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RUBENS DE ARRUDA RAMOS

GERENTE

DOMINGOS F. DE AQUINO

GENEBRA, 20 (U.P.I.) -

Notícias chegadas através
da agência "Tass" orgão
oficioso soviético, afirmam
que a conferência sôbra
interdição de provas nu-

cleares foi adiada.
O chefe da Delegação

russa, Tsarapkin, partirá
de Genebra na próxima
quarta-feira. Sabe-se que a

questão da suspensão dos

Lá pode, aqui não!
O "Diário do Paraná," de 18 do corrente, publica a

seguinte notícia:
- Para os comicíos 0.0 sr. Ney Braga em Londrina

e União da Vitória, sábado e .domíngo próximos, os dirr,
gentes de sua campanha estão esperando a seguinte ca,

ravana governador Luiz Garcia de Sergipe, brigadeiro
Faria Lima e sr. José Bonifácio, secretários, (!a, Viação
e da Agricultura de São Paulo, deputados Padre Godi.nho,
Paulo ele Tharso, Franco Montoro de São Paulo Pedro
Aleixo (Minas) José Sarney (Plauí) e Edilson Távora
(Ceará), bem como o sr. Plínio de Arruda Sampaio, co,

ordenador do Plano de Ação do Estado de São Paulo.

Como se vê a UDN no Paraná admite que politícos
e até governadbres de outros Estados vão auxiliá-Ire na

propaganda do seu candidato.
. .

, A de Santa 'Catarina, quando os vísítantes vem

apoiar o PSD, fica furíbundamente !ndócil.e apela para
um catarínense que ela mesma nao culttva, elegendo
deputados federaís filhos de outros Estai�os e �omeando
cariocas para Secretari3; de �s�ado. ��l P?r ISSO, sem

dúvida, que um alto procer vIgI.lante )a . a.fll'mou. que, a
UDN é o partido de todas as l!lco�renC1as. AqUI, alem

disso, é o partido do inca ... gerenCIa.,.
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trabalhos foi resolvida em

sessão privada, na qual
vários resultados foram
alcançados.

,

Ontem, no Palácio das
Nações, em Genebra, mais
uma reunião .foi realizada,
versando sôbre a proibição
de provas com engenh09
nucleares. A esse respeito
foi divulgado comunicado
que, entre outras COU9as

consagrou estudos doa, dol
çumentos apresentados a

conferência. Não há data
marcada para a próxima
reunião. Os chefes das de
legações não obstante, e9-
tão otimistas quanto aos
resultados.

Paula Ramos
X Coriti�a

CELSO IRA' VENCER!

CÁLCULO D'E UM UDENISTA
Na entrevista de "Gente

Importante", ao produtor
Paulo da Costa Ramos, o

deputado federal Haroldo
Carneiro. de Carvalho, disse
que o sr. Carlinhos Gomes
levará (espera êle) para o

sr. Irineu Bornhauaen 30%
dos eleitores do PTB e não
10%, como achou o men
cionado radialista.'

HISTóRICO
Votos da então Frente De,

mocrática .

Votos da Aliança PSD-
PRP .

votos dados ao' PTB .

Resultado em outubro de

�O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE

SANTA CATARIl'!'A

ANO XLVII N° 1 3 9 7 5

EDIÇÃO DE HOJE - 12 PÁGINAS

Levando-se em conta os

resultados da última elei
ção, dando-se ao seu can

didato 30% dos VOt09 do
PTB, como quer o sr. Ha.,
roldo

<

Carvalho que ganhe
o "sô" Irineu?
O resultado da última

eleição. para senador, foi
o que segue.

CELSO

190.993
55.556

246.549

Reunião dos "Três" sem data marcada COMITÊ LOTT-JAN·
---------'--,' GO-CE-LSO E DOU-

---- TEL DO PANTANAL
.

Teve lugar na noite de sexta-feira, na séde do Co
rmtians, a instalação do Comitê Lott-Jango_Celso e
Doutel

.

do Pantanal. À solenidade politica, compare
ceram figuras de expressão do Partido Social Democrá
tico, Partido, Trabalhista Bl'asi1eiil'o e Partido de Re
presentação Popular, que foram vivamente aclamados
pelos correlígíonárjos presentes. A sessão foi presidida
pelo sr. Osvaldo Machado, que deu posse ao comitê queficou assim formado:

'

1958 .

30% do PTB que, segundo
a opinião do . entrevístadé,
levaria o sr. Carlos- Gomes
para o .lado do '"colono" .. -16.666

Disputando a Taça Bra
sil estarão se defrontando
hoje à tarde, no Estádio
Adolfo Konder, as equipes
do Coritiba, campeão do
Paraná, e do Paula Ra
mos, campeão de Santa
Catarina.

Irineú

216.775

216.775

+16.666

,229.883 233.441o resultado ficaria ... , ..

.. O falso- colono gánharía
por 3.558 votos!
Mas o PL veio para o nos

so lado, eaíndo de lá, com ..

Passando CELSÓ a ga
nhar com mais. de "10 mil
votos!
Saindo do lado de lá, vem

ainda o PDC com .

+6.834 -6.834

226.607236.717

+12.874 -12.874

Até aqui, CELSO RAMOS
já ganha com mais de 35
mil votos!

'

249.591 213.733

(Cont, na 5.a pág.)

CHEGADA DO "FOGO SIMBÓLICO"
R·EUNlÃO NO 6ABINIETE DO PREF'EITO

Af�

Prieto e A�er�al Jurema
em florianópolis

O' Presidente da Frente
"Nacionalista .dos 'Servido--:
res Públicos, Sr. Hélio dos
Santos, recebeu comnníca,
ç� telegráfica dos depu,
tados Ceear Prieto e Ader_
bal J'urerna, confirmatória
do comparecímento dos
ilustres parlamentares na-

Chegará no ·pl'óximo dia
. 27, a esta Capital, o tra,

�dicional "FOGO "SIMBó_
L1CO". que, partindo -

de
Brasília, concluirá o seu _ •

percurso em Pôrto- Alegre.
Como ['2' sabe, é atríbuí ,

ção das
_ Prefeituras a co

ordenação das _recepções
respectivas.

�, ......

:
".

CELS0 RAMOS .;.

q ehere do eXp..&uti/o"';S<l
ri!tllop'Olitano . étjnvóC'Óu pa
ra terça_feira), .às 10 horas
da manhã, a/reunião, em
seu gabinete, das autorída,
des, civis e militareD, en
carregadas de recepcionar
o "F'ogo Simbólico".

aSSIm pensa;

Até· O Comandanle
Anda pelos municipios do

Oeste, em carro oficial e
fardado, fazendo politica
gem para as derrotadas
forças governistas, o CeI.
Euclides Símôee, coman.,
dante geral da! Policia Mí
lit.ar do Estado. Esse só fa
to representa coação e a
continuar justificará o pe,
dido de força federal para
a garantia do pleito. O CeI.
Simões é o mesmo coman
dante que não soube cum

prir seu dever quando um ,

grupo de oficiais enviou
telegrama de solídarledade
política a alguns candída,
tos - naturalmente ude
nistas - o que constitue
falta disciplinar punível.
Agora é o próprio co

mandante que esquece os

ímpedímentos da lei. 'Mas
para isso há recurso. É só
esperar.

I MADEIRAS PARA >ç

"

CO;'JSTRUCÀO

I �!��i ��,�<;"é?ITEr������
A.I-.. rlCO Of"Ó)ITO OA�fA.NI

cionalistaft em missao do,
Cifmitê .N<tCiottãl In''têr:..
partittátio,f'prõ candídatu.;"
ras: Lott_Jango.
A ;.Chegada dos 'emínentes

próceres, está marcada pa�
.

ra o dia 26 próximo, sex;
'ta-feira, portanto.

----------:�----------------�----����----------��-----
A_lguns flagran-tes organizaçãp de certos programas, a que

..

nem eemprs drágeas heróicas atendem e

RENATO BARBOSA socorr,�� no devido tempo. Industrial
O' sez.n visao de goal, porque não se apro,s publicitarios afeiçoados ao Sena- ve��u, ;nem J?lesm9 indirétamente, dador �rineu Bornhausen, antes de pros, prl'yI�egIada .sItuaçao do Dr. Nerêú nasegmrem, nOD vestibulares da miséria, te, potttíca .nacIonal, durante largo tempo,cendo caluniosas considerações tôrno á p.ara grandes, pequenos, ou grilhantisirrepreensív,el vida comercial do Sr, Cel- flImos golpes. Respeitem entretanto aso Ramos. deveriam, por cautela, sindi_ um ver�ad�iro e inataéável homem' decal' a de seu chefe. Preliminarmente, de- bem, cUJa VIda sempre foi e vem sendovo esclarec�r que, no terreno ora trilha- continuado exercício de um trabalho in�do, as acusações que faço são ampara_ tenso ,e h�nr:;tdo. Alem do mais, entra_da� 'p?r. certid?es,. ���bertanclo_me .para nho por tao mgrato território como enas VICISSItudes JudlCl<'tnas da exceptio ve- traram os p.lumitivos Oficiais', obtl'gam_ritatis, se conduzido á barra dos tribu_

naFs. 19to posto: _ 10) Não foi o Sr. Cel-
nos, a<?s. amIgos de Ce190, a exercermos

so Ramas quem, no govêrno Washington repre_:>alI!ls, com provas, o que seja co-
mo for, e sempre mUI·to desagr'a'da'v·el.Luiz, r,ecebeu pela importância para

construção de uma cêrca em determina
do trecho marginal cJ,a Estrada de Fer_
ro Santa Catarina. Acontece, todavia,
que o dinheiro do erário foi pago e re_
cebido, mas a cêrca nunca foi construi
da ... Quem assim agiu foi o corretor de
empreitada9, Sr. Irineu Bornhausen,
atual Senador da República. Se me con_
testarem, publiearei em jacsimile a res_
petiva autorização de pagamento" cons
tante de um' número do "DIÁRIO OFI
CIAL" da Uilião, do ano de 1928. 20) Não
foi o Sr. Celso Ramos quem recebeu, na
construção do trecho do Alto da Serra,
no Soberbo, na Estrada de 'lt',erro de Te-
rezópolis, pagamentos de gerviços não
reaU.zados, sob o mesmo govêrno. Quem
agiu assim foi o Sr. Irineu Bornhausen.
Possúo tambem o comprovante. 30) Não
foi o Sr. Ceb) Ramos quem, recente
mente, ,em 1958. tentou contrabandear
um carro de luxo, MERCURY 1956, de
regresso da Europa. Apreendida a mer_
cadoria !i)ela Alfândega do Rio, o Sr. Iri
neu Bornhausen, agindo na fórma refe
rida, interpôs mandado de segurança,
perdendo_o na la. Vara de Fazenda PÚ
blica, no Tribunal Federal de Recursos e
no Supremo Tribunal Federal. Para se

livrar do leilão, peleguejou o imposto de
importação, legitimamente reclamaM
pelo fisco. Certidões em meu poder.

Não [lOU advogado do Sr, GelsG Ra-'
mos, nem êloe necessita de meus présti
mos. Em se tratando. porém, de velho
amigo, cuja caraterí9tica formativa re

side, exatamente, ,em flUa admirável fi
bra de lutador honrado, 'essas acusa

ções me irritam muito. Seria aconselhá_
v,el nã0 frequentassem' seU9 adversários
via tão p�ntanosa. Chamem ao chefe
pessedista- e líder aliancista de f!lio. Na
riz torto. ,Homem de virar um patife pe_
lo avês(lo eom um bofetão em bOM con_

dições. G.overnador capaz de tocar a ca

neladas, escadas de Palácio abaixo, o

primeiro negocista, - festejado herói de
câmbio negro -, que lhe propusér ven
da de veículos para o Estado, fIem con
corrência pública. Lajeano meio selva
g'em, sem vocação para

�

os brilharecos de
boites, com vira_latas a tiracolo para a

IIUm povo tem seu maior capital na PES

SOA HUMANA, origem e fim ela própria
socieelaele. "

"Nenhum esfôrço do Govêrno será dema

siadamente granele quando se elirigir à

valorização do sêr humano e quanelo se

clestinar à assistência e proteção à lamília."

"Um Govêrno Estaelual consciente e brasi

leiro não poele esquecer o papel do ho

mem catarinense nO projeto de vida na

cional, nem poele eleixar de cobrar ao Go

vêrno Federal o reconhecimento elessa con

tribuição.
"

VALORIZE
SEU vpro,

VOTE EM

(onvenção Municipal
CONVOCAÇ,ÃO

O Partido de Representação PopulaJ.·, Florianópolis,
pela Comissão ode Reestruturação, de acôrdo com suas

atribuições, CONVOCA os seus filiados para a CON

VENÇÃO MUNICIPAL que se realizará em 17 de se

tembro, às 16 horas, em sua séde social sita à rua Con

selheiro Mafl'à nO 3, com a finalidade de eleger o novo

diretório municipal.
Terão di,reito a voto, todos os filiados

quites 100m a tesouraria.
Florianópolis, 17 de agosto de 1960

(ass) - Dr. Jucelio Costa
Ari de Melo Mossimann
Oldemar Magalhães

C'ONVITE
A UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL convida os

Correligionários, simpatizantes, membro� d?s pal'ti'd�s
politioos que apoiam os ,candidatos �aclOnals, e.o _Po
vo ,em gel-aI, para a recepção aos emmentes br�sIleIros
JÃNIO QUADROS e MILTON CAMPOS, no Aeroporto
Hercílio Luz às 19 horas do d'ia 22 do cOl'l'�nte, s.egunda
feira e para o Grande Comício que fara realIzar no

mes�o ,dia, às 20 horas, na,Praça Pereira e Ol�yeira.
Florianópolis, 19 de agosto de 1960 /.

,Dr. PAULO FO+'l'TES - présidente em

exercído do, Diretório Re,gional da UD�
� De}). FERNANDO VIEGAS - PresI-
/ ,

dente do Diretório Met.ropolitano da UDN

/

. A9,uela faixa rôxa, a:berta em praçapublIca. em uma das cIdade9 catarinen_
s�� de melhor tradição de dignidade po_lItICa e de <:ultura moral, não foi coloca_
da 'pelas I?aos da UDN de Laguna. Já
maIS fana tamanha injustiça a ami_
goS respeitabilis9imos que ali miUtam
nas, fileiras do situacionismo, Acontece,
porem, que, chegando o Senador Irineu
Bornhap.sen a Laguna, levando na vali_
se as 90bras eleitorais do Deputado Ma
noel de Menezes, travestidas em parla_mentar do carroção de, ciganos no dia
imediato a histórica cidade s�lina foi
surpreendida com aquel,e pano cam os

'

Deguintes dizeres:' "COM IRINEU NO
GOVÊRNO, OS LAGUNENSES NAO SE_
RAO ESCORRAÇADOS DE PALÁCIO." Á
pr_imeira vista, nada de mal. Mas ,existe
o?tro sentido. Eí-Io: - quando o Dr. Ne_
reu� governava o Estado, uma delegacão
lagunense ,esteve em Palácio e seus ele_
mentos se desavieram entre si. Excessiva
vivacidade na discussão. O Chefe do Es_
tado deu, então, por encerrada a audiên
cia _e, cinco dias após, iniciava a cons_
!ruçao d.a rt?dovia do sul, suprema e
Justa. aspIraçao do nobre povo lagunen_
se. EIS o fato, na sua singel,eza. Lagunense algum foi escorraçado de Palácio
em qualquer te?1� e sob qualquer prle_t�x.to. La�una m,teIra 9�be disso. A mi_
sena, P?�em, esta em nao ser r,espeitada
a. memona de Um grande brasileiro, nasc�do em nosso Estado, o Presidente Ne_
reu Ramos, cujo trágico desaparecimen_to tanto tramautizou a alma nacIonal
envolyendo eD3_!1 extraordinária figura dé
e�tadIsta e� torpe e burrissima explora
çao promOCIOnal. A explicação dess:e re_
curso r�si?e em muito pouco: - quan_do da ultima e desalumiada eleição pa
�a a Mesa da ,Asaembléia LegiSlativa, as
mdecorosas sobrq_s, hoje na la Secre_
taria, se ofereceram a Celso pará a Pre_
sidência, evitando a reeleição do Depu
tado Braz Alves. Celso a9 recusou limi
narmente, sem se deter ll_m segundo se
quer em considerações até com a instan
tâneidade de certas senfli.tivas vegetais,
como já escrevi. Vingancinha torpe, sem
dúvida. Torpe e inconsequente.

Presidentes de honra: Dr:
Aderbal Ramos da Silva,
Prefeito Osvaldo Machado,
deputado Osmar Cunha,
deputado Dib Cherem e de,
putado Ivo Reis Montene
gro. Prcsidente: Gentil

. Santos: 1.0 Vice-Presidente:
Fredetlco Veras. 2.0 Vice
Presidente Salentino Flori_

ano. Secretário-Geral:
Iríneu Pinheiro. 1.0 Secre
tário: Lídia Vieira. 2.0 Se_
cretárío Djalma Vieira. Te
soureiro- Geral: Ivonio Ví;
eira. 1.0 Tesoureiro: Acácio
Raupp. 2.° Tesoureiro: Au
rino Marques. Membros:
Geraldo Teixeira, Adernar
Marques, Hilda Voits�, Arci
de Oliveira, Anicelso Oava;
lheiro, José Teixeira, Sil
vio Costa, Ondlna Teixeira,
Laura. Gomes, Nelson Al,
berto de Siqueira OdI An
tonio Silva,

-

Orcína Teixei_
ra, Pedro Teixeira, Delfino
dos Santos, HamHton Mar
tins, Apolônio Silveira, Fi_
lomeno de Assis Miguel Vi
eira e Bernade1i..te Cunha.
'Falaram pela ordem sob

intenso entusiasmo, os se,
guintes oradores: Arnaldo
Tavares, pela Ala Moça do
Partido Social Democrático;
Fr,ederico Veras, em nome
da população de Pantanal:
José Matüsalem. Comellí,

pela Frente Nacionalista Es_
tudantíl: Hélio Mosimann,
pelo Partido de Re�sén
tação Popular; �ÔM'y:r"':""e-
"rEtira, pelo partIdo Traba.·
lhi�ta ErasileiJ:o; vereador
Hélio Eéixoth.' deputado Dib
ehetem e, por fi1ll� á Pre;
feito Osvaldo Machado.
A população de Pantanal,

aclamou os nomes dos can
didatos macíonalístas Lott
- Jango - Celso e 'Dotél.

