua atitu
de, confi1'1nam.
-D-

A verdade, é que os ude
nistas, estavam apostando
na Chapa Irineu-C. Gomes,
e davam lambuja. Um ami
go nosso da "eterna vigio,
lância", topoú uma parada
nestas condições; agom,
voltou atrás, e não aposta
mais nem "taco à taco". A
isto, podemos chamar de
sintomas de éAerrot�.

'

SILVf;IRA LENZI

Censo: ulfímam-se
os preparativos

Trabalhando em media
onze horas por dia e utlll,
zando cerca de 150 runcío,
nanas, o Instítuto Brasi
leiro de Geografia e Esta_
tístíca ultima os prepara,
tivos para o recenseamento
geral, de uetembro proxí.,
mo. Atualmente, 12 datílo,
grafas trabalhando inin
terruptamente, preparam
as descrições de setores
(mais de 3 mil) que serão
distribuidos aos recensea.,
dores, juntamente com ma,
pas, questionarias (novas
(formulas) e instruções
completas. Segundo ínror,
mações do sr. Savio de Al
meida, chefe da seção pes,
eoal do IBGE, o grande
numero de inscrições para
recenseadores superou to,
das as expectativas; estão
inscritas nada menos de
6 mil pessoas, quando o
Instituto irá necessitar so
mente de pouco mais de
três mil!

FORRO

Realizou-se na noite de quinta-feira, a instala
cão do Comitê Lott-Jango e CelsocDoutel do bairro de

JOsé Mendes, .com a presen..ça de centenas e centenas
de adeptos e simpatizantes das vitoriosas candida-
turas.
A reunião que foi preeí

dída pelo Prefeito Osvaldo
Machado, representante do
Diretório Municipal do
Partido Social Democrátí-,
co, contou com a presença
do deputado Dib Cherem,
vereadores Hélio Peixoto
Moacyr Pereira, Acy Ca�
bral Teive, Frederíeo Ve
ras, Arnaldo Tavares Pre
sidente da Ala Moça do
PSD e outros eminentes
correligionários.
Sob intensa salva de

palmas, foi escolhido o se,
gumte Comitê de José
Mendes: Presidentes de
Hom.à: Dr. Aderbal Ramos
da SIlva e Prefeito Osval
do Machado. Presidente:
Aldo Pereira. Vice-Presi_
den�e: Arlindo Polli. Se
cretártocexeeu tivo: Alaor
Marcos de Souza. Mem
bros: Hercilio dos Santos "

Nicolau JOflé Vieira, Nilton
Thomaz da Cunha, Ger
�ano Luz, Genésio Leoeá;
dIO da Cunha, Manoel Fer
reira de Souza, Alfredo Pa
checo, João Soares, ManOel
T?mé Vieira. Artêmio s«:
se de Souza, Lourival Es.,
pirito Santo, Aniceto Silva
Alice Bernardini Pereira'
Nadir rem, Ana Pinto Nu�,

nes, Altino Carlos Carva ,

lho, Couti Beck, Lindaura
de Carvalho Souza, Lino
Neves de Souza, Nilton Pe
reira. Itamar Zilli, Julita
Beck, Alaor de Souza Ma
ria Isabel da Cunha � An.,
gelo Bonatelli.
Fizeram uso da palavra,

pela ordem, o sr. Arnaldo
Tavares, sr. Arlindo Pollí,
vereadores- Acy Cabral Teí.,
ve, Moacyr Pereira Hélio
Peixoto, deputada Dib Che
rem e Prefeito Osvaldo
Machado.
Os oradores, sob intenso

entusiasmo dos presentes,
conclamaram a populacão
de José Mendes a uufragar
os nomes de LOTT_JAN_
GO-CELSO e DOUTEL.

.-

GOVÊRNO UDENISTA JÁ INICIOU TES
TAMENTO

.