'\-

CELSO
CONVITE

! O CENTRO ACA
DÊMICO XI DE FE

iVEREIRO, CONVI
DA OS SENHQRES
:PROFESSORES, ES-
TUDANTES E O PO
VO EM GERAL, PA
RA ASSISTIREM NA.

do partido PRO'XIMA 4.a FEI-
RA DIA 24,' 'AS 20

,
-

HORAS, NO SALAO
NOBRE DA FACUL
DADE DE DIREITO,
O CONCURSO DE 0-

RATO"RIA, ELIMI
''IA:TORIO AO IXo.
CONCURSO NACIO
NAL DE ORATORÍA,
QUE SERA' REALI
ZADO EM PORTO -

ALEGRE, DURANTE
A Xa. SEMANA DE
ESTUDOS JURIDI

COSo

"OU: Hassis
Inau�ura
[XpoSitãO

•

Será inaugurada hoje
pela manhã, no instituto
Brasil-Estad09 Unidos, a

exposição de pinturas do
artista conterrâneo Hiedy
de Assis Correia. A mostra
terá a sua abertura com

um coquetel oferecido ao

mundo oficial e artístico
da Capital. Oi; trabalh09
permanecerão à disposi
ção do público, at.é dia 3 de
setembro próximo.

I

RETRANSMISSÃO
DE "GENTE IMPOR
TANTE:"

Será hoje retransmitido
pela Guarujá, às 13 horas,
o programa "GENTE IM- ,

PORTANTE", da última
quarta-feira, quando foi
entrevistado o deputado

•

Aroldo Carvalho.

�an�i�atos
-

serao
sa�atina�os

O Centro Acadêmico XI
de Fev,ereiro endereçou
convite aos Srs. írineu Bor_
nhausen�e Celso Ramos, a

fim de que compareçam à
Faculdade de Dir,eito e se

submetam à sua Sabatina
Pública.
Trata-se [lem dúvida de

uma importante iniciativa
pois visa aproximar e tor
nar conhecidos do eleito
rado catarinense os candi
datos e a sua plataforma
de govêl'no, constituindo
se em mais uma contri
buição dos eat,udantes ao

aperfeiçoamento do regi
me democrático.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBrE DOZE DE AGOSTO - Dia 11 de setembro - Soir'ée e Show espelac�jar em; tecnicolor com a orquestra cenl r o americana "MA·
RIMBA CUSCATAN�r Cantores: Carlos Gonz�les Pinto e Blanquita Amorr Rumbeira: AmeUta "LA ATOMICA TROPICALrr

Mesas na Secretaria: cr$ 300,00.
____ ... ,.� ... ......._ ... , 'll!!lli... __ .. ,--- ...--,.,_--- ..-----,.�- .... _1

[;;:;]���b.�11�}.?:!�n " JEte... ]
Se o "quarto" poder estampas �2
E à base do Inco barganhas
Va.s gastar dinheiro às pampas,
Mas esta eleição não ganhas!

O ARTISTA DA INCOCRACIA
Da outra vez ele veio de renovador prometendo

as coisas mais lindas e "maí b "<dê tIS üas . es e 'e do outro
mundo: auto-estradas vindas do oeste e se despe;
jando em todos os portos; 5 hidrelétricas, centupli.cando energias.

O povo, ficou encantado, achândo o homem com
jeito de ·'·bossa nova". Influenciou Os pequenos par
tidos que se lançaram todos nos braços do rene,
vador.

:: O renovador, porém, não .renovou nada. Não
cumpriu com o que prometeu e deixou que se estra
gasse muita coisa boa que já havia.

Depois que dançou os bailes da praça e dos
morros, esqueceu o povo e tratou com. descaso e ar.
rogância os pequenos partidos aliados. Instituiu a
Incocracia paralisando o Estado, e fechou-se nas
rodas da champanhota quebrando a tradicão dos
governantes catarinenses que famil!arment� popu
lares sempre fizeram ponto, desde Hercíl io, no pas
seio vespertino, a iN!ereu; com uma rodinha no Caf'c
Nacional, até Lacerda na esquina do Chiquinho.

O ricaço orgulhoso que desprezou o povo e traiu
os aliados, hoje está só. Ninguem mais o quer. Nem
povo 'nem partidos. Ninguém a seu lado. Estão tom
bando melancóHcamente no ocaso a lncocracia e o
seu cr-iador, arrastando consigo a UDN, se a dis
sidência não conseguir sustentá-la.
OS "MAQUIS" INFORMAM:
ELEIÇÃO NA COLôNIA DE PESCA

Para presidência das colônias d .

e pesca, o SISo
tema é eleição entre (}S pescadores.

Não há política... oficialmente... porque na
realidade ninguém evita a inevitável tendência, e os
pescadores dividem-se, lá entre eles com candidatos,dêste ou daquele partido

.

Houve eleíção na Colônia de Pesca do Saco dos
Limões e CosteÍra. Até por lá a Incooracia anda a
zero. O eleito, candidato dos ALIANCISTAS, Joa
quim Cabral, ganhou do candidato da UDN, Nilo
Medeiros, pela msignificante diferença de 53
ZERO!

a .•.

O POLíCIA É MASSACRADO
Enquanto o Sub-Tenente CARPINTEiRO está a

disposição do Palácio do Govêrno, os soldados quedão serviço noturno, são obrigados a pernoitarem no
t: Quartel, estão dormindo no chão ou em cima .1€
bancos.
GOO INVESTIGADORES?

Chusmas de assassinos, bandidos, ladrões, chan
tagistas, vigaristas invadiram o Estado. É o que se
conclue ant� a iniciativa do Secretário Elias Adaime
em contratar 600 investigadores .

Os planos diabólicos --:«lo Secretário Adaime,
criando legíões de investigadores e de inspetores de
quarteirão, não visam a manutenção da ordem, mas
a violação das consciências, a ameaça e a opressão.
O que o iseu Adaime não sabe, é que não há clima
para isso, e que nós saberemos defender os nossos.

CELSO é homem de visão,
Bastante eXlperimentado, .

Por isso, o povo vai pô.lo
No Govêrno do Estado!

�'�"'!'l.JS.\"•• "!.te-a C ... ,.•.

�
De J:aL.4.

___________""'_'$0*$·

Hoje, no Rio de Janeiro, será levado- à pia batismal,
o menino Admar Gonzaga Neto, filho do- nosso conterrã,
neo e amigo, Sr. Augusto Luiz Gonzaga e ,de D. Maríza
Muniz Arão Gonzaga. servirão de padrinhos, os avóe 'ma,
ternos, Dr. Gastão Muniz de Aragão e senhora.

Aos prcgenitores e avós, as nossas cordiais felicita
cões .
.

ANIVERSÁRJOS
FAZÉM ANOS HOJE

- sr. Tenente Joaquim Ri-
beiro Borges.

- sr. Renato Pires Macha-
-do Filho
- sr Danüo Lehrnkuhl

sr. Wilson José Muller
- sr. Udo Von Wangenhein
_ sr. .dr. Haroldo Caldeira
- sr. dr. Augusto Brito
Wolf

- sr. dr. Joel Vieira de
Souza I

- sr. João Gonza.ga
- sr. Pedro José Bôsco
- sr. Enio Bchlemper
_ sr. Sílvio Serafim da
Silva

- srta. Zepita Maria da
Costa

- srta. Rosa Amélia Luz
Melo-

- srta, Neyde ela Silva
Cardoso

- srta. rlta Teodoro Beucí,

FARÃO ANOS AMANHÃ
DR. Edmundo Acácio

Moreira
Na efeméride de hoje,

transcorre o aniversário na

talício. do exmo, sr. dr. Ed.,
mundo Acácio Moreira, ín,
tegro advogado em nossa

Capital e Professor emérito
de nossas Faculdades de Di
reito e Filosofia.
AO aniversariante as fe

lícítaçções de "O Estado".
- sr, Praxedes Alves de
Souza

- sr. Amauri José Martins
- srta, Cléía . Fliani de
Oliveira

- sr. Osni José Cidade
- sra. Sílvia Alicourd
Avila .

- sra. Raul Tolentino
- sr. Romeu Santana
,- sra. Hilda Gomes Ulisses
- vva. Benedita Damiani
- srta. Maria Teresa Olí ,

veira Borges
- vva. Vitória Fernandes
,- sra. .Zeníta Davidoff Les;

veni
_ sra, Dulcemar Soares da
Luz
_ sr e

, Frederico di Bernardi
- sra. Arsinoé Pires
- sra. Otília Doner da Silo

sa

,- sra. Iracema Zommer
Garcia-

veira - menina Marialva da Fon-
- srta. Helenita Bom da seca

Si!va - dr. João Quirino Neto
- srta. Zenita Maria da - sr. João Guedes da Fon-
Costa seca Neto

- srta. Oswaldina da Silva - sr. Mendes Dias Pimpão.
- sr. Elpídio Teodoro da -Acadêmica Suely Heusi
Silva 1-_

srta. Eunice Machado
sr. João de Espíndola.

----

É GOSTOSOCOMO
C A� É ZI TOo

�eirelar Ban'da- do Abrigo de Menores

1.0

DOMINGO 21 DE AGôSTO ÀS 19,30 HORAS
- PRA'ÇA 15 DE NOVEMBRO

PROGRAMA
l.a PARTE

Canela de Aço - 'Dobrado de Manoel Ro�ha
Arlesienne (Agnlls Dei) - G. Bizet
Romance de Maria - G. Denizetti

2.°
3.°
4.° Fantasia SuBa Bohema - G. Puccini
5.° Forza Del Destino - G. Verdi
ti.o Dobrado Irmão José de Anchieta - Pelaio Mendoza

2.a PARTE
l.0 Mar:ha das Aguias - R. Wagner

Viúva Alegre - Valsa - Franz Lohar

Canção :-- Carmelo Prisco
Sinfonia Onuere aI Merito - E. Barbieri

2.°
<) °
.>.

4.°
5.° La Cumparsita - Tango - Matos Rodrigues

·Sentimento Gaúcho - Tango - F. Canaro

AnhangueTa - Dobrado - L. R. Alves
Pelaio Mendoza - Maestro

6.°
7.°

OSVALDO iVlEU

comedmenos Sociais

Aspecto das Debutantes quando nos Salões do Querência
se preparavam para filmagem.

A Farmácia Drogaria Cu. -- 0--
tarinense está homenagnan, Já estão sendo esperadas
do as Debutantes do ano em em nossa Cidade as sorop,
suas vitrines., timistas sras. Ina Tavares

-- 0-- Moellmann, Florinda de Mo-
Rio _. Bibi Ferreira está naco Ganzo e Aurea Leal

realmente notável estrelan, M01:r:1, que rsprcsentaram o

do a revista musicada "Fes; Bra.-ll num Congresso ín,
tival" no "Nígth and Day". ternacional, recentemente

.

-- 0-- realizado nos Estados Uni_
No próximo dia 28 o Clu., dos - Nova York.

bs DOze de Agôr-to estará _

-- O --
acontecendo com um movi. Um Broto de quinze a de-
mento Bingo Dançante.

.

,�esseis anos, representará
-- 0-- no Rio Santa Catarina, na

O pianista Luiz Fernando festa dos "Dez Brotos Ele;
Sabino quer voltar a sua ter _ <sante[' do Brasil.
Pa natal - O moço e� foco, _ �_ O __ ,

pass.ará u. resi�ir na nova /o Ccpacabana Palace pre ,

Capital, amda este ano. para o "Golden Ron", para
-

..

- 0-- , à festa das rendas de Santa
Os Lopstas continuam Catarina de fabricacão Car.,

suas ammadas. reunioee los Hoepcke. Estamos ínror,

�empre no conceituado res- mados de que será de gran,
•aurante Lux Hotel. de repercussão o aconteci-

-- 0-- mento.
Agradeço a cronista Ma.!' __ O__

gali da cidade de Brusque, O Clube 14 de junho na
I) presente que me enviou. cidade de Lages acontecerá

-- 0--._ "
dia 14 próximo, "com bonito

Com uma reumao mtIma, I baile das Debutante"
foi festejado na última 3a I' -- O --

�.

�ira, Q ':niver" do jovem Em prol do Asilo de Men.
Jeorge Rlchard Daux. dicidade, realizar.se-á na

Palace Hotel

cidade de Criciuma no pró,'
xímo dia 3, mais um desfile
Bangú � A festa será pro
movida pelo "Lions Clube"
daquela cidade, com a par,
tícípação das srtas. Zurema
P. Carneiro, Thamar Hulse
Lodett, Adoralice da RoDa,
Shirley Borba, Deny Borto ,

luzzi, Maria C. Guglielni,
Maria L. Silveira, Edelcyr
8ergmann Marilene Lente,
Eliet.e Angeloni, Sisísia Cor
rêa, Nicia Tasso, Marcia R
Meller, Adecia J. Burigo e
Noelli G. Martínellí.
-0-

Valiosos prêmios estão es
postos nas vítrínen da Casa
Hoepcke (Magazine), para'
serem eorteados no Bingo
realizado pelo Clube Sorop.,
tímísta no próximo dia 2Jj,
nos saldes do Clube Doze.
-0-

Dia seio, '0 Clube da "La
dy" e .l festa "Encontro das
Estações", nos salões do
Clube Doze' de Agosto. As
senhoras Neyde de L. Ceata
e Margot Ganzo Araujo. não
tem poupado esforcos'

.

para
o brilhantismo desta t.arde
de elegânCia e caridade.
-0-

Estamos informados de
lue vai acontecer Strogonoff
na praia da Lagoa da Con_
ceição, com muito uisque,
�antor e violão.
-0-

Ana Helena Bàuer, ta�_
bem circulou no baile das
Debutantes, a.companhada
do Dr. Paulo Cabral.
-0-

Toni Ma,yrinki Veiga cir
c:Ilou em noma cidade e al
moçou no Querência Palace,
acompanhado do governa_
dor da cidade sr. Osvaldo
Machado, Dr. Elpidio da
:::;osta Souza e Dr. Rogério
-0-

GOSTA DE CAFÉ1
ENTÃO PEVA CAFÉ ZITO\

A ARVORE E O LIVRO - Merece espe,cial atenção
,e registro nesta 'coluna, a iniciativa e o patrocínio da
firma Eugênio Fritsch, -de Mafra, que é a fabricante
de mobiliario es.olar, a que se junta a cooperação da

O Sr. Dr. Ader'bal Ramos da Silva, rlançando a primeira
valsa com sua filha Silvia, Debutante do Ano I

Dü·etoria de EstudQ� e Planejamentos da Secretaria dE
Educação e Cultura, o .�oncurso denominado A ARVO
RE E O LIVRO, entre Os alunos dos estabelecimentos
de ensino primário de )10SS0 Estado.

Programa da Campanha de Reflorestamento, não
poderia se�' melhor a idéia lançada, interessando Os es

colares num ,concurso inédito e que por certo, apresen-
tará excelentes resultados.

.

Muitos prêmios serão distribuidos aos que forem

da.ssificados, entrê Os quais dois de 5 mil cruzeiros,
além de outros menOres e em livros, êstes, distribuidos
entre os que alcançarem até o quinto lugar.

SEMANA DA PATRIA - Dia l° de setembro pró
ximo a 7 de mesmo mês, l'ealizar-se-ão nesta Capital,
tradicionais festejos da Semana da Pátria.

FóGO SIMBóLICO - A Prefeitura Municipal, está
preparando o pr'Ograma da recepção em Florianópolis
do Fôgo Si-mbóllc'o, que partindo de Brasília per:orrerá
todo o pais até Rio Grande do Sul.

_

Ha verdadeira animação e entusiasmo para que
mais uma vez, Florianópolis possa dar condigna recep

ção à chama ardente da Patria.
RETRETA, HOJE NO OLIVEIRA BELO - A Ban

da de Música do Abrigo de Menores, tão apredada pe
los que gostam de se deliciarem com bons programas,
fará hoje, cam iní,cio às 19,30, uma. retreta :com esco

lhidas peças de seu re.pertório e de autoria de musicis
ÜtS nacionais e estrangeiros.

GRIPE? RESER'IADO?
o· seu médico lhe dirá porque Melhorai dá

Tome 1 ou 2

comprimidos de

o ANTIGRIPAL MAIS USADO EM TODO O BRÁSIL

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

,s.

"NAVIO (OND'ENADO"
Dia 24, no cine ,são José as PIONEIRAS SOCIAIS
oferecem ao públi: o o filme Navio CO:1denado
em benefício do Restaurante Universitário.
A UCE pede ao distinto público, integral
âpôio comparecendo Co pre-estréia.

�*"",,,,,

Horário de Missas aos Domingos
Catedrál - 6 - 7 - 8,30 - 9,15 - 10 - 19 horas
S. Francisco - 7 - 9 - 11 horas.
S. Antônio - 7 - 830 - 19 horas.
Colégio Catarinen[1e � 4,30 - 5 - 5,45 - 6,30 _ 7,30

Rosario - às 19 horas
- 8,30 - 18 horas.

S. Sebastião - 6,30 horas.
S. Luiz - 6 - 8 - 10 horas
Conceição - 18,30 horas
Asilo de Mendicidade - 6 - 8,30 horas
Asílo de Orfãs - 6,30 - 8 horas
NoúJa Senhora-. do Parto - 8 horas
Saco dos Limões - 7,30 horas
José Mendes - 8 horas
Menino Deus - 5,30 - 8 horas
Monte Serrat - 19 horas
::>rainha - 19 horas.