POLíTICO.
LíDER DO PARTIDO SOCIAL PROGRES
SISTA VOTARÁ CONTRA EFETIVAÇÃO

DOS DELEGADOS DO ENSINO
De retêrno do interior do Estado, onde esteve em

campanha política, ocupou a tribuna da Assembléia
Legislativa o deputado João Estivalet Pires, líder da
Oposição, tecendo críticas ao projeto de origem gover
namental efetivando os atuais Delegados de Ensino do
Estado de Santa Catarina.
Em suas considerações

afirmou que quando da
criação destas Delegacias
ficou deliberado que o pre
enchimento delas aería de
competência única e exclu
siva do Sr. Governador, e

que o projeto ora apresen
tado tentando efetivar
seus atuais ocupantes virá
barrar justas pretensões
dos eetenta Inspetores de
Ensino concursados que
existem em nosso Estado.
Dos atuais delegados al

guns dêles não possuem a

necessáría experiência que
o cargo requer, sendo dire
tores de Grupos Escolares,
como é o caso do ocupante
da Delegacia sediada na
cidade de Chapecó.
Definiu a posição do Par

tido Social Democrático,
contrária a aprovação do
presente projeto que be
neficiará sete pessoas em
detrimento de setenta, ai,
gumaa das quais com mais
de vinte anos de servícos
preatados à tôda coletíví
dade catarinense.
Em aparte o deputado

Antônio G. de Almeida fri
sou que o projeto tentando
efetivar os atuais Delega
dos de Ensino constitui por
si só o início do Testamen-

" to Político do atual Govêr ,

no, descrente em fluas pos
sibilidades eleitorais.
Os cargos são exercidos

em comissão e seue ocu

pantes devem ser de con .

fianca .do Sr. Governador
e recrutados entre os que
possuam o gabarito neces
sário. Afirmou não eetra
nhar aue amanhã o GOVêl'
no tel'ite efetivar os atuais

Secretários de Estado.
Continuando em suas

considerações o deputado
Estivalet Pires afirmou
que ae Oposíções Coligadas
de Santa Catarina estarão
atentas a qualquer movi,
me�to _dO govêrno após a
realização do pleito de 3
de outubro, oportunídads
em qUe tentará comprometer a arrecadação estadual
através nomeação de cen�
tenas de cabos eleitorais
aSSIm como a criação dé
nov-os eervíços públicos.
Aparteando o orador o

deputado Mário Brusa 'da
UDN, afirmou que somente
d�z pessoas foram recep,cionar o Sr. Celso Ramos
no Aeropo_rto de Joaçaba,
l!0 que fOI contestado peloIíder �a_ Oposição que deu
ur�a visao ['ll1tética do quefOI o banquete oferecido
a9 candidato das Oposí
çoe� � futuro ocupante do
Palácio do Govêrno.
O deputado Altir Weberde Mello, líder do Partido

SOCIal Progressísta em
aparte, . def'ínlu sua posição
contrárm a aprovação do
projeto em aprêço, uma
vez .qu� sua aprovaçãoconsütuí um verdadeiro
atentado àe aspirações de
todos os Inspetores" de En
sino de Santa Catarina.
Ao finalizar suas consí,

deracões o deputado Esti
valet Pires declarou que
dou atuais delegados mui
tos não entraram no ma,
gistério através concursos
e qUe os setenta que os
deputados governistas de
pej am preterir são todos
consursados.

RIO V'ERMELHO
FESTA DO D. E. SANTO INICIA HOJE

Desta Capital, hoje, e durante todo o dia de ama-,
nhâ deverão seguir centenas de pessoas, entre a�
quais altas autoridades dvís e militare� e eclesiást�
cas, muito especialmente, para a localidade de RIO

Vermelho, no interior da Ilha.
O fato prende-se ser ho, mos junto ao reateíro do

.

d f t· ld d ano Vereador Domingosje o inicio aa es IVI a es
Fer�andes de Aquino. Se-consagradas ao Divino Es-

pírito Santo, devendo-se l'ão os mais razoáveis pos-
estender até o dia de ama- síveis. Haverá condução.