HORÁRIO DE MISSAS DO ESTREITO
G,OO horas: Capela Bom Jesús
7,00 horas: Igreja N.a Slll�a.a de Fátima
8,30 horas: Igreja N.a Snra.a de Fátima
9,30 horas: Igreja N.a (Snra.!t de Fátima
19,00 horas: Igreja N.a Snra.a ,d'e Fátima.
18,00 horas: Capela de Coqueiros.
10,00 horas: 1.0 e 3.° domingos do mês:

Capela de Serraria.
horas: 2.° e 4.° domingo do mês

Capela de Capoeiras
horas: 1.0 e 2.0 domingos do mês:

Capela de Itaguaçú
haras: 2.° e 4.0 ,domin'go do mês:
Capela. de Barreiros..

(

'-l_0,00
::: .\

o El,OO'"

'"

.... 19,00
o
.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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convite ,

aUm •

economia •••

H...ptIO
TRIUNFO ��.z_�

Só Champion coopera com a campanha da contenção dos preços!
:s
O

,.- - '- - - - - --

* o melhor e mais mo

derno gabinete fabrica
do no País.

* O maior congelador
existente, onde cabe um

leitão ou um peru, intei
ros (32.200 cm 3 ) !

.-----------

Tudo, para _

o seu lar

RUA TRAJANO, 29
L _ -. -. �. ..... _ _.. ...� w�. .._ _..�

�
----

Legítimos Candid tos d
Carlos Adauto Vieira Faltava direção. Faltava teta de reorganização. I P.T.�., do qual. se tornou 'o! josos, aos aproveitadorea e I. Poderi�m ter .discordado" lhista Brasileiro, quer no

- Joinville .Iderança. Faltava quem o; Foi o que fêz, tão logo se'. presidente regional. começaram uma campanha protestado advertido os con-I Brasil, quer em Santa Cata-

Até há algum tempo atrás dirigisse, pautando-lhe a r encerrou a campanha eleí, Mas não foi fácil alcançar persistente contra o deputa- vencíonaís para que não riria, quer em Joinville.

o Partido Trabalhista Bra, conduta pelas normas esta- toraI. êste objetívo. do Doutel de Andrade e os "engolissem a trama de ílus, Há, isto sim, apenas um

síleíro, em Santa Catarina, belecídas no programa e na Veio para Santa Catarina Os vencidos na eleição que o apoiavam. Campanha, tr es deeconhecldos". Pode- punhado de traídoree
.•

não paesava de bm baláío de doutrina trabalhistas. Fal., e, [':;rvindo-se de elementos para o Diretório Regional, dígacse de passagem, nem I riam ter-se manifestado E, como nas fileiras do

caranguejos. tava quem o levasse ao en, sinceramente trabalhistas, porque estavam euperudos se�p�'e mu�to elevad� e que defendendo o seu ponto de P.T.B. não podem perrnane,

Dentro das fileiras traba, centre dOE! seus gloriosos em pouco tempo dava fôr-. pelas circunstâncias histó , atingia mais o partido do vista, durante os
_

trabalhos cer os traidores, os negocis ,

lhistas ninguém se entsn , destinos, palmilhando o ca, ças, grandeza e dignidade ao rias, [untaramcsa nos ínve , que o víeado. da convenção."_c tas, os salafrários ambicío ,

dia. Cada qual queria man, minha iluminado pela carta Porém, .os atos do novo Por que não agiram desta 80[', damos graças que êstes

dar mais que o outro. Cada test.amento, documento de

Ed 1·'1-C I-O TON I
presidente correspondiam à. maneira correta, honesta € se vão para o lado de lá, pa,

qual queria mais vantagens, uma atualidade palpitante. confiança nêle depositada. democrática?.. ra as fileiras dos que não

para si e para os eeus, do Foi quando o senador E consequentemente, a con., Porque estavam e estão cesejam o bem e o progres-

que o outro. Saulo Ramos, hoje do lado , ríança crescia à medida que fazendo o jôgo dor- adversá, 80 do Brasil, de Santa Cata.,

Salvo raras e honrosas ex, de lá, convidou para ser APARTAMENTOS EM CONDOMINIO o P.T.B. também crescia, rios dos trabalhadores, dos rína e de Joinville.

ceções. candidato à deputação fede- estimado pela fiél execução inimigos do Partido 'I'raba., Ficaremos do- lado de cá,
O programa e suas metas ral por Santa Catarina o do programa, impulsionado lhista, procurando criar e antss e·JS que qu remo&,

ficaram esquecidos. jl. dou- jornalista Doutal de Andra, AV RIO B.RANCO
pela propgação das ídéíaa confusão e tirar prova.to de- acima de tudo, o respeito

trina trabalhíeta desprezada. de, secretário da Executiva' trabalhistas e dinamizado la para evitar a derrota íne; lOS direitos sociais da elas,

Os supremos h'lterêsses do Nacional do P.T.B. e braço {próximo à Assembléia Lenislaliva pelas campanhas nacíona, vítável dos que tanto con., e trabalhadora e a grande-

povo relegados, por isso, a direito de Jango Goulart. � listas e populares em que tríbuiram para a morte do za da Pátria, do Estado e de

segundo plano. Dautel de Andrade veio. E do Estado} passou a tomar parte ativa. inssquecivel Presidente var, Munícípío, unidos numa só

O P.T.B. se tornou um aqui encontrou o partido, Confirmando esta cori- gas. vontade díeciplínada em tõr,

partido, onde todoa obtí- �.al como era, - um balaio fiança, 011 trabalhistas, em Co que rica dá autoridade' no de Lott, Jango, Celso,
nham colocações

-

rendosas, de caranguejos. notável convenção, resolve; para dizermos, sem mêdo Doutel legítimos candidatos

posições destacadas e lucros; Com a sua experiência, Área cf Garagem: 144m2
ram absoluta indicar o no; de errar, que não há dís; do Partido Trabalhista Bra.,

'personalíssimo11, em detri-! com o seu tino político, com me do deputado Doutel de

I
sidantes do Partido 'I'raba , sileiro.

mento das reivindicaç�es do II � sua capacida�e d� traba., Andrade para figurar como .----
_

programa e da difusao da lho, com a sUa inegável cul- candidato à vícevgovernan .. "URro GDAlulin. DE il1tMur.nAflA
doutrina. I tum,

com a sua fidelidade ca na chapa do sr. Celso Ra- ! ,." J KA tU U MUU5vK t
Era um partida desarvo. aos postulados trabalhistas, Informações: mos. I POR CORRESPONDE�NCIArado. Sem rumo. E, pior sentiu que havia necessída,

.

Foi u�a esPlêndida. Ei�cÔ-1
-

• \
.

que tudo, um partida sempre de d€; reorganizar o partido, lha, realizada democratlca-! POR CORRÉSPONDÊNCIA
em leilão. Vendido a quem traçando-lhe uma ortenta, I

mente.
.,. '.

I}r
O INSTITUTO NACIONAL DE TAQUIGRAFIA, "

mais deese, A quem maior ção 11egura.

I [Dlfl[l� GUANAOnRA
Mas, os que ja viviam des'-I? empenhado na .cal?pahha de difusão da taquigrafia

lance oferecesse. Enquanto percorreu o Es- contentes com a [usta aS-j ?. bras!lell:a, abriu ll1s,crições ao seu curso por cor-

De lado ficaram os ideais tado na sua campanha
censão do deputado Doutel r respondência, através de 12 lições. Escreva hoje
de Andrade, porque êste im_/

f. mesmo, dando nome e enderêço, para a Caixa
do Seu criador, Getúlio Var, -eleítoral, ent.rou em conta,

APARTAMENT'"'S EM CONDOMI'NIO .. ,.' .
( Postal n.? 2.500 ou n." 8.600. São Paulo. -.

gas. De lado ficou a doutrí- :;o com os líderes do interior. U
.

pnrmra um ritímo novo a (.%,."... 'i. ... 'i-1....�,. .."'''b " ...o;,'%."í.V#.i!..::..;:.\ee4e'i."k'b't.,"l.,,,,ji,j.,,,'J.,!,;��

na de Pasqualini. De lado Ouvíu.dhes as reclamações. agremiação, deixando de la- .

ficaram os anseios das mail- Compreendeu-lhes as má- do e para trás os que, ape ,
\8 E �! n I:

""
f E

d I ERREIRA LIMA nas, se vinham servindo do fi �\;I U fí: j
sas trabalhadoras e as as- goas. Enten eu- hes os ree, RUA F
pirações nacionalistas do :;entimentos. prestígio trabalhista, resol , iA U 1.f:TiU 41_�ft

b t d verífícou
veram não acatar a decíeão Al\JI,J n1 A .í:lt1

povo. Mas, so re u o,

M11, se o partido tinha, co- que havia precioso material democrática da convenção

mo ainda tem um programa 'lumano desaproveitado e (ao lado da Fac. de Medicina) sstadual e criaram o que

excelente de Íuta em. defesa que o poderia ser, se entras- chamam de "dissidência tra.,

dos interêsses nacionais é �'3 o partido em nova fase. balhista em Santa Catari.,
na".

dos trabalhadores e uma Pois certifiCOU-Se de que era

doutrina qUe serve, perfei- um dessjo comum fazer as

tamente, à solução da atual hastes trabalhistas cresce,

crise brasileira, por que an, rem multiplicando-as com

dava à matroca? Por que a disseminação dO[1 príncí ,

não tinha rumo definido na pios doutrinários e as realí ,

vida política catarínenee? zações das metas progra,

Por uma razão muito sim- máticas.

pIes, Tornava-se urgente a ta.

Estado geral muito bom. Matar retificado.

Instalação elétrica e quatro pneus novos.

Lataria 100%. Rua Esteves Júnior 144 das

13,00 às 17,00 horas.

FINANCIAMENTO EM 5 ANOS

-�. .... '.

Poderiam ter recorrido à
Justiça Eleitoral, se os esta
tutos não fo.ram respeitados,
[12 a convenção foi frauda,

da, se a deliberação da
maioria foi ilegalmente to
mada. Ninguém lhes negaria
êste direito.

Vende-se um lote medindo lOx27 no Ilairro de Fáti

ma - Estreito CR$ 180.000,00. Até sábado dia 20 estu

da-se negócio com automóvel. Vendê-se por ótimo preço

sala de jantar escultnra da e bonito conjunto de escritó

rio, excelente pára advogado. Preço de ocasião. 'I'ratar

à nua Antorí icta de Barros, 3'75 Estrpito.

Informações :
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"o ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DÉ S. CATARINA FLORIANóPOLIS, Domingo, 21 de Agôsto de 1960

onRN48fUNOIA
AUMENTO 'AO FUNCIONALISMO

-XIV -

CLASSE DE VENCIMENTOS DE CR$ 13.900,00.
Os funcionál'ids desta classe tiveram aumentados os
vencimen tos para:

Cr.$ 17.600,00 os do Pessoal Fixo'
Cr$ 20.000,00 (de o-s 14.000,00) o� Majores;
Cr$ 16.680,00 os Inativos civis.

.

Os aumentos foram, pois, de Cl'$ 3.700,00 Cr$
5.900,00 e Cr$ 2.780,00, respectivamente.

'

(cont. da 12." pág.) dos monopolistas no merca,

As taxas da percentagem variaram, discriminatória_ Beonomla Nacional do de gêneros de primeira
men te, assim: 26,62% - 42,85% - 20 00% a) Afirmar que o êxito na, necessidade c reduzir.os dissi-

TO�1ar:do-s.e como ,corret� o maior aumento, porque luta contra o subdesenvolvi..., díos entre os empregados e

Lodos sao iguais perante a lei, os Barnahés foram rou- mento só é possível em ba- empregadores:
'<,

bados em : Cl'$ '2.200,00 os do Pessoal Fixo' ses nacionalistas; Examinar, através de co-

Cr$ 3.120,00, ou mais, os Inativos civís.' b) Defesa intransigente do missões paritárias, a insti-
CLASSE DE VENCIME_�'TO DE Cr$ 14.500,00. Os monopólio estatal do petró , tuíção profissional tendo em

funcionários desta classe tiveram aumentados os ven- !eo e pugnar pela gradual vista a estrutura econômica
cimentos para: Cr$ 18.500,00 os do Pessoal Fixo' nacionalização da venda de 10 País; l...!

Cr.$ 18.500,00 (de Cr$ 14.950,00) os TC.16;
,

seus produtos; d) Incentivar, nas questões
Cr$ 522.000,00 os Engen heiros; c) Criação da tndüstría salariais o exercício de con,

Cr$ 17.400,00, ou menos, Os Inativos civís. nacional da energia elétrica venções' coletivas de traba,
Os aumentos foram, pois, de Cr$ 4.'000,00, Cr$.... instituindo a Eletrobrás e f603.550,00, Cr$ 7.500,00 e Cr$ 2.900,00, respe.:.:tivamente. tomando medidas contra as

.

Previdência Social
As percentagens dos aumentos variaram em 27,59% ! fôrças econômicas que qui- a) Entregar a direção dos

23,7'1% � 51,72% - 20,000/0. serem impe.dir tal realização, Institutos aos contríbuíntss:
Os Barnabés foram roubados em: Reversão da Elffa ao patrí., b) Tomar medidas para
Cr$ 3.500,00 os do Pessoal Fixo; mônío do Estado e dístríbut- que a Previdência Social se-

Cr$ 3.950,00 Os TC. 16; lião pelo Estado de toda a ja exclusivwmente destinada
Cr$ 4.600,00, ou mais, os Inativos CIVIS. energia pro.duzida pela 'I'êr; à assistência social dos con-

CLft�SSE DE VENCIME�TO DE Cr$ 15.600,00. Os me-elétrica de Capivarí: tríbuíntes e suas famílias; ,
fun.cionários desta classe de vencimento obtiveram au- d) Consolidar a economia c) Ampliar a bases 'do se;

mento para: Cr$ 20.000,00 Os do Pessoal Fixo; das emprêsas aéreas e ma, gUI'O social em têrmos de
Cr$ 18.720,00 ou menos, Os Inativos civís. : ítímas nacionais; uma assistência mais eretívs
Como as taxas dos aumentos anteriores e posterío- e) Disciplinar a aplicação aos trabalhadores e suas ra,

res foram de 51,72% e 35,29% as mais elevadas, dando de capítaís estrangeiros re- mílias;
11 média de 43,51 %, os aumentos todos deviam ter sido

'

gulamentando espeeíalmen, Direito de Greve

iP�ra Cr$ 22.388,00. �E porqu.e foram menores, Os Barna- te a remessa de lucros para a) Assegurar o amplo e

bes sofreram as lesoes segumtes: o exterior bem como restrín- democrático direito uníver-
de Cr$ 2.388,00 os do Pessoal Fixo; gindo ao� cidadãos brasíleí, sal de greve, levando em
de Cr$ 3.668,00, ou mais, Os Inativos CIVIS.

, 1'OS a direção e a propriedade conta que a ,greve é um fe-
Não é de mais repetir que a Constituição Federal de Bancos de depósitos; nômeno social que eclode

estabeleceu o princípio da igualdade entre tôdas as elas- f) Ampliar nossas rélaçõesLnos países íatíno.arnertca;
ses de servidores. E a Constituição Estadual determinou ccmerciais e diplomáticas na nos por força do baixo nível
o reajustamento na mesma percentágem, tanto para os medida em que consultem os -de 'vida dos trabalhadores, e
Barnabés em atividade, quanto para os da inatividade. verdadeiros interesses do visa sempre defender o di
Mas o govêrno atual é ignorante dêsses princípios e P

.

ais: reito de sobrevívêncla ;
procede a seu modo.

b) Ter como princípio, em
CELSO RAMOS que será o governador em 1961, g) M díd enérgicas con t d lití

.

t bel e'
pelas urnas livres d'e 1960, vai ter enorme trabalho de

.. e 1 as - o os os 1 igros, es a ec I

tra os açambarcadores e os negociações multüatcraís, vi-corrigir tanta inj ustiça! sonegadores dos gêneros de sando solucioná-los de for;
Prosseguiremos.

BARNABÉ DE ESPADINHA

-

& I L C U L O O E... I
(complemento da 12.a pág.) so adversário 'dando-lhe atendimento da vontade do

,------

Dandocseclhe os votos cal- 30% dos votantes do PTB entrevistado udenista, dá I
culados oelo entrevistado (embora duvidemos que le, para o já vitorioso eandída
udenísta 07 falso colono ainda ve mais de .... e não ín; to CELSO RAMOS uma dífe
vai Pérd:er por 35,858 votos! cluírnos a votação que o PSP rênça favorável de mais de
Neste cálculo pessimista, dará a CELSO RAMOS. 90.000 votos!

atendemos à vontade do nos- O nosso cálculo, sem o Poderão argumentar
mas somente argumental: -
que o partido do sr. Adhemar
de Barros, qae ainda não se

rleríníu, está a favor do tal,
so colono ...Manifesto dos•••

primeira necessidade;
h) Amparar, no mercado

da carne, o pecuarista na,

cíonal e os interesses do po
vo consumidor;
i) Imediata conclusão da

'I'êrmocelétrlca de Capivarí;
j) Contrução da Uina Si

derúrgica no sul de nosso

Estado.
Salários

a) Encaminhar as revisões
do Saláríoc'Mínímo, bem co

mo os acôrdos salariais, as,

segurando o incentivo à qua
lificação da mão de obra;
b) Empreender a escala

móvel de salários, visando
conter a ação anti-social

ES'Á LÁ FORA UM INSPETOR'
.

Dia 25 de agôsto, às 20 horas

Atendendo a inúmeras solicitações o

TEATRO UNIVERSITÁRIO DE SANTA CATARINA

apresentará no

Álvaro de CarvalhoTeatro

AuxiLIAR DE ESCRITO"RIO
ADMITIMOS UM FUNCIONÁRIO QUE TENHA

PRATICA DE SERVIÇO DE ESCRITóRIO E QUE
SEJA DATILóGRAFO - TRATAR: SATMA
EDIFíCIO IPASE - 3.0 ANDAR - FPOLlS.

,

MOTORES ELETRICOS

ARNO
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...
Eis os três fatôres de garantia que os Motores Arno representam para o

consumidor.

Os Motores Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q., Con

trôle Integral de Qualidade, o único que assegura perfeição máxima na

produção em série.

'-
.( .

,

,{i
. , '::;A_ .;

-'

* Motores monofasicos até 1 Y2 H P

* "Aotores trifásicos até 300 H P

* Motores para máquinas de co<tura

* Molores especiais

®
ARNOS.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

R'EPRESENT ANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.
Rua

Florismunlio Garcia - Pres

FESTAdo Sindicato dos Operários e
_

.

Carpinteiros Navais de San_

TEMta Catarina.
Dibo Elias - Pre. do Sin-

na Acha-se �m festa. desde

e sábado, a localidade do Rio

S. Vermelho ,com a festa. do Di
vino Espírito Santo, na ca

pela de São João Batista on_

de-seguiu para aquele recinto
várias autoridades civis, mi
litares e eclesiásticas.

ma a evitar as greves.
Isto posto, nos declaramos

em condições de prosseguir
com o maior entusiasmo na

luta contra o subdesenvolvi

mento, dando à nossa Pá
tria e ao nosso Estado o lu,

gar que lhe é devido no con,

cêrto das Nações e:cido País.

Flodan,ópolis;- !Nlho, ,. 1960
Ednil Gomes" -i"érião "\ -

Preso da Federação dos Tfa__
balhadores na Indústría da

Construção e do Mobiliário
do Estado de Santa aCtarina.

Vidalvino Francisco da Ro

sa - Secretário - Idem.

Rogério da Silva -l Tesou

reiro -. Idem .

Osvaldo G. Fernandes

Preso do Sindicato dos Em
. pregados do Comércio Hote

leiros g Similares de Floria

nópolis.
Ascendino Oliveira - Te_

soureíro - Idem.

Manuel Luiz da Silva
Conselho'Fiscal - Idem.

Adelino. Bonassis Campos
,- Ldem, idem.
Osmar Morais - Idem,

idem.
Aldo Hermelíno Ribeiro -

Preso dos Empregados em

Estabelecimentos Bancários,
no Estado de Santa Catari_
na.

Jonas Ramos Martins

Preso do Sindicato ,dos con
dutores de Veículos Rodoviá
ríos de Florianópolis.
Antonio C. Vieira - Se_

cretário - Idem.

dicato des Trabalhadores
Indústria de Panificação
Confeitaria de Fpolis.,
José e Biguaçú.
Teodoro COsta - Conselho

Fiscal - Ldem.
Waldir Vargas - Secretá

rio do Sindicato dos Oficiai�
de Barbeiros, Cabeléreiros e

Similares de FpoliS.
Antônio Job de Miranda -

Secretário c1.0 Sin'('l.icato dos

Trabalhadores na Indústria
da Construção Civil de Fpo
lis., S. José, Palhoça e Bi_

guaçú.
A'lvaro de Souza Dias

Tesoureiro - Idem.
Manoel Alves Ribeiro

Conselho Fiscal - Idem,.

.. Hercílio Wagner - Idem

-l::.em.
Fernandes Pereira Cristino

- Membro da Comissão Exe

cutiva Sindical.

'i
Mas, neste caso, já pode

mos contar com a totalida
de dos votos pessepistas de
Lajes e' de Imaruí! E para
aumentar mais ainda o so
frimento do colono de ara,
que, outros diretórios do
PSP também virão formar ao
lado dos aue vão ganhar
elegendo -CELSO RAMOS;
para Governador do Estado,
a 3 de outubro próximo!

Herjus PUa Patrujo

2õ
anos

Ino

Brasil

50 anos no mundo

Produtos Qufmicos para Construçã.)

Representantes em todo o Brasil

XiNsINO
\ .",..

A VENDA NAS

BANCAS DE JORNAIS

E REVISTAS
As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso .do

SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedativa e de

comprovada eficiência no tratamento das dismenorréias,
suaa consequências e perturbações da menopausa.

-----------------------.---------------------

MOLESTIA
-

DE SENHORAS
COLICAS _0_ COLICAS

SEDANIOL

-; '. ",litr"i'
.�. ". :"..:...

mini mal(
m: .... :
I!!!!!!-mo
mal{ - 'imo

� � ,,-,,,,, ......

CANETA

. .� )

preço

qualidade
ÊSTE NOVO PRODUTO

TEM A GARANTIA
<,

�
... .'.

��\� PREÇO AO ALCANCE
DE TODOS

�, EM 6 CÔRES DIFERENTES

t,;\' VISOR TRANSPARENTE

� PENA ATARRAXÂVEL

e PEÇAS SOBRESSALENTES

NAL.
SEMPRE JUNTOS 'HAVE_

REMOS DE VENCER!
--xXx--

28 DESTE MES: DIA CON
SAGRADO 'A N. S. DO
SAGRADO CORAÇÃO
Realiz;tm-se no corrente

mês as festividades em hon
ra de Nossa Senhora do
Sagrado Coração, tendo sido
organiz1ttlo o seguinte

PROGRAMA
AGOSTO - Dia 20 (sá_

bado) - às 19,30 horas inIcio
da Novena.
Dia 28 - (domingo) - às

8 horas - Missa festiva.
Durante todo o dia have

rá guarda de honra como nos

[ÇJ)LUNAt CATO L1CAI
RIO Y'ERMELHO EM

DESDE ON-

benção de Deus desça sobre
!;ua casa.

--xXx--

DIA 27 FESTA DE NOSSA
SENHORA DA LAPA

Dia 27 e 28 é comemorado

o Bi_Centenário da veneran.

da Imagem de Nossa Senho
U da Lapa, Padroeira

. d3,
Paróquia de Ribeirão d3,
Ilha, no qual estes dois ,dias
haverá ,grandes homenagem
prestada a milagrosa santa

nocom missa, e procissão
d:a 28.

O "oratório" da Capela foi anos anteriores.
c:ntsruido entre as ruinas LOCAL - Capela de Nossa
de sua primitiva capela no Senhora da Conceição, à
lugar denominado Barro praça Getúlio Vargas.
Vel1melho, onde Ela perma_ Convidamos os devotos de
neceu 46 anos. Nossa Senhora do Sagrado.
A comissão desta paroquia Coração as Associações re_

os nossos votos' de louvor, ligiosas bem como os fiéis
-- x X x -- em geral, e, de modo espe-

NÃO ESQUÊQAMOS PRE- cial, os membros da Arqui_
ZADOS IRMÃOS QUE O DIA confraria ·de Nossa Sen�a
25 DESTE MES E' MARCA_ do Sagrado Coração e os

DO EM TODO MUNDO, POIS mebros da Irmandade de

E' O DIA CELEBRADO PE- N�ssa Senhora da Conceição,
LOS JOVENS DA JUVENTU_ para participarem das sóle

DE OPERARIA CATO'LICA nidades acima.

QUE E' JOC INTERNACIO- A Comissão Organizador..

E, ressalte-se os preços,

segundo apuramos junto ao

festeiro do ano, Vereador

Domingos F. de Aquino serão
os mais razoáveis possíveis.

O programa elaborado 'pa_
ra este ano não fugindo mui_
to do ano passado eonsta dos
mais variados divertimentos.
Haverá barraquínhas de

Churrascos, FeIJoada, Bar,
Café. Também haverá fogos
de artificos, banda de músi�
ca desta capital que abri

lhantará os festejos.
'A família do vereador D<>

mingos F. de Aquino, que a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



;��'���,.'�:�::'". i'�ri:<"'(:' "iy'!':\�

FLORIANÓPOLIS, Domingo, 21 de Agôsto de 1960
------�---------------

. .

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN

fAÇA UMA' VISITA' AO

MAGAZ Nr HOEPCI([
- ,

�

e balconistas especializados terão _

c;.
..

o máximo prazer em mostrar-lhe ;
c-

o -variado sortimento de -i
-

....

brinquedos para todas as idades .�
sem qualquer compromlssse de sua parte

. \

\

Compre agera os brinquedos que V. deseja oferecer no NATAL

E DESFRUTE DESTAS VANTAGENS:
- V. pode receber os brinquedos agora ou quan-,

do desejar, até o NATAL.
- Divide o pa,amento em 5 mensalidades. poden�

do assim tornar realidade o. sonho

seu orçamento.

- Paga o prê� atual em 5 mensalidades sem

juros' e sem aumentos.

- Evitará possiveis aumentos no prêço de brinque
dos.

- Estará livre dos atropelos de última hora•.
- Escolherá os brinquedos preferidos pelo seu

ente querido.

do seu ente querido. sem afetar o

-

.,
<I

,'"':>

.

I

\
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-o ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA

publicidade & progresso

- o Clube dos Lojistas de Flor-ianó_
polis, realizou sua prlmeh a promoção,
"Dia do Papai". Foram pubucados anún,
cios na imprensa e estampados carta,
zee nas vitrines das firmas associadas.

Germano Stein SIA de Joinville
completa a 22 do corrente 77 anos de

profícua atividade.
- Genival Rabelo, Diretor da Rev,is

ta VV (Vendas e Varejo) do Rio estará
na próxima semana em nossa Capital e

sr rá E:ntre\ istado no programa "Gente

Importante", da Rádio GuarujáJ
- O conhecido publiciLário que

também diretor da revista PN '(Publici_
dade e Negócios) e já foi presidente da

A:.-'30ciação Brasileira de Propaganda,
será homenageado pelo Clube dos Lojís,
tas com um almoço íntimo.

- Em conversa com o Prof._Melo, Dí.,
retor Secretário da Associação Comercial

e Industrial de Blumenau, sugeri a fun

dação do Clube do Lojista naquela cí,

dade.

zes de publicidade, em quadros apropria. �dos, artisticamente confeccionados. Tra ,

ta-se de uma publicidade inédita em

nosso Estado.
- A nova direção do Rápido Sul Bra ,

sileiro encomendou váríos ônibus de lu.

XO, último tipo, que serão colocados em

trânsito brevemente.
- O I.B.G.E. vem remetendo circula,

res aOL' veículos de aivulgação solicitan
do colaboração no sentido \ de propaga
rem a necessidade da cooperação de to
dos no próximo recenseamento nacional.

- O Palácio Hotel de Joinville bre,

vemente irá inaugurar sua nova ala de

apartamentos, que o colocará entre os

melhores hoteía do sul' do Brasil.
- Esteve em FlorianópOlis o Dr. Wil

SOl� Melo, Diretor da Rêde de Emissôras

Coligadas de Santa Catarina, com sede
em Blumenau.
'--, Viajou para São Paulo o Dr. Pran ,

cisco Grilo, Diretor de Carlos Hoepcke
S.A.

O refrigerante Crush desencadeou Walro Publicidade e Eldorado Pu.

cerrada campanha publícítárfa dando blicidade, ambas de Joinviíle tem pre,

cobertura 8.0 COnCjJrLo,) que recentemente parado ótimoi- anúncios para clientes 10-

instituiu. cais.
- Estar"ão reunidos de 21 a 23 do - Estive -vísítando em Curitiba os

corrente em Florianópolis os revendedo; Escritórios da Rodoter, Anúncios Brasil e

res das Cestas Columbus, na "Primeira Emprêsa Nacional de Anúncios, todas es;

Grande Convenção Estaríual Catarínen., pecíalízadas- no ramo de cartazes e pai.
se, à qual e['�ará presente alto dirigente néis.

da organização. Agradeço ao sr. Almiro - Vários viajantes de fábricas produ-
Hess, gerente da filial de Santa Catari- toras de discos, em um jantar informal �rna, o convite para o almico de encer; em Blumenau foram unânimes em

ramento. exaltar o val�r da publicidade e rela,

-Em entrevista aue concedí à Rádio çõee públicas nas vendas 'no mercado

Nereu Ramos de Blumenau tive oportu, fonográfico brasileiro.

nidade de frizar o ótimo conceito que - A Drogaria Catarinense lançou
desfrutam os veículos de publicidade de um concurso paralelo ao "Seu Talão"

Santa Catarina no Rio e São Paulo. com valiosos prêmios.
- Decorreram com grande brílhan ,

- Transcorreu mais um aniversário

tismo oe festejos que marcaram a pas , do tradicional matutino florianopolitano

sagem do Centenário de Brusque. A "A GAZETA".

afluência de turistas provindos das mais - Dia do Papai, Dia do Motorista e

distantes localidades catarmensee e de Dia dos Estívadoree, datas festivas re;

outros Estados, superou a mais otimista csntemente transcorrldaa

expectativa. - A Rádio Anita Garibaldi adquiriu
- Brevemente a "Walter Linhares para seu Departamento de Reportagens

Publicidade" irá lançar nas príncípaíe dois gravadores que funcionam com

� cidades
-

catarínanses colagem de carta. transistores.
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REUMATISMODOENÇAS DO (ORAÇÁO
TONICARDIUM poderoso cardíotônícocdíurettco

, t Para combater ràpídamente aores
e i nas costas, dores reumáticas, levan-

I tadas noturnas, nervosismo, pés m
chados, tonteiras, dores de cabeça,

de , resfriados e perda de energia causa-
�

dRs por diSturbios dos rins e da be
"1ga, adquira CYSTEX na sua far
mácla, ainda hoje. CYSTEX tem au

xiliado milhões de pessoas hã .maís
de 30 anos. Nossa iarantla é a IUI

.alor proteeio.

ino.,,:;,do no tratamento da Artéria Sclerose, disturbios

Pressão Artéríal, doenças dos Rins e Reumatismo.

TONICARDIUM O T")NICO DO CORAÇAO

, -_
-�

:·0

CONFORTO
DO SUPER COMVAIR DI

.

� REIl ...

MIRCARÁ

RSUA
PRÓXIMA
YIIGEM lO

�.

• O ar refrigerado perfeito mantem, na cabine,
a temperatura ideal. ,

• A pressurizilção da cabine evita a dô� nos

ouvidos e a fadiga causada pela altitude.

• As poltronas macias e de desenho anatõ
mico proporcionam grande confôrto ... e hi
bastante espaço entre poltronas e para clr.

culação. I

• O vôo a grandes altitudes. caracteristico do

Super-Convair possibilita viagenl serenas,

flCima das zonu de turbulinclL

DIÀRIAMENTE * ÀS 13:45

Com escala em São Paulo

• Exceto aos Domingos

Im FIorIan6foJiI: - Rua fflWe Schmidt. 34
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Eis como se prepara
um "sundae" de mate!

copo ele mate gelaelo,
1 bola de sorvete de creme.

Bafa no liquidificador
ou batedeira. Em vez de

sorvete, você pode usar

tamb.ém leite condensado.
É uma delícia!

...malfJ ri Ião bom
'\ e cu�la Ião pouco!

7

Não há bebidà mais rica, mais saudável,
mais própria para o nosso clima, que o mate! E

nenhuma custa tão pouco! Portanto, beba mate em

jarras! Às refeições, 110 escritório, na rua, beba

sempre o delicioso mate! Com mate, você

supre o organismo de vitaminas, de sais

minerais, de ácido pantotênico - o princípio
ativo da geléia real! Com mate, você vai

mais longe! Beba mate, que é nosso!

PRODUTORES E INDUSTRIAIS DO MATE
através do Instituto Nacional do Mot,

"
o

�

Na exposição de móveis de

Londres foi apresentado uma

cama moderna, chamada
"CadHlac das oamae". Ela

contem UJffi colchão com a

quecedor elétrico e termõ,

metro; botões por meios dos

quais se pode mudar a posí-
táto direto com a

ção da cama em diversas di.

reções e alturas; um rádio e --Ol}/O--

uma televisão; um aparêlho Quando Montgomery se

despediu de uma reunião da
para fazer café e chá com

'I todo serviço um aparêlho elé- 'Nato", com tôda a solenida-

de, lhe aconteceu um con,
, trico para barba e outro pa;

I
tratempo que bastante o

ra massagens. Tudo isto fun-
aborreceu. Estava a banda

clona sem que o dono tenha
militar tocando o hino inglês

necessidade de se levantar.

--OI}/0-
e Montgomery escutou aten-

Para ficar bem acordado tamente. Logo em seguida
ouviu-se a Marseillaise e os

de manhã, após o sinal de
soldados a escutarem garbo.

alarme dado pelo despertador,
deve.se anecher imediatamen-

sos perfilados. Foi quando c

te com os dedos grandes dos Marechal começou a bater

com as duas mãos nervosa
pés, afirma o médico inglês

mente em torno de si, aban
Dr. Selbourne. Alega que, as •

donando a sua posição firme
sim proccndendo, há re1ati-

. , .

va facilidade em levantar- de contínêncía. Com espanto

(A t ita gente I
todos o olharam apavorados

se. pos o que mu
"d ? A

h-
.

f ma expe
O que teria aconteci o.

aman a vai azeru· ,

. ,'.
êst sentido Eu J'a' danada de uma mosca o ha,

nenCia nes e .
..

f· I Q d i com a mão via deixado desesperado.
iZ. uan o mex

, --0//70--direita no ded6 pe esquerdo
SEI F d sttAra. ve yn 01' ern .

e vice.versa. . . eu es ava
.

d d Não escar
Louis entrou com pedido de

acor a o mesmo, "" -. , . ld
'

f·
-

do
. (hVOrClO porque o mari o so

neci mais da a mmaçao " '

, .'

b ítã
.