Através das página!) des-

nh�'e c a n t o maravilhoso, te jornal, a comissão 01'-

nesta época do ano cente- ganizadora das Festivida-
des do Divino Espírito San_

nas de pessoas o procu- to, convida a todos para
ram, na ânsia de paflsar par,ticiparem daqueles fes-
alguns momentos tranqui- tejos.los, fora do torvelinho dos _...:.. . _

grandes centros. Nada me-
lhor do que durante as

f.estividades do Divino Es-
pírito Santo. Ademais, o

visitante estará cooperando
com a Igreja d.a localida
de, propiciando-lhe maiores'
fundos para que possa fa_
zer face à sua sublime
missã-o.
O programa elaborado

para êste ano. não fugindo
muito do do ano paHsado,
consta dos mais variados
divertimentos. Haverá bar
raquinhas com valiosas
prendas, churrasco, feijo"a
da, bar, café, fogos de ar_
tifícios. Banda de Múillca
desta Capital abrilhantará
os festejos. E, ressalte-se,
os preços, segundo apura-

GOSTA DE C AFÉ1
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

Para cortar explorações
que já estão sendo feitas
pelos que se acostumaram
a tresler em vez de ler,
venho esclarecer que no

meu bilhete de ontem,
quando chamei o jornalista Jaime Arruda Ramos, que
é meu tio e sobretudo meu amigo, de seu correligioná
rio e colega, a referência era claramente a você, que
Iaz jornalismo e é udenista.

Nenhuma razão eu teria para ofender gratuita
mente um parente e amigo, comparando-o aoa profís,
sionais da sordícia e da vileza, reínstalados na ímpren,
sa falada pelo senador Iríneu Bornhausen.

No mais, contínuj, com seus enganos que o deaen
gano chegará a 3 de outubro, com Celso 'e Doutel, Lott
e Jango.

IRMÃOS BITENCOURT

'I<AIS tiAOARO " fONf HOY

ANTIGO DIP0'-sITO OAMi ... NI

Eder Jolre Nocauteou Mendel e é can
didato real ao título mundial dos Galos

Segundo notícias chegadas de Los Angeles, a

luta travada ante-ontem entre Eder Jofre, campeão
brasileiro e sul-americano da categoria dos pesos
galo, e José Mendel, campeão mexicano da mesma

categoria, e que foi efetuada para indicar o adver-,
sário de .Joe Becerra para a dãsputa da COrôa
mundial que se encontra em poder deste, foi das
mais duras e sangrentas e terminou no último as

salto, quando o nosso "Galo de Ouro" conseguiu fa- ,;

zer seu forte adversário· dormir no tablad'o. Foi
notável o desempenho do jovem filho de ,Kid Jofre,
estando no entender de muitos capacitado para a.r

rebatar o título que o pugilista mexicano vem con

servando há algum tempo.
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paganJo as rassagens,
em suaves pt'e�1a..ç.ôes,
p�I[l�CRUZEIRO/
APRAZe

lR!Zm� .

DEPOIS DE RECEBER INSTRUÇÕES DIRETAS DO
,SENADOR IRINEU BORNHAUSEN, O PREFEITO DE
PIÇARRAS RESOLVEU FAZER UM EMPRÉSTIMO DE
8 MILHÕES NO INCO, PARA LEVAR LUZ Ã CIDADE
O ORÇAMENTO FALA TAMBÊM DE REDE DE BAIX�
TENSÃO PARA BARRA VELHA, QUANDO ESSA LOCA_
LIDADE NÃO PERTENCE A PIÇARRAS ... MAS A CÂ
MARA, VENDO NAQUELEl EMPRÉSTIMO DINHEIRO
QUE DAVA PARA PAGAR DUAS VEZES O VALOR DA
OBRA A Q.UE SE DESTINAVA _. NÃO TOPOU A PA_
RADA. RE.JEITOU A PROPOSIÇÃO DO PREFEITO E
TAMBÉM O PREÇO DA LUZ, QUE A EMPRESUL CAL
CULARA ESTRATOSFÉRICAMENTE POIS OBRA RE_
CENTE, DO MESMO TAMANHO, FORA FEITA POR 3
MILHõES., .