I)
sala de casa uma vez por

médíéo 1"1 a111CO. ,

mes! O restante 'de sua folga
--0///0-- ele ficava 'no lar. Coisa hor-

Um dos convidados, depois rivel! No seu pedido de se

·:0 jantar, se levanta e diz: parção ela alegava que esta

"Minhas senhoras e meus s!l- atenção estava se tornando

nhores Não é necessário que uma "c�ueldade". E o juiz
uma mulher seja bonita, anulou o casamento por "es;

também, não precisa ser cul, quívança mútua".

ta. Mas uma coisa é preciso: --0///0--
tõda mulher deve saber Outro pedido ·de divórcio

cosinhar. Como prova do que foi requerido em Ohio por um

acabo de afirmar, está aqui marido que, só, após o casa.

a nossa querida anfritiá, nao menta, descobriu que os lin-

é verdade?". (Bonito!)- dos cabelos louros de sua es-

--0//10-- põsa era postiços. Mas desta
A fim de' saber exatamen, vez o juiz negou o pedido,

se como os seus súbitos pen- afirmando que "o matrimônio
sam a seu respeito, o Rei 1- não é um contrato de compra
drís da Lybia, mandou colo', e venda, onde a insuficiência
cal' nas cidades de Bengasí, da rrercadorta pode servir
Tobruk e Tripolis caixas do de motivo."
Correio especíalmente para �Ol}/0--
receber cartas.queíxas e re- Uma criança que come

clamações. Estas são entre- ovos, afirma o médico Dr.

gues a êle pessoalmentê,- in. Allos D. Wallio de FiladeL

tátas e só por ê!e abertas. fia, está menos sujeita, quan.
Assim espera conseguir con- do adulto e velho, a sofrer de

que aconselhar outro reméiJlo

para evitar o reumatismo!)

-O/}/O-
Um português entrou num

ônibus. Muito cedo ainda, era
éle o único passageiro. Co.

meçou a chover e gôtas de

população. ! reumatismo. Baseia-se em água entravam por um vidro
experiências feitas em 16300 quebrado da janela onde êle

pessôas. Diz o médico que as se achava sentado" O condu

crianças devem comer ovos, tor o advertiu, dizendo: "Olá,
porque contêm Cholin, uma amigo, porque não trocas de
subtância vitaminasa que lugar?". Nosso português 0-

produz o reumatismo. - lhou ao redor, não viu nín
(Se o Dr. Allon soubesse

que, �uém, e ,respondeu: ·"Tro.

uma cuzía de ovos custa 70 coire? Mas com quem?"
cruzeiros aqui, certame teria --011/0-

x
UI
o
o
:J
II

Festa de Nossa Senhora da Lapa
-'�'\l'

28 DE AGOSTO DE
PROGRAMA

Festejos comemorativos do Bi-centenár-io (1760
1960), da Veneranda Imagem de NOSSA SENHORA
DA LAPA, Padroeira da Igreja de RIBEIRÃO DA
ILHA .

Dia 27 - Sábado - Às 19,30 horas (sete e meia
horas da tarde) - Transladação da IMAGEM do "ORA
TóRIO" construido entre as ruínas de sua primitiva
Capela no lugar denominado Barro Vermelho, onde ELA

permaneceu 46 anos, para a IGREJA do Distrito de Ri
beirão da Ilha, construida em 1806, em sua HOnra. -

Será uma Procissão luminosa.
Dia 28 - Domingo - Às 10,00 horas - SANT-A.

MISSA. FESTIVA - Às 16,00 horas (quatro horas da
Tarde) - Procissão com a Veneranda IMAGEM DE
NOSSA SENHORA DA LAPA, e em seguida, o ENCER
RAMENTO.

27 1960

JUIZmS: - Primeiro - Menino ADERBAL RAMOS
DA SILVA GRILLO - Segundo - Senhor HÉLIO
MARTINS

JUIZAS: - Primeira - Exma. Sra. OSWALDO
DE PASSOS MACHADO - Segunda
ARY ISILVA.

MORDOMOS: - Diversos.
NOTA: - Haverá na véspera (de 1N0ite) e Dia da

FESTA, Fógos, Barraquinhas, Leilões, Café, Churrascos,
Serviços de Auto-Falantes e Etc. Haverá ainda, uma

bonita Exposição de motivos folclóricos da Ilha de
Santa Catarina, do Prof. Franklin Cas caes,

Abrilhantará a FESTA, a sexagenária Banda Mu

sical NOSSA SENHORA DA LAPA, local.

ATENCÃO: - Terá ônibus da Emprêsa Ribeiro

nense, partindo do Ponto (Largo 13 de Maio) - No Sá

bado, às 12, 15 e mais horas, e, no Domingo, a part.ir
das 7 horas, regularmente, de hora em hora. �

Com Os agradecimentos pela Vossa presença
A COMISSÃO

Ribeirão da Ilha, agôsto de 1!)60".

Exma. Sra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vencer: o oblenvo dos dois Campeõesl
Estreiam na II laça "Brasil", sequiosos de uma grande exibição, (oritiba e Paula Ramos que estão com suas form1ações embaladas pa�
ra o match de logo ma;'; no estdio praiano quando se espera a quebra de Iodos os recordes de bilheteria em Jogos interestaduais de clubes
no Estado - Autêntico desfile de mali:barislas da ,pelota constituirá a pugna dos campeões do Paraná e Santa Catari na -- Quadros prová*

veis - Arbitragem - Preliminar - Preços. '

-

I �aa��e:á e

e ���imr;::��s d�
Batalha titânica deverão ano passado Iidimos cam- Estados vizinhos, ei-los c,re- vergern todae as atenções choque entre o grande clu

sustentar na tarde de

hOjel peões
do Paraná e de Santa denciados para a disputa da do mundo ftrtebolistico de be do Alto da Glória e a

Coritiba e Paula Ramos, Catarina, respectivamente. II Taça "Brasrl" que hoje Santa Catarina e Paraná. querida agremiação da

laureados nos certames do o� como campeões dos dois se inicia. Assim é de esperar-se uma
Praia. de Fóra que, enfren

arrecadação recorde' em jo- tarido mil sa,crifí.ci?S la

gos interestaduais em nos- grau fazer retornar a Ca

so Estado, ainda mais sa

bendo-se que virão grandes
caravanas de todas as par
tes do Estado, bem corno do

,f?J{'4j'''-! TIuita, porém não exagerada
Os visitantes �onfiança nas suas possibi-

lidades diante do experi
mentado "onze" paranaense.
Apresentará o tricolor co

mo suas maiores atrações
Valério, Sombra; Zilton,
Hélio e Marj1'éco,· valores da

cárias. É o clube mais ve- "Seleção de Ouro" que no

pital cata.rinense o título zes laureado no Paraná, último certame eliminou as

supremo do futebol barri- possuindo uma organização seleções do Paraná e Rio
ga-verde que havia mais de ,:omo nenhuma outra existe Grande do Sul. São todos
um decênio enriquecia os em terras do Paraná, não cracks experimentados nas

PAI
•

i clubes do interior do Es- somente na modalidade do mais 'duras e difíceis refre-orto 1'- egre, VIstO que

"CO-I t d
rujas" do Grêmio desejam

a o. esporte-rei. As glórias al- gas. Manoel deverá fazer
conhecer as possibilidades ançadas pelo Coritiba em seu reaparecimento, assim
técnicos dos dois quadros, a

tantas modalidades de es- como o ponteiro canhoto

GUMIA DA II'S-MA portes são tantas que o cons ZaZcik:y que treinou e foipois, como é sabido, o ven- .

cedor da série Santa Cata-
cituern na maior e mais pu- julgado em condições para

Ataques de asma e bHnqutte ar iante agremiação do vizinho fi- luta, Nery estará firme nonUnam .ua saúde c enfraquecem o
coraçlo. "",ndoco doD11na rápida, Estado. É o clube que faz centro da zaga, procurandomente a. criae•.erel\ll&rl%ando •
reapiraçlo e eeranUndo um sene questão de contar em suas deter as perigosas incursões
tranquilo de.de o primeiro dia. fileiras, pelo menos com de Duílio e Oda. Oscar ,cot ompre "".ndoco lWacIa hoje. N_
;--ranu.. _,é. lua mll� ,Drot",clIo UTn OU dois jogadores cata- mandará a linha de frente.Deverá oferecer um de-

senrolar dos mais eletri-
rinenses. Assim, primeiro Está na sua melhor forma
foi 'I'onico que atuou um o sensacional player, Neli-
período enorme na defesa nho constitui o grande pr-.Q_
das cores alvi-verdes, se- blema do conjunto, já que a

:5'uindo-se Nivaldo, Sanford, contusão do extraordinário
Aducci, Adão e agora o ex- dono da camiseta n. 6 da
traordinário Bequinha, aín- "Seleção de Ouro" de Santa
da o mais notável centro- Catarina não recomenda
médio do futebol pa ranaen- muito a sua presença agora.
3e. Ele estará, logo mais, Mas, tem o Paula Ramos um

exibindo sua classe superior substituto quase à altura do
:;rocurando levar o conjun- médio colored: Betínho, a

o a mais um triunfo consa- nova revelação do clube das
gradar. Míltinho, que em três cores que o tem substi-

8rasl-l, Campeo\a"o'dos 110\gos Lusos-BraSllllle·laros L;��r�;:U�:,c��t�':d� �eele�!� ��i�Ot:i::l��.e���·S�t��i� :�:=
lato, Jackson, Sanford Pia- qtreíros : Waldir e Pamplo-
rowski e Altevir, será 'outra na, sendo provável que êste

Outro título de si,;nifica- provas de natação. ';Tande atração da equipe último venha a formar ao

P t b 1 ção vem de conquistar o Merece destaque, entre os .Iaitante que conta ainda lado de Nery Manoel e Mar

U e O Brasil: Campeão dos I Jo- portuguêses, o ginasta Her- .orn cracks de nomeada co- réco. Joãoainho, do Atlético,
.

\ gos Luso-Brasileir-os, há mene.gildo Candeias aIcan- i10 Duílio, artilheiro-mór do está fóra de cogitações, pois
Wilson Reis (ACESO) Seja lá o que rõr, mas o pouco encerrados em Lis- çarido 'seis .das sete' vitórias .ampeonato paranaense e seu nome não consta da re-

E' evidentemente o espor, fato é que existe e atua den, bôa. Os brasileiros obtive- cabíveis na modalidade.

I
-onsiderado um grande es- lação dos inscritos para a

te que mais domina a paixão tro de nós. rarn 32 vitórias contra 25 Os sucessos individuais oantalho para Os arqueiros; Taça "Brasil".

dos brasileiros., J
Os Estádios estão aí, por los portugueses. dos. brasilei�'os p-ode� ser IOda, o melh�r centl'?-avan- Os Quadros

Futebol? Será um d�rti- tôclas as partes, sempre 10- Jo�é Teles da Conceição, assim resumidos : atletismo, te do Paraná : Hamílton, o Os quadros deverão, hoje,
mente para quebrar a mo- tados com milhares e milha. do Brasil, pode ser aponta- 1.3; natação, 12; cicl.is�o: 2; 12.1.,qu�iro dos mer.gulho� in- alinhar assim:

not;;nia de uma tarefa? res de torcedores. do como o atleta númeTo tIro, 2; vela, 2; gmasüca, cnvels; Carrazzal, GUlma- CORITIBA - Hamilton;
Será uma ocupação com a Os defuntos estão aí, e os L:111 dos jogos por ter venci- 1. Os portuguêses ganharam I tães e Ronald, os melhores Julinho, Nico e Carrazzai;

I qual se procura desviar um prêsos, e os aflitos, para de- do 5 competições atléticas ginástica 11' atletismo 5', em suas posições no Paraná Bequinha e Guimarães; Mil

pensamento triste, 'uma raéia monstrarem a sinceridade da' diferentes. Logo a seguir, natação,'3; �ela, 2; r�mo: i e mais Ivo, Chi,co, Julinho e tinho, Oda, Chico, Duílio e

fixa? emoção, a autencidade do vem a brasileira Marcia Gu- 1; caça submarina, 1; trro,! Nico, eJem.entos ele grande Ronald.
o

t tierrez, ·com 4 vitórias nas t. futuro. Com a turma acima, PAULA RAM'OS - Pam-Será uma ingenuidade? Se- lmpac o. _...

rá loucura? Havemos d� recordar de espera o Coritiba levar de plona (Waldir); Marréco,
pasagens que de vez em Ultima Hora Esportiva vencida o Paula Ramos e, Nerye Manoel; Zilton e Be-

quando nos ,deparamos nos
assim, dassificar-se para tinho; Hélio, Sombra, o.S-

noticiários da imprensa, dos
A equipe do Coritiba Fute-/ dar combate ao Grêmio Por- car, VaJério e Zac1cy.

,.

I
boI CI'ube que logo maiS' a to Alegrense na dis'puta ela" Prell'l'mnar�,iiCldios desse ou daque e

torcedor que não se confor_
tarde estará no estádio da chave sul da Taça "Brmlil".

I .

A prelimina.r será entre

mo ucam á derota de seu ti-
rua Boc�üúva, para dar com- Os locais os quadros as;pirantes do
bate ao or.ze do Paula Ra_ A' I

' I
A

'

AtI 'tO b fme, e, dos .distritOos pliciais eqUlpe pau ama, como vaI e e ICO, am os . a-

abarrotados de prêsos por
mos, encerrou seus prepara_ o Coritiba, também está

I
zendo suas despedidas do

O médio Nélinho, falando x _ x x causa dêsse ou daquele jogo.
tivo-s na tarde de sexta-feira, �mbalada para o cotejo que

I
Torneio "Thomaz Chaves

. tendo o treinador Hortêncio 'Se des�nha
.

como um dos! Cabral".à reportagem na tar,de de Ao que consegmmos apu_ Afinal, dizem o entendi·,

Ide Souza, dado os últimos re- mais empolgantes de todos Pôntem declarou que está de- rar e o que acreditamos se- dos, ESPORTE é o sucedãne(' < reços

finitivamente fóra das dispu- ja mais provável o treina- mais incruento de guerra, e
tóques no conjunto, para a os tempos. O quadro que, Cadeira - Cr$ 200,00;
grande batalha, tendo mes_ tem a orientá-lo o técnico I Arquibancadas', Cr$ 70,00',tas da Taça Brasil, pois em- ior Hélio Rosa,. em vista de tão essencial ao espírito do

Ibara sua contusão venha a- :,ão poder contar com Né- homem.
mo deUneado a sua eqUipe Hélio Rosa apesar das con- % arquibancadas (senhOl�as

oreseontando melhoras, não linho, recuará Valéria para Não há os .que se matam
que lutará pela reabilitação dições desfavoráveis da at-I senhoritas, sócios e crian-
rio futebol paranaense. Eis mosfera nestas últimas se- o ças) - Cr$ 40,00; Geral -

lhe possibilita fazer qualquer ::J meio_de_campo, corno mé- escalando montanhas.? Pa�'q
, J quadro do Coritiba: manas, treinou física e cole- Cr$ 40,00; Y2 Geral (Senho-

�xerClClO mais prolongado. dia volante, pasando Beti-. I que?
Por amor ao esporte do

Hamilton; Julinho, Nico, tivamente com muito afinco, ras, senhoritas, SOCIOS e
Disse ainda Nélinho que vai nho para Illeia, entrando Z�� alpinismo? Béquinha e Carrazzai; Chico podendo-se dizer que pisará crianças) - Cr$ 20,00.torcer por seus colegas, pa_ �ki, pela ponta esquerda ou Também não morrem ci_ -" ',-

e Guimarães' Miltinho Oda a cancha Jogo mais com
ra uma brilhante exibição. �ntão Maurilio, deverá ser clistas, nadadores, boxeado� , "

Duilio e Ronald.
Indagado sôbre a sua possí- testado na meia esquerda, res, os que praticam o --espor-
vel transferência para o fu- ;;ua verdadeira posição en- te da pesca?
tebol do Paraná, afirmou que quanto Betinho voltará a E também não há vítimas
t,udo voltou a estaca �éro, .}cupar a extrema esquerda. as corridas automobilísticas,
Isto porque diretores de seu 'l'este caso, o Paula Ramos atividade lúcida que nem ao

�lube não foram procurados para enfr-enta:r o Coritiba, menos tem a característica

pelo emissário paranaense 'Ieverá formar com: Waldir essencial do esport.e, que é a.

que esteve em sua residência. (Pamplona); Marréco, Nery gratuidade,
- Qual a proposta que lhe 'e Manoel (E'dio); Zilton e pois realmente os corredores ,

PQJ: seu turno o Paula Ra
fez o emissário, indagou o Valéria; Hélio Sombra, Os- se arriscam para fazer anun-

mos, atuará desfalcado c: crepórter: cal', Betinho Maurilio) e cio desta ou daquela marca
seu médio NE'LINHO, que

- O clube de Londrina pa- Zacki (Betinho). de automóveis?
apesar de se encontrar con_

garia pelo meu passe até x x x Bem, tudo passa, o !,'utebol
centrado está fora de cogi_cr$ 300.000,00, cabendo a O árbitro Gilberto Nahas fica. E o coração de quem vê -

taçoes ,para a grande luta.mim a quantia de... . . .. ',eguiu sexta-feira c()� des- o seu time vencel', fica em A' d 1- SSIm seJ;l o, o Pau a Ra-cr$ 10.000,00 por mês, um 'ino ao Rio de Janeiro, onde festas, banham_se em água
I mos deverá jogaI' .com: Pam-emprêg'o, além de determi_ :l'á submetel'_se a um curso de rosas, enejuanto que os

nada importancia, a título I de aperfeiçoamento na Ma_ :0 lado de lá, se suicidam e
plar.a; M�Féco, Nery e Ma_

,IceI; Zilton e Valéria; H�!de luvas. Ao fina�isar, Néli_ rinha de Guerra ,do Bfasil, tem ataques e vão curtira a
I Sombra, Oscar, Maurilio (Be-nho laanentou a sua situação, tendo para isso, solicitado cabeça inchada nos distritos

tinha), Betinho (Zacki).dizendo apenas que procur�- �om � 1t"viedade o seu licen- policiais.-
rá acompanhar a delegação :iamEmto do quadro de árbi- Não, deixem_nos com o I

� d�legação. ,do Coritiba

I
r elxara a capItal paranaen-à Curitiba, dia 28. tros da FCF. Em vista disso, noss� Futebol.
se somente na nlanhã de ho-

x x x �everá ser escolhido outro DeIxem-nos com os nossos J'e por vclta d 830 h
o

A leça- ban" d fu 'lrbI'tr f t· 1 b 'd 1 ' as, oras
se o cana e -' o para OJ.mlar O' no c u es, os nOoSsos lOaS, os I ficando ho d l' L

'

t b 1 .

d
.,

I' d
. ., . . . spe ar a no a

e o que se prepara para 111_ que con UZlra a pe eJa eCI_ nossos mcuravelS tecmcos e Porta Hotel.
tervir no certame nacional, siva entre Cimemport e Mar_ o nosso foguetório. Mtsmo
não mais efetuou os coletL ('.ílio Dias, marcado para do- porque, de que outro lado vi-

.__� __.__

vos normais, -devido as cons- mingo, que poderá ser José rá ,confôrto moral?
tantes ·chuvas. Silva que desta forma com- Esta é a vida, companhei_
O treinador Waldir Mafra, ,pletaria com Salvador Lemos cos do Futebol, e cada direi_

em conversa com a reporta-! dos Santos e BeneditO' de to tem o seu avêsso.
gem, declarou que ainda não

I Oliveira" a trinca.de árbi_ Afinal, onde está o vosso'
marcou novo treino, devido tros da FCF, para conduzir espírito esportivo? !
a máu tempo. lo cotejo decisivo. Isto tudo é o FUTEBOL!

rína - Paraná será o adver
sário do e1_tra-campeão
gaúcho.

'�'l))_-'if".
':J!:; � . c

.4.....::_

AGRADECIMENTO
f Ambos anseiam por uma

vitória que por certo terá
repercussão estrondosa. Am
bos esperam realizar'o pos
c.ível e ° impossível para
d aíxar a cancha bafejados
pelos ventos do triunfo.
No jogo desta tarde entre

coritibanos e paulaínos con-

I·, .

� Jo<

SANTOS MAESTRI vale-se dêste meio para ex-

pressar seus agradecimentos sinceros ao ·dr. Léo Xavier
e às irmãs Lídia e demais funcionários do Hospital de
Caridade, que '('0111 desvêlo e car-inho o trataram durante
a sua enfermidade.

ECZEMAP A R 11 ( I P A ç Ã O
EVALDO BITTENCOURT e SRA. D. HELENA

TOLENTI:NO BITTENCOURT, participam aos seus pa
rentes e pessoas de suas relações, o nascimento, dia 17,
às 4 horas, na Maternidade Carrnela Dutra, de seu filho
EVALDO.

Não permita que ec�.mas, erupções,
micoses, manchas v_elball, trlet·
,as, acne ou ''pIlOn.-'' enn.cu
sua pele. Peça Mlz...... ao NU __
macêutlco boje m_. Veja �
IIlxod.r. acaba COIII e eoceira e_ ,
minutos e r'pi� torna ...
pele macia, clara • a.ellMlada. 4
nORa eata.tla , a _ ••,.,.
"'�

É indiscutivel a fama que
goaz e mSanta Catarina ,0
famoso clube paranaense
que em tantas oportunida
des constituiu a base da

seleção da terra das arau-

A ,guiza- de informação po_
demos ainda registrar que (_\

árbitro será o senhor Juilo

Salsamendi, um dos bons
juizes d� futebol paranaen
se da atualidade, sendo de
origem uruguaia.

\

C A F E Z I N H O', NÃO!
CAFE ZITO!

� "

Eis o quadro paulaí�o com a formação cOm que levantou o �ltimo Campeonato
Catal'�nense de Futebol, vendo-se em pé, da esquerda 'para a dire,ita, Nery,
Marréco, Gainete, Nélinho, Manoel e Zilton, e agachados, na mesma ordem,
Hélio, Sombra, Oscar, Valério e ZaC!\iY. O quadro para hoje não será o mesmo,
pois Gainete se transferiu para o "soécer" gaúcho e Nélinho ainda não se

restabeleceu da grave contusão' sofrida num dos prélios do Campeonato da
cidade. Todavia, a turma está ani\lllad� e· c()nfiante em ...Que saberá honrar

Santa Catarina no panorama futeboI-ístico $ul-Qrsileiro.

•
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,.,.

fElRA DE 'FOGOE,S '

\\�

'O
•

Q5 PEREIRA OLIVEIRA

+

•

'"
.

10 . MODELOS A SUA ESCOLHA�

FOGÃO 3J!fú'4
desde 14.103,o�.

.

l inclusive instalação f gás)'

4 bocas

-

em
-

,13xCr$1.131,OO
sem entrada

, ou

GER��

00
,

,em entrada ( plano suave)
4 bocas

,

ENTREGA DE GAS
. ,

AlJ19rMTICA

aAKO

Po1<ll'i�
.4 bocas'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



10 FLORIANÓPOLIS, Domingo, 21 de Agôsto de 1960 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO mARIO DE S. CATARINA

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

,----------------__---------

entre os "Seis" e os "Sete"
A resolução CiO Conselho de

Ministros, tomada por suges
tão alemã, de se excluírem
os produtos e artigos agríco
las, até novo decisão, da re,

dução de 20 % da taxá- al

�fandegária para com ter;
ceíros países tem um signifi
cado muito especial.
Não' se aspira, com isso, a

melhorar a.sítuaçâo dos pre,

ços agrícolas ou a criar mais
um dispositivo de proteção
da agricultura. Pretende-se
apenas melhorar a base para
negociações com o grupo dos
"Sete" (EFTA). Como é sa,

bido, a agricultura dos países
ela EFTA está excluída dos
acêrdos sôbre os direitos al
raridegáríos em que se ba,
seía o "pequena zona de co

mércio livre". Se a CEE "Óreie.

cesse, além de uma redução
de 20 % 'dós direitos alían-

tdt;gários sôbre produtos e

al1t�os industriais, também
redução idêntica dos direitos
que oneram os produtos a.

grícolas, essa oferta não te
ria reciprocidade, justamente
por os países da EFTA terem
excluido dos seus acôrdos as

agriculturas dos re1l,..oectivos
países. Desta maneira elímí,
nar-sc.ía uma das condições
prévias essenciais para 'um

entendimento duradouro en

tre a CEE e a EFTA e isto
Justamente no tão difícil sec,
tal' agrícola.
A seguinte situação causa.

ria ,g;raves preocupações a a

gricultura alemã. Formar-se.
ia um desnível que dirigiria
para o mercado alemão os ex.

cedentes agrícolas dos pafses
da EFTA, sobretudo dos paí
ses escandinavos, os quais a.

té agora eram absorvidos pe
la Grã.Bretanha, depois da
República Federal da Alema
nha o mais importante país
europeu importador de pro.
dutos agrícolas. O mercado
alemão seria exposto a uma

pressão" de importações que
exerceria as quantidades de
ar-tigos .e mercadorias tra,
dicíonaís até agora sabidos.
Nessa situação seria extrema
mente difícil oferecr aos par.
ceíros da Alemanha na CEE
J que lhe compete e carres,

realidade, pode abrir amplas pender ao mesmo tempo às
possibilidades aos estudou exígêncías políticas e econô
experimentais sôbre as no, mícas da legislação alemã re,

Todavia, cumpre não exa, vas drogas antt-malârícas, o
ferente à agrícuttura, Além

gerar a gravidade dessa si. que talvez expresse a vitória disso, poderiam, surgir difi.

tuação, que é similar à de final sôbre a doença.
.culdades nas relações comer
ciais !tradicionais com ter,
ceíros países Caso se estrutu,
rasse o balanço de abasteci.
menta da CEE num simples
cotejo da produção e do con,

sumo, as importações de pro.
dutos agrícOlas >de terceiros
países seriam muito retrita3,
se é que persistissem. As con.

sequências seriam altamente
d",svantajosas ao comércio
externo da RepÚblica Fede.
ral da Alemanha.
Uma política econômica e

comercial empenhada ,em

lançár pontes deve, portanto,
ter por objectivo de manter
o mercado britânico aberto,
como até agora, aos exce.

dentes agríCOlas tanto dos

países da EFTA como �s
países da CEE. A' disposição
cios ingleses de darem essa

í(contribuição à cooperação
econômIca numa grande á
rea, é, porém, atenuada se

a Alemanha a�nda tiver de

comprar dos seus amigos os

excedentes agrícolas que êles
até agora consumiam. J'usta.
mente estas ponderações in_
duziram o Conselho de Minis
tros da. CEE a colocar a apli.
,:!ação ao mercario agrícola da
redução de 20 por cento dos
direitos alfandegárIos em de.

pendenci�s da disposição da

folga se os países da EFTA

,Jmantiverem aberta a vál-
vula ido mercado britânico
e se, ao mesmo t�mpl>, os

países da CEE, que até agora
exportavam excedentes agrí-
60las também para terceiros
!países, se esforçaram real.
mente a manter essas e�por.
tações. O Mercado Comum da -

CEE não poderá absorver, de
futuro, como não absorveu no

passado, a totalidad,e 1ios
excedentes .

PONTE ENTRE OS "SEIS"
i produção agrícola os quais,' pela exigência formulada de Econômica Europeia se

E OS "SETE" I por seu lado, desejam pagá. sempre '::e novo por organís- promova uma integração ace,

Pelo Secretário do Estado de las pelo menos em parte, mos econômicos ínternacío, lerada 'no Mercado Comum.

Dr. Theodoro -SONNEMANN, com fornecimentos de produ- nais que reclamam da Repú- Tomando em consideração o

do Mmistérío Federal da tos agrícolas. Criou-se assim blica Federal da j\.lemanha resultado da última confe

Alimentação, Agricultura e 'Uma situação na qual as ím- a abolição das" restrições rência do Conselho de Mi-

Silvicultura. portações exercem pressão quantítatívas das importa; nistros da CEE, efectuada em

Dk BONN. - As exporta- sôbre o mercado de produtos ções, por tal medida ser de Bruxelas, a realização des,

ções de artigos e de prosutos agrícolas. Esta pressão au, molde a facilitar uma redu- se plano ainda depende de

industriais da República Fe- menta automàticamente na ção ,dos saldos devedores. certas condições prévias.
deral da Alemanha 'destinam- medida em que as exporta- A!ntes do fim do ano uma

se, na sua parte essencial, a I ções da íridústrta vão subín, Uma das consequências nova conferência de :minis�s

países com excçdentes de ,Ido, sendo reforçada ainda deste relacionamento, tão decidirá até que ponto essas

característico para a econc, condições terão ,de ser eum,

mia da Alemanha Ocidental, pridas.
entre as exportações de ar- Nessa altura verificar-se
tigcs e produtos industriais á se a política agrária comum

e as importações de produ, fez entretanto progressos
'tos agrícolas é que uma parte sfi.ciéntes para se impor aos

considerável ,dessas impor- parceiros uma remoção aee;

tacões de produtos alimenta.

res não é efectuada por ra

zões de abastecimento normal

do mercado, mas em obídíên,
ciaa a considerações de po
lítica comercial ou de política
pura e sim.ples. As importa.
ções excedem a procura, exer

cem pressão sôbre a venda

da própria produção 'é são

considerados pela agricultu
ra como fomento do comer

cio do externo à sua custa.

Exigência dos exportadores
de se importarem produtos
alimentares em maior esca,

la e a exigência da agricul
tura de se limitarem as ím,

portaçõos ao deficíte/efectivo
é um problema

y
permanente

da política econômica e da

política agrícola da Alemanha

Ocidental. Até agora conse

guíu.se sempre encontrar,
maisou nncnos, o denomina

dor comum dêstes interesses

opostos. No entanto, torna. se
cada vez mais difícil manter
êsse equílíbrío e isto tudo na

2:,edida em que o mercade
comum dos '''Seis'' passar a

ser uma realidade 'no sector

agrícola.

lerada das restrições ido co.

mércío amda existentes" A

lém disso pretende-se elímí ,

nar certas distorções da com.

petição. Isto refere-se, por

exemplo, às diferenças da

competição entre a Repúbli
ca Federal da Alemanha e

os Países Baixos, no que diz

respeito' ao bdnerícíamento
leIe I produtos agrícolas. Es-

tas diferenças decorrem me,

nos de uma mais alta capa
cidade dos Holandeses do que
da circunstância de os vízí ,

nhos da Alemanha receberam

os ceraís de forragem aos

preços do mercado mundlal,
consíderávelmente mais bai

xos do que os preços dos

cerais vigentes na Alemanha
impostos por lei. Estas di

ferenças entre as condições,
de competição só serão elimi
nadas quando, a caminho de
uma realização da política
agrícola comum, se tiver pro,
cedido a uma harmonização
do custo de produção. A Re

pública Federal da Alemanha
só poderá contar com uma

normalização se no Mercado

'" Comum se sincronizam a

remoção de barreiras comer.

ciais e a estruturação de uma

política agrária comum.

Negociações em melhores

bases.

1 malária nos macacos não amea
�a êxito �as cam�an�as �e

erra�ica�ão

CENTRO
Rua Cons. Mafra

VENDE-SE

ALUGA-SE

Gasa
Avenida Rio Branco
Apartamento em

Rua Ferreira Lima
Incorporação
Apartamento em

Condomínio
.

Rua AItamiro Guimarães,
Esq.
Casa
Rua Tiradentes Esq.
Casa
Rua Almirante Alvín
Terrenos
Super Mercado Municipal
Bancas
Rua Brig. Silva Paes
Terreno
Rua Visconde OUI10 Preto
Casa e Terreno
AGRONÔMICA
Rua Alm. Carlos S. Carneiro
Depósito
Rua São Vicente de Paula
Casa

CENTRO
Rua Conselheiro Mafra
Sala Ampla p/ Escritório
Super Merca'do
Bancas

NOTA - A informação que para a transmissão da malá ,

se segue foi recebida da se- ria dos chipanzés ao homem
de da Organizaçã'o Mundial são extremamente raras, e o

da Saúde em Genebra problema, portanto, apre.
Descoberta recente, por senta pouca importância,

médico pesquísadoree, de do pontovde.vísta prático.
que a malária nos macacos Oé' macacos inferiores
inferiores pode ser transml, também são contaminados

tida ao homem, despertou por vários tipos de malária

receios quanto ao êxito da consíderados não transmís,

campanha mundial de er, síveís ao homem. Recente

radicação da doença. Tais mente, porém, as pesquíeas

receios são Infundados co-
I de laboratório mostraram

mo se verifica do s�g�inte I q,U� u11'1, dos prasitos da ma,

pronunciamento da Divisão lana desses macacos pode
de Erradicação da Malária ser transmitido ao homem

da Organização Mundial da pela picada de um mosquíto

Saúde (OMS): anofelíneo que se tenha all,
-

mentaeto de- 'sangue do ma;

ESTREITO
Rua Araey Vaz CaUado
Casa
Av. Santa Catarina (Esq.)
Casas
BARREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos
CAPOEIRAS
Rua 'Apiai
Terreno
Rua Portella
Terreno
MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno
COQUEIROS
Rua Juca elo Loide
Terreno
SÃO JOSÉ
Centro:
rua José Souza
Casa
ENSEADA DE BRITO
Praia de Fóra
Sítio e/52,000 m2
(frente para a praia)

._

doenças tais como febre

amarela, filariose e raiva,
em relação às quais existem
reservatórios de infecção

Na verdade, a nova desce
berta é motivo, antas para
regozijo do que para

'

preo,
cupaçâo. Do pontocde.vísta
da pesquisa, é vantajoso
poder-se trabalhar com um

parasito da malária que cau,

'1' a doença no homem, mas
que também pode ser estu,
dado nos macacos. Isso, na

em anímaía Será necessário,
apenas, encontrar meios de
vencer a dificuldade, tal

qual foi conseguido quanto
a outros problemas nas cam ,

panhas de erradicação da

malária, como, por exemplo,
a resistência de certos mos,

quitos aoe inseticidas.

Além disso, o problema da
malária em macacos parece
estar adstrito apenas a cer,

tas áreas de países da Ásia
oriental. Aa campanhas de

erradicação' em outras par.
tes não serão atíngldas.

A sí [uaçâo agravar-se-Ia Há multo tempo se sabe caco.

caso se' adoptasse a abrevia- qUe os símios" (antropóides)
çâo dos prazos da transição superíoraa tinham malária,
prevista no chamado Plano e que o homem poderia ser

ALÉM DOS IMóVEIS ACIMA, SEMPRE OUTROS ,liallstein. E' compreensível suscotível a certos' parasitos
NOVOS A VENDA E PARA ALUGAR

INFORMAÇÕES DETALHADAS SEM COMPROMISSO que para a agricultura .dos malárícos dos mesmos. En ,

Rua Felippe Schmidt, n.? 37 _ Sala 2-A países filiados na Comunlda , tretanto, as oportunídadea
__
------------------------------------------------,.--------------------------.�t------

Rua Alvaro de
Sala Comercial
lações
AGRONOMICA
Servidão Vieira
Casa (Nova)

Carvalho
com insta,

A abreviação dos prazos da

transição.

Im todo o mundo ... a experiência dos 'rotistas mostra -

Você nã·o pode comprar pneus
que custem ellOS POf quilômetro

do que Firestone-

COMÉRCIO E INDÚSTRIA GERMINO STEIN S.I.
RUA CONS. MAFRA, 47 - FLORIANÓPOLIS

,o ma.ior estoque de pneus ;irt$tont da praç·a
. }

Um "reservatório" de ma

lária .em macacos, por con,

seguinte, pode trazer maío;
res dificuldades ii erradica.

ção da malária em certos

países onde os macacos vi
vem maia próximos ao ho ,

mem.