ERRARAM o BOTE ...
���w=����··�="������=

/
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Como noticiamos (coisa qUe a imprensa udeno,
palaciana procurou desmentir e não conseguiu, porque
verdadeira), o Partido Social Progreesísta, Diretório
Muriíoípal de Lajes, resolveu, por unanimidade de vo

tos, homologar a candidatura Celso-Doutel às eleições
de outubro.

-

A decisão, como é público, nesceu da vontade na

tural da família pessspísta lajeana de mudar o atual
"status-quo" do Estado, que, eob a administração ude,
nísta, que o seu partido ajudou a eleger, tem sentido
dolorosamente a falta de visão e tino administrativo,
caindo vertiginosamente no seu progresso em todos OD

setôres. Errou uma vez, mas não errará a segunda.
Agora, chega-nos a notícia de que, em Palmitos,

o Díretórto Municipal do Partido Social Progresalsta,
por unanimidade de votos de seus membros, resolveu
apoiar a candidatura oposicionista ao govêrno estadual.

E a plataforma !
Irineu fez a promessa
De apresentar seu programa,
Difundindo-o mesmo à bessa,
Para sua glória e sua fama.

Ao aobrínho talentoso
Encomendou o trabalho,
Para seu uso ,e seu gôzo,
E do pleito quebrar galho.

Se deu a luz a montanha
Ninguém sabe, ninguém viu:
Vai para o fim a campanha
E a plataforma sumiu ...

De comêço, lá no alto,
Por certo o mocinho pôs,
Mil quilômetros de asfalto
E pompons de pó de arroz!

Da elétrica energia,
Pelos pontos cardíaía,
Fez promessa" muito pia
De vinte e quatro centrais!

Para que a imprensa não desse,
Do programa o grande furo,
Ele ainda permanece
Sepultadinho .. , no escuro ...

BB.

Povo não �ermitirá retrocesso:
Nacionalismo em�olga as massas

Falando no Grande Ex
pedíente da eassão da ca,
mara Federal o sr. Tempe.,
rani Pereira fez uma ana,
líse do panorama político
nacional, examínando.,o em
alguns aspectos economí.,
cos para referir-se às elei
ções presidenciais, nos ter
mau das recentes declara,
ções do marechal Teixeira
Lott. Frisou qUe o movi
mento nacionalista, que
empolga as. massas, é ir
reversivel no Brasil e no

mundo. '''Evidentemente _

obseryou _ as forças da
reação tentarão agrupar
ee para influir nos resulta
dos do pleito de 3 de outu
bro proximo. Contudo, não
terão sucesso em suas in
tenções, pois, o povo está
consciente do que deseja e
não permitirá nenhum re,
troceseo no nosso dessnvol.,
vímento economico e em
nossa luta pela definitiva
emancipação nacional.

loler'la do Estado de Santa Catarina
FLORIANÓPOLIS, 19 DE AGOSTO DE 1960

1.941 CrS 500.000,00 FLORIANóPOLIS
2.960 Cr$ 50.000,00 FLORIANóPOLIS
3.761 Cr$ 30.000,00 HERVAL D'OESTE
3.646 Cr$ 20.000,00 CHAPECó
1.161 Cr$ 10.000,00 LAJES

Enqt;anto o govêl'11o e a UDN, ,com Secretários e

deputados que não "são catarinenses, desencadeia
uma 'campanha de ,eatari.nensismo, a,contecem ,coi
sas tristes para os catarinenses. Assim, aquela
sabatina que os estagiári'os da Es,cola Superior de
Guerra - recrutados entre as mais altas expres
sões de inteligência e ,cultura - submeteram o

governa,dor e seus auxiliares diretos.

SE:1 os examinadores fôssem dar notas, aos

sabatinados, apenas o governador receberia um

ÍnsuficiJente gráu 3. O resto era no redondissimo
O (zero). De matar de vergonha os catarinenses.
A impressão que os oficiais levaram foi dolorosa.
Eles sabiam mai,s dos problemas do nOsso Estado
que todo o govêrno reunido:.. O Secretário do
Trabalho, não sabendo expli>car as finaliidades da
sua Secretaria, ,chegou a dizer que uma delas era

dar passagens aéreas: ..
Ainda bem que os relatórios dessas visitas

não são publicados ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