ALUGA-SE
O prédio com nove peças, sito ii. Rua D. Jaime
Câmara, 54 -- Preço do aluguel CR$ 10'.000,00
mensais. Tratar à Rua Padre Roma, n.O 109
telefone, 2019.

PARTICIPACÃO
t

Pedi'o 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 SelÍmidt 133
Pedro Silva 863 -- Coqueiros

Para fins residenciais, que estejam em bom estado
.'

e localizadas na.s proximidades do centro da cidade.
Ofertas para o telefone n.o 2531.

V E N D E-S E
PRE'ÇO DE OCASIÃO

Mobíliário completo para escritório de advogado ou

comercial, composto de: duas escrivaninhas um armá.
rio para livros com ,portas corrediças de vidr�, um arqui
vo de papéis ,com porta de esteirinha, um sofá, uma ca·

deira de braço, 3 (três) cadeiras simples e uma mesinha
pata máquina de escrever. Tudo em imbuia compensada,
em ótimo estado de conservação, da marca "CIMO", de
Rio Negrinbc.

/

-- Uilla sala de jantar de imbuia, composta de uma

mesa elást,ica com duas táboas, seis (6) cadeiras simples
e duas de' braços ,com assento estofado, dois balcões e

uma cristaleira;
-- Um quarto de casal de madeü'a de lei, com um

guarda.l:oupa, com três (3) portas, cama, uma pentea.
deira, duas mesinhas de cabeceira e um roupeiro.

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

PRECISA-SE
De cabelereiras e manicures com bastante

e apresentáveis.
Tratar Hotel Royal apartamento, 505.

prátie:t
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4.0)(���t�aa�2�:.P���ncio NOTO OFICIJll
em vista de haver sido repe,

Elias, todos aqueles que o
. lido, iria lançar manifesto. E

conhecem, conhecendo o seu • • •
o fez. Com certeza conseguiu

passado político desde 1945,'. abrir as "burras" da íncono,

quando se colocou eempre
sr .. Eve�cia. Elias �pareeeu basta dízer.se que, para con ,

cracia. Que seja feliz. Mas,
contra os interesses do par , :m FlOI�anopolw, fOI procu, aeguír o seu "desiderato" que ao menos tenha o pudor
tido em causa própria hão

r �r o sr. Renato Ramos da: procurou, mostrando telegra, de declarar haver abandona,

de dizer que estamos g;'stan SIlva; (PSD) .disendo de seu mas por êle endereçado (não c.o o partido em março deste

do cêra com ruim defunto. desejo _de íntegrarcss na sabemos se verdade:i.ros ou ano e ter eído repelidas as
,

.
orlentaçao do PRP, acompa; falsos porque com o Elias tentativas de sua volta à

E é verdade. O sr. �venclO nhando a candidatura do sr. tudo vale) ao sr. Osvaldo agremiação perrepísta, por
Elias, ha quase doía anos Celso Ramos. Remetido à dt, Cordeiro, nos quaía repelia saneamento moral.
vem correndo o estado, cus, reçao regional, entendeu.ss uma aliança com o sr. Irineu 5.0) Temos conhecimento
teado pela UDN, procuran; realmente na séde do PRP Bornhausen. Foi com nojo que do lado de lá estão pre,
do, com promessas subornar com o sr. 'Helvídio de Castro que o companhaíro Helvidio parando outras adesões e ?Ucompa�helros, Ievandn.os a Veloso Filho, na presença do Veloso tomu cnhecímento de tros manifestos. Tudo, porem,
contrariar a or.lentaçao es, I �ompanheiro José Guizzo oe, m�is essa i�1triga baixa do sr.

1
eerá em vão. O

p.ovo catari;tadual do partido. Repulsa novês. Jnteírando.ss dos ver- Elias, repelindo qualquer en , nense já os conhece. Esta
encontrada rem�lt�u no, seu dadeiros propositos do sr. tendimento com o mesmo. A cansado da coação, do su,

pedido, de demissão apos a '!:vencío Elias e concluindo resposta do er. Evencia foi borno da compra de concíen
memoravel convençao regro, que o referido não deeejava ameaçar com tal "manifesto" ela, e' em 3 de outubro res;
nal de ma�ço_ deste an�. Pe, o fortalecimento do partido, Antes, porém, resolveu pro, ponderá com a Vitória de
dindo demíssáo do partido, o mas defender seus interesses curar diversos companheiros Celso Ramos e Doutel de An,
sr. Evencio �lias\ desenc�_ p�ssoais, ameaçados pela vi- do diretório regional> resí, drade.
deou, pelos jornais, uma se, toria do sr. Celso ·Ramo[), a dentes nesta capital, para CeI. Mauricio Spalding de
de de pronunciamentos que direção partidária repeliu as ver conseguia dar um '''jei_ Souza
ficaram sem eco no seio dos suas propostas. tinha". Só encontrando re, Helvidio de Castro Velosos
integralistas e sem resposta puls-a, procurou novamente o Filho
da Direção Regional. Há Para se fazer um retrato sr. Renato Ramos da Silva Dr. Jucelino Costa.
poucos dias, entretanto, o moral do sr. Evenvcia Elias, (PSD) intormando.Ihe que,

.

Helvidio de C. V. Filho

ASSOCIADOS DA FRICTION MATERIAIS STANDARDS INSTITUTE, INC. U. S. A.

REP'RES,ENTANTE PADARIASN A ,S ( I M, E N T O I
MENINO FRANCISCO JOÃO I

Estão com o lar em festas o Sr. Professor João I

Fran e isco da Rosa e d. Carmem Ardigó da Rosa, com 01
nascimento de seu primogenito, Francisco João, ocorri- ido dia 19 na Maternidade Dr. Carlos Corrêa. 1

Para levarem à Pia Batismal foram convidados o

Sr. Jornalista Artur Rosa Filho e sua exma. sspôsa d.

Nancy Vaz Rosa.
Fpolis. 20-8-60

Grande indústria paulista, produtos de (Biomalte,
Favorita, Farinha Malteada, Corante Caramelo, Extra

tos de Malte) matérias primas para panificação, f áb ri
C'as de biscoitos, balas, chocolates, cervejarias, etc.,
procura firma representante, com corpo de vendedores
bem relacionados nesses setores. Nos Estados onde nos

fazemos representar, 70% das padarias utilizam nossos

produtos. Favôr não responder sem conhecer os ramos

acima, principalmente o de panificação. Cartas à:

Produtos Quimicos Farmaceuticos e Dietéticos Lochard
Ltda. Caixa Postal 5.509 - São Paulo.

GRANDE CONCURSO
CAUTELA M Ll0NARIA
_-.-..._--------_ ... --..-- ..... ---

RESULTaDOS ·00
o
-

(De ecõrdo com a extração c/a Loteria

Feder»! de 30 de julho corrente)
,.. c .

'C�'II. l� .�1�_
..

��":; A. -- ..� .: .� � ee- _"'-.\'�

REVENDEDORES I?ENNEH DO B'RÁSIL
(Sob a responsabilidade da Rádio Bandeirantes S. A.

Cautelas premiadas com apllRELHOS DE TELEViSãO:
85.190 nas diversas séries.

Carta Patente. 335)

CONDlCIONIlDORES DE aR FEDDERS:Cautelas premicdcs com

90.185
Cautelas premiadas com

45.733

Cautelas premiadas com

33.545

Cautelas premiadas com

90.298
Cautelas premiadas com

86.301
---

" 87.412
88.523

<, 89.634!
e
t< 90.745.

�
�

�

_-- .....
\

,," .....

/' "

REFRIGERaDORES aDMIRaL 1961: I/A ENTREGA DOS ,

nas diversas séries. I PREMiaS será feita \,
'MAQUlNaS DE COSTURJl RENNER:,' no estabelecimento \

onde ° cliente ,nas diversas séries. I

'recebeu o cautela IFOGÕES WJlLLIG VISORRMIC:
\

ou em I

,
MPM Promoções, I

\
Rua Cristovão I

, Colombo, 446 I

, I
'" /

..... .;
......... _--,

nas diversas séries.

nas divers�s séries.

Roupas RENNER:
.. � .....

".;.

��t
91.856. 02.96697.411

98.522 04.07192.967

94.078
95.189
96.300

99.633

00.744

01.855

05.188

06.299

07.410

nas diversas séries.

OOlmtffi100:fj�
�*..

Sua c�utela, mesmo premiado, continuo concorrendo aos

2.0 e 3.0 sorteios, com automóveis DAUPHINE 60.

IMPORTANTE:

....� _� -'-t�.. __ ,�i� .,.-_ •. �,.._ ._.

:\

saúde no pasto .. 0

_ .. ----- ......
,-- ......
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,
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confie nos produtos
veterinários

Squibb -Mathieson
SYNOVEX - Ingredientes naturais balanceados para a engorda de bois pelo
mod rno método de implantação.
TALCIN - Eficiente contra a maíoría das moléstias da criação. Provadamente
eficaz contra a tristeza por anaplasmose.
GANASEG - Tratamento eficienté da tristeza por piroplasmose.
PENDISTRIN - Remédio econômico e seguro contra mastites ou mamites.

SUPER FIDMIX - E. onômíco e eficiente na cura de muitas infecções intestinais.

NEOTHION - O tratamento mais eficaz das mastites agudas ou crônicas.

AG.ROVET - Eficie.Jte na cura de infecções causadas por microrganismos sen

síveis à penícilin 1 e à estreptomicina.
PENGIVET - Remédio r:p'do e certo para infecções provocadas por micror-

ganismos s ensíveis à penicilina.
.

STREKACIN - Agente poderoso contra o curso branco e pneumoenterite.

Consulte seu Veterinário ou remeta-nos êste cupom para obter maiores infa.·..

m"õ.�T.m� ",.�.�omPI.I'�"'I"" :b" produtos=:».
_I: À E.R. SQUIBB & SONS S.A. 8 :7'-
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1
Divisão Agro· Pecuária

1 Av. Jeão Dias. 2758 (Sante Amare) - Caixa Postal, 7225 . São Paulo 1
1 Favor enviar-nos, sem compromisso, completos detalhes sôbre pro- 1
1 dutos para bovinos. I
1 Data:;
1 Nome 1

1 Enderêço I
1 Cidade Estado 1

1 -------------
-1
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O primeiro prêmio para o Concurso
Miss Florianópolis, serão duas passagens
aéreas de ida e volta à Pôrto Alegre,
gentileza da TAC-CRUZEIRO DO SUL.

HOJE, no Lira T. C., teremo o Disco Dan.,
ce. A orquestra do Clube estará presente.
A Miss Elegante mseo Dance Srta. Elza
Maria Kruger, será apresentada,

Catarina Muller, Elizabeth Oliveira, Lú
cia Rupp, Vera Bonássis, Roseli Písaní
Tânia Del Vale Araújo Maria Ligock:
Cecília Maria Machado, EJ'za Maria Kruger,
Regina Pereira Oliveira Maria Palmeira
Soares e Elane Schelemper.

ANIVERSARIA amanhã, a sra. DR.
Eros Clovis Morhn.

O CAMPEONATO CATARINENSE DE
TENIS PROSSEGUIRA' HOJE, NO' LIRA
T. C. o DR. Walter Wam'erley é o árbi-
tro geral.

�

"RADAR Na Sociedade, é o programa
que lançarei na RADIO GUARUJA'. no

próximo dia 25 (quinta-feira), às 17,35
horas na palavra da senhorita Nívea Nu
nes.

NO próximo dia 6 de setembro, o CLU
BE DA LADY fará realizar no Clube 12
de Agôto, um (mA', às 16 horas em be
nefício do "NATAL DA CRIANÇA 'POBRE"
Recebi um convite e afirmo a minha par,
ticipação. Grato.

HOJE, ro DISCO DANCE as moças que
tornarão parte no desfile _de penteados,
serão distribuídas para os Institutos de
Beleza. Haverá dois prêmios para as duas
mais destacadas,

HOJE, às 10,30 hs., no Instituto Brasll;
Estados Unidos, será, inaugrada a Ex
posição de Pinturas e Desenhos do famo
so pintor catarinense, HELDI ASSIS COR_
REA (HASSIS). Estarei presente ...

ANIVERSARIA hoje, a Sra. Zoraide
Hu'se, digna esposa do Dr. José Hulse.
O colunista felicita o distinto casal pela
data.

DEBUTARÃO no Lira T. C., no' pró_
ximo ,dia 8 de outubro: VERA Regina
Gonzaga Sueli dos Santos Nunes, MlIrilia
Ribeiro, 'Lausimar Teresinha Cardoso,

GRACIA ASSIS, representará a Rádio
Guarujá e Elaine Amim a Diário da

Manhã, no desfile para a escolha de Miss
Florianópolis.

NO PROXIMO dia 9 de setembro,

ha_1
verá o enlace matrimon�al da Srta. ,!ere_.!Ia Fialho com o sr. LUIZ Daux. Sera Jlm
grande acontecimento social.

VIAJARA' hoje para Pôrto Alegre, o

jornalista Silveira' Lenzi.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Lideres Sindicais Pro unciam.se. Celso• Doute

Não há dúvida, de que
nós lamentamos, e discor
damos, da maneira como
foi dissolvido um comício
recente do candidato ao

govêmo do Estado d,a oua:
nabara, Carlos Lacerda.
Mas, como todo o com

portamento é oriundo de
um motivo nos âeteré
mos especialmente em um,
possiuelrnenie, o causador
do reboliço.

xxx
O S1·. Carlos Lacerda, 'é

candidato exclusivo dos al
tos çrupo« investidores,
dos grandes capitalistas,
dos monopolizadores ciP
ensino, enfim, da alia bur
guesia da zona sul do Rio
de Janeiro.
Tentando penetrar em

áreas antíteses de seu
meio-ambiente, formou-se
o choque de opiniões e de
sejos sociais. O local esco
lhido pelo candidato e
notonamente frequentadú
e habitado por pessoas da
classe menos favorecida.

xxx
H o u v e naturalmente,

uma dissociacão de ideias
e de princípios, onde pre
valeceu a fúria {la multi
dão, que pSicolàgicamente,
não está preparada para
mais arremetidas. Quebra
quebra, brigas, insultos,
marcaram o adiamento da
festa.

xxx
No outro dia, lá estava o

candidato. com capangas e
tudo. Nova fúria dos popu
lares, que se viram. ofendi
dos pelo homem' da Ianier.
na. seu- comício tira-teima,
novamente não teve suces
so. Apupos, berros, novas
brigas, Polícia Especial,
cadeia e fim. Diante âêsies
fatos, podemos concluir,
que o S1'. Lacerda é o can
didato da �esigualdade,
candidato que choca a so
ciedade.

xxx
Na manhã de ontem, um

cammhão.onious udenis
tas, todo âecoraâo e tanta.
siado de campanha politi:
ca teve a suá caixa de
trocas enguiçada.', Só an;
(lava para trás. No para
choqUe do veículo, está es:
crito: "A UDN EM MAR.
CHA". Foi aí, que um po
pular acrescentou: A UDN
marcha, " em 1·é.

SILVEIRA LENZI

Concerto Discofônico
Ó programa para a ha

bitual audição musical de
domingo de 'tarde às 15,30
horas no Salão Nobre do
COlégio Catarinense, é o

seguinte:
.

P Parte: Wagner
"Rienzi" - abertura; Mú
sica de Fritz Kreiiller; De_
libes - Músicas de Ballet.

2a Parte': Recital lírico
de Tito Gobbi cantando na
Scala de Milão.

3a Parte: Schubert
Sinfonia nO 6 em dó maior,
pela Orquestra Filarm.
Real de Londres sob a re

gência de Thomas Be�
echam.

NO OESTE:

VITO'RIA S[ [VID[NCIA
Celso e Doutel aclamados por todo
lugar que passam

LolI e Jango para a presidência e vice
,presidência da República

Considerando que em 3 de, outubro próximo, deve
rão ser realizadas eleições para (JS cargos executivos
Federais e Estaduais;

Considerando que é um dever dos dirigentes sindi.
cais, que sempre se mantiveram a frente das revíndica
cais, que sempre se mantiveram a frente das reivindica
magna importância para a Nação, como são as eleições;

Resolvem apoiar as seguintes candidaturas:
Para Presidente da Re; e social do País;

pública - Marechal Teixei. c) Combater a aliena-
ra Lottj ção, a quem quer que se-
Para Vice-Presidente da la, de qualquer parte do

República - João Goulart; solo pátrio;
Para Governador do Es- d) Democratizacão do

tado - Celso Ramos; ensino, através rdã pre,
Para Vice-Governador - servação e fortalecimento

Dep. Doutel de Andrade. da escola pública, tornan-
Apoiamos esta chapa na- do-a obrigatória e gratui

cianista em virtude de ta a todos;
�uas declarações a favor e) Reformar a lei eleí.,

das seguintes diretrizes de- torai, de modo a dar di-
fendidas pelos trabalha. neíto do voto ao anal,
dores: fabeto, aos cabos e sol-'

POSiÇÃO POLITICA dados das Fôrças Armadas
a) Defender e ampliar as e aos trabalhadores do

liberdades democráticas ex. grupo de transporte em
pressas em nossa Carta Ma- viagem ou fora ,ci,a,. cír,
gna; cuscrição, bem como abo-
b) A,ção contínua na luta ouscríção, bem como abo,

pela liberdade econômica democráticas existentes.

'MOCIDADE TRABA.. ., �cont. na 5.a pág.)

LHISTA: COH- VitOria à Vista
GRIESSO

Tele�ramas que vêm do oeste, informam que a cam

panha de Celso Ramos e de Doutel de Andrade se con

solida cada vêz majs naquela regíão, O comício realiza
do em São Miguel do Oeste, por exemplo, foi o maior
até hoje realizado naquela cidade.
O entusiasmo e a recep, .

presidente do partido em
tividade com aue estão sen- Chapecó, Serafim Bertaso,
do recebidos os candidatos pelo industrial Arnaldo
aliancistas não tem para- Mendes, e pelos seguintes
lelo na história política do políticos: Jade Magalhães
Esta,do, de 1950 para. cá, o Fernando Caldeira Bastos,
que evidência que desta vez

o povo quer mudar.

A comitiva dos vitoriosos
candidatos é conposta pe
lo deputado Lenoir Vargas
Ferreira, pelo Deputados
estaduais Querino Flach e

EIg:Yidio Lunardi, pelo in,
fluente prócer pessedista e

Odilon Serrado, presidente
da Câmara de vereadores
de Ohapecó, Genir Destri,
vereador, Ercy de Oliveira,
prefeito de D. Cerqueira,
Fracisco Rech, vereador do
PSP e Oto Trenepol, pre ,

feito de Palmitos.

EDITAL
O Doutor EUCLYDES DE

CERQUEIRA CINTRA, Juiz
de Direito da 2." Vara da
Comarca dia Florianópolis,
Capital do Est9ido de San
ta Catarina, na forma da
lei etc.
FAZ SABER aos que o

presente edital virem ou

dêle conhecimento tiverem,
expedido dos autos mil tre
zentos e dezoito (n.? 1318),
de AÇÃO EXECUTIVA, con,
tra o espólio deixado por
falecimento ele DIAMANTI
NA ROMANOS, que se pro
cessa perante este Juizo de
Direito da Segunda Vara e

Cartório de Orfãos, e tendo
em vista ao que dos autos
consta, por 'despacho profe
rido aos onze dias do mês
dc julho do ano de mil no
vecentos e sessenta (11/7/
1960), autorizou a venda,
em hasta pública dos bens
deixados descritos cem as

suas' respectivas avaliações,
que serão levados a público
pregão de venda e arrema,

tação a quem mais der' e
maior lanço oferecer, acima
das respectivas aval1ações,
pelo porteiro dos audítórics
ou a quem suas vêzes fizer,
no .dia 22/8/Hl60 às 14 horas,
no local em QUI� se realizam
as vendas em hasta públíca
determinadas por êste Juizo
à Praca 15 de Novembro nú
mero -doze (n.o 12) Edifício
do FORUM. Discricão e Ava_
liacão dos bens ãue serão
leva'dos à praça: IMOVEIS:
- Um terreno situado nesta
cidade, com a área � cen

to e Quarenta metros qua-
dradôs (140m2), medindo
nove metros e cincoenta
centimetros (9,50m) de
frente para a Rua FeILp�
Schmi'dt fundos com pro
priedade .da Vva. IZETTI.
onde mede quatorze metros
e setenta e cinco centíme_
tros (14,75m), extremando
de um lado com proprieda,de
.de FARACO & IRMÃO e

pelo outro lado, com pro
priedade de ANDRE' WEN
DHAUSEN JUNIOR e

mais uma casa edifi.caida no

mesmo :terrqno, com dois
compartimentos, digo dois
pavimentos tendo o n.o 42
Gonstruid-a de tijólos, cober-

�
. -

�

De um lado da mesa, Celso ladeado pelos s;rs. An.
tônio Almeida, Aderbal R. da Silva, Estivalét Pires e

Rubens de Arruda Ramos; do outro, Doutel de Andra.
de, com Evilasio Caon, Oldemar Menezes, Francisco
Dall Igna, 'Walmor Oliveira, Mira Gomes, Gentil Teles,
Olice Caldas, Cesar Seara, Sirth Nicolelli, Silveira
Lenzi e outros. Os nomes Isão citados por testemunha
rem o fato ocorrido nessa l'eunião de dirigentes pes
sedistas e trabalhistas, que discutiam as bases do acôr
do entre os dois partidos.

De repente, como um furacãC}, entrou pela sala o

Atanagildo Schmidt e aos berros foi dilzendo:
- Estou chegando de Campo Alegre! Já tive um

enfarto no coração e estou ameaçado de outro! Deixei
toda minha indústria pegando fogo, num pavoroso in
éêndio para vil' a esta reunião, porque sou petebista de
cruz na testa. Mas se vocês aí não incluirem a prefei.
tura de ,Campo Alegre entre as que o PSD tem que en

tregar ao PTB, eu só vou trabalhar para o Jango e pa
l'a mim mesmo, que serei o candidato!!!

O Doutel, numa humildade cheia de ironia, per
guntou:

- Não trabalha nem por mim?
O Atanagildo prometeu, meio encafifado. Mas pe.

diu para o caso da prefeitura de Campo Alegre Ser in
cluido na agenda da reunião. Depois d� 5 horas de tra.

balho, a reunião terminou e todos foram saindo, sob

protestos do Atanagildo, que ficou sozinho na sala, a

repetir: ,

- E o meu caso? E o meu caso? E o meu caso?

ta de telhas forrada, assoa
lhada e envidraçada, com
três (3) portas de aço e uma

de rnadeíra na frente, em

regular estado de conserva

ção. Adquiridos \por escrltu,
ra de Compra e Venda de
OSWALDO SCHUTEL DA
SILVA e sua mulher e ou

tros, em vinte e seis de maio
do ano de um mil, novecen,
tos e trinta e dois (26-5_
1932) e lavradas nas Notas
do Tabelião OLIVIO JANU
ARIO DE AMORIM às fô
lhas noventa e nove verso

(fls. 99v,) do livro número
um (n.o 1), e transcrito no

Registro de Imóveis a cargo
do Oficial L. J. Campos Jú
nior, às fôlhas quatrocentos
e seis (fls. 406) a quatro
centos e sete fls. 407) do li
vro número cinco B (n.v 5B)
sob número qutrocentos e

trinta e nove (n.? 439), ten
'elo o terreno ora inventaria
do o valor de dois milhões e

cem mil cruzeiros CrS ....

-

2.1.'00.000,00). E para que
chegue ao conhecimento dos
interessados e ninguem pos
sa alegar Ignorância, saan
dou expedir o. presente edí,
tal que está fixado TIa séde
dêste Juízo, no lugar de cos
tume, e por cópia publica_
do pela Imprensa, uma (l)
vez no órgão oficial e duas
(2) vêzes, em Jornal local,
devendo a primeira publica
ção ser feita com �ntece_
dência de :vinte (20) dias, e

segunda No Dia da Venlda,
ou se publicado o jornal no
dia da edição anterior, na

forma da lei. Dado e pas
sado nesta 'cida,de de Fh)ria
nó,polis, Comarca de igual
nome, Capital do Estado de
Santa Catarina, aos seis, di
go, aos doze dias ,do mês de
julho do ano de ummil, no_
julho do ano de um mil no_
1960). Eu, Alberto Luíz da
Cesta Escrevente Juramen
tado, o datilografei e subs
creví, E eu, Júlio Campos
Gonçalves, Escrivão de 01'_
fãos, Ausentes, Provedoria e

Resí,duos, Ü' mandei clatilo
grafar, .conferi e assino.
Euc�ydles (Je Cerqueira Cin_
tra
Juiz de Direito da 2." Vara.

Em Pôrto Alegre o

certame - Catari
nenses comparecem

Tem início hoje, na cidade
de Pôto Alegre, o Congres
so Nacional da Mocidade
TrabalhIsta. Diversos ss,
tados da federacâo estarão
representados no conclave
que terá o seu encerramento
no dia 24 de Agôsto, com a

presença do Dr. João Gou
Jant, e altas pérsonaílída,
des do trabalhismo nacional.
De Santa Catarina. seguiu
a delegação da Liga da Mo
cidade Tra'balhista, cons,
tituida dos seguintes mem
bros: C. A. Silvei·ra Lenzi.
José Itamário de Sá. Hélio
Endler e João Alberto Ri,
beiro.

Dep. OSMAR CU ..

,NHA NA CAPITAL
A bordo de UI,l1 aparêlho'

a jato pertecente 'àFAB,
desembarcou ontem, por
volta das 15 horas, no Ae
rqpôrto "Her-cilio Luz", o

!}ustre catarinense D®u_
tado Federal Osmar Cunha.
O parlamentar catarinen�

se, proveniente de �rasília,
tendo passado por Sao Pau.
lo e Curitiba, vem à nossa

Capital tratar ,de assuntos
Ufiados às próximas elei
ções .no Estado.
Nossos votais de boas vin_

das.

COROGRIFII
O jornalista palaciano, "castigou" um longo e subs

tancioso artigo, parâ concluir pela inexistência do lugar
denominado Fernando Machado.

jornalista pode facilmenteVamos explicar como o

encontrar o lugar:
Apanhe um mapa do

município de Chapecó, es.
cala 1: 250.000, passe um

paninho' que deve estar. su
jo pelo desuso.
Estique o dito em riba

da mesa de sua repartição,
aproveite ô paninho ,e pas
Se na melJa que também
deve estar empoeirada.
Coloque o dedinho fura

MIo em riste e vmje com
o dito partindo de Chape_
có (séde do município) e
antes de chegar a Coronel
Freitas, stop: eis Fernando
Machado!

Outra sugestão seria fa_
zer o que fez o candidato
CELSO RAMOS ,e seu

companheiro de chapa
DOUTEL DE ANDRADE,
ma� isto seria exigir mui
to do jornalista. Nem o

"conspícuo" que é candi
dato apareceu por lá.
A propósito da ausência

do "conspícuo" em luga
res que por não serem mu.

nicípios não lhe merece
atenção, escute esta, qUe é
v,erídica e ocorreu em Cri
ciuma durante a inaugura
ção do Posto de Monta.
Em sua "fala inaugura_

tiva", o Sr. HH contou
uma pa�sagem pitoresca
ocorrida em seu govêrno.
Visitando uma pequena
localidade, o povo ali resi_
dente veio abraçá-lo e

satiSfeito repetia eufórico:
em dez anos é o primeiro
governador que nos visita.
Ao lado do Snr. HH es

tava o Snr. IB que tão
desconsertado ficou que
por' pouco pouco não inau
gura uma das dependên
cia� do dit.o Posto.

Loteria do Estado
Pagamento de Prêmios

O pior cego é aquele que
obstinadamente se nega a
ve1'. A ilusão que se apos
sa do que se nutre de es
peranças vãs e inconsis
tentes, na ausência da 1'a
zão e do senso comum das
coisas terá empanada a
visão natural:
E, em semelhante esta

do de cegueira como pode
rão esses pOlíticos que so
nham acordados se de
frontarem com a verda
de? Impossivel e então,
criam castelos no ar ga
rantem vitórias certas, fa
zendo cálculos absurdos,
correndo para as miragens
que criam vultos crendo
em coisas inexistêntes.

Aqueles, porém mesmo
entre nossos adversári.os,
que se não deixam domi
nar por essa e outras ma·
neiras de viverem iludidos
não podem esconder a rea
lidade dos fatos e precem
muito a contra gosto a
âerrota que caminha i'm
passivel, v'encendo a falsa
propaganda, as mentiras,
os boatos tendenciosos e

até a infâmia de que se
valem para tapar o sol com
uma peneira.
Bem certo é que a vitó

ria de Celso e Doutel no

âmbito da política esta
dual e a de Lott e Jango
no cenário da política na
cional poem arrepios na
consciência de muita gen
te, porque sabem que che.
gou a seu término toda a
série de coisas criminosas
que praticaram e de que
incontestavelmente têm de
dar contas ao povo.
Sabem que a boa vidi

nha vai acabar e sabem
que a predestinação que
os aguarda com as penu
l'ias e maguas de um ostra.
cismo fatal não é coisa na
da agraàJ,avel e daí, esse
direito que resta de es

pernear sem outra solução
ou socor1'O que apareçam
milagrosamente a seu fa.
vaI'.
Desde que Celso governe

e gover,nará mesmo, a coi
sa mudará completamente.

O império da lei, o regi
me da justiça, a imposição
do cumprimento dos deve
res que a cada um cabe,
serão implqntados e os que
se desabituaram a isso vão
sentir seus inapelaveis
efeitos.
É Celso mesmo quem vi

rá e já está a caminho,
não restam mais dúvidas.
E não virá por certo com

picuinhas e vingançasi
nhas torpes, mas que porá
tudo nos respectivos eixos,
sim. E quanto a isto nin
guem se iluda.

O programa do futuro
gove1'1wdor é claro, certo,
não sofre1'á emendas.
E será fielmente cumpri

do.
Rigorosamente executa.

do sem sofrer quaisquer
modificações.

PESSEDISTA

A Administração da Loteria pagou a Snra. Vva.
Elvira Giacomini Mafessoni, residente em Caçador, o

prêmio ,d� Quinhentos mil .cruzeir08 correspondente ao

bilhéte 1349, extração do dia 22 de JULHO. pp. e ven

didla pela Agencia Loterica daquelã. cidade. Em Herval
do o.estej tres decimos do bilhete 2623, de 29 de Julho
premiado eom Quinhentos mil cruzeiros, aos srs. Irmão�
DaJIa Veclchia. Cinco decimos do bilhete 5441, de 5 de
agosto corrênte, premio de Quinhento.s mil cruzeiros, ao
sr. Waldy João Silvano, vendido pela Agencia daquela
cidade.

,.

21 de Agôsto de

NOTA OFICIAL
Partido· de Representação Popular

A Comissão Executiva Regional, em face dos baí
xos processos nsados pelos adversários da "União Ca,
tarinense" formada pelos partidos Social Democrático
Trabalhista Brasileiro, Libertador e Democrata Cristão'
sente-se no dever de alertar os seus correliglonârlos d;
Santa Catarina para o seguinte:

10) Todos os diretórios municipais do Partido de
Representação Popular, devidamente legalizados pe.
rante a Justiça Eleitoral, pronunciaram-se pela candi.
datura Celso Ramos ao Govêrno do Estado;

20) Há vários anos que o partido não possue dírs
tório em Concórdia, bem .como em Videira. Desafiamos
contestação. Os nossos adversários que nos desmintam,
pedindo certidão ao Tribunal Eleitoral;

30) o. manifesto de Videira, assinado pelos tram,
fugas Luiz Leoni, Evencio Elias e Cláudio Lorenzoni,
não mais engana os verdadeiros integralistas. o. prl,
meiro, sr. Luiz Leoni, logo após eleito prefeito municio

pai, aproveitando-se do partido, abandonou seus ,COm.

Ipanheiros e integrou-se na orientação do ex-comunista
Parigot -de Souza. Desde que assumiu a prefeitura des,
ligou-se do partido, passando a defender os seus "in
teresses", e, só êste ano, quando o ar. Evêncio Elias
andou percorrendo o estado, em carro

.
oficial camu,

fIado, a serviço da UDN, foi que resolveu o sr. Luh
Leoni reestruturar o diretório municipal de Videira,

, elegendo-se seu presidente. o. Diretório Regional, en.

tretanto, alerta contra os aproveitadores, em março
deste ano, numa Convenção memoravel que assustou
os "mercadejadores" do nosso partido, pela sua coe,

são, resolveu não homologar a eleição do dito Luiz
Leoni considerando que o mesmo, pelas atitudes que
vinha' tomando, atitudes dúbias e interesseiras, não
tinha condições morais para dirigir o nosso partida
em Videira. o. seu manifesto, é o resultado do deapek

. to e do compromisso com o grupo econômico que
felicita [Santa Catarina.

(Continua na 11.a página)

MANIFESTO
A Gazeta, em destaque, publica um manifesto de

autoria do sr. A.S.
O Snr. A.S., muitos ignoram, fol .. Delegado II&

SAPS, em Santa Catarina.
Porque foi nomeado, e

fácil entender. Sendo o car,

go de livre nomeação e ca

bendo a indicação ao PTB,
ei-Io nomeado!
Porque foi demitido, du

rante o govêrno Café Filho
(contra quem nada diz o

Snr. A. S.) é o que pouca
gente sabe.
Interessante seria que o

Snr. A. S. em item esclare
cedor, contasse o episódio
da Idemissão sua e de "sua"
tesouraria da DR. do SAPS.
que seria incluido no meu

manifesto.

Quanto a mentírínha ca,
beluda de que o Dr. Nerêu
Ramos, na Presídêncía da
Re)pública não dístínguíu e·

Iementos do PTB, nas Au.
tarquias, basta solicitar o

testemunho teIos dootores
Pedro Ivo de Mira Gomes e

Rafael Gomes Cruz Lima, o

primeiro Assesssor 'l'énico
do IAPETC e o segundo pro·
curador da mesma Autar.
quia e por .coincidência,
ambos sobrinhos do ex·

Sena,dor Carlos Gomes de
Oliveira.

AO VERDADEIRO COLONO
AO COLONO, um sábio Ipai
põe-.lhe ao ouvido, em sussurro:
"NO CONTO ,UMA VEZ, SE CAI ...
DUAS, SO' CAI QUEM FOR BURRO."

Irineu deu à lavoura
E a tudo um franco abandono;
Agora, abraça a "vassoura"
E se enfeita de "colono" ...

Mas o po-vo sabe a manha
Dêsse <?OLONO de araque,
Do caVlar e da Champanha,
Do "wisk:y" e do cadilaque!

No seu plano de Govêrno,
CELSO promete isentar
Um impôsto que o "colono"
Nunca deixou de cobrar!

COLONOS: CELSO já disse,
Sem alardes de �'vassoura,"
Que abolirá os impostos
Dos terrenos da 'lavoura!

CELSO não quer que êsse Impôsto
Territorial mais se cobre,
Para que o pobre colono
Não passe a colono pobre!

AVANTE! COLONO! VAMOS!
'Nosso voto já tem dono ...
Elejamos CELSO RAMOS
Que não é falso colono!

Se alguem te engana uma vez,
E' certo que a cul;pa é sua;
Mas se te engana outra vez,
E' claro que� a culpa é tua!

Ao colono, um sábio pai
Põe-lhe ao ouvido, em sussurro:
"No conto, uma vez, se cai. ..
Duas, só cai q.-uem fôr burro" ..

Herjus PUa Patrujo
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