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CUIADA - Na capital de Mato Grosso, domingo
.J

à noite, o marechal Teixeira Lott declarou à im
prensa local que "a Oposição, sentindo a derrota
nas urnas a 3 de outubro, incentiva a discórdia em

nossas hostes sem qualquer êxito, isto porque, nosso
olijetivo é servir o .Bras il quaisquer que sejam as

',erfjdias. Cada dia que passa mais cresce nossa cer

i'eza da vitória eleitoral".
O 'candidato nacionalista fêz estas declarações

quando um locutor da ernissôi-a local informou-lhe

que a lJDN findava ;n'0}1 __ gan do mentiras em Mato
Grosso sôbre um possível boicote do senador Felinto

Müller.

c-s 3,00

�, . ...,

�in (entiva';!l discórdia
. ,�
...:J

A CARIA HISTÓRICA DE 24 DE AGÔSTO
Natercia Cunha Veloso

(PÔl'to Alegre)\

Não me acusam, mas me

[insultam 1

Fôrcas vis, mais uma vez

ünterêsses que resultam
'

Da perfídia mais soez.
* :!: *

Criou asas a calúnia,
E abatam a minha voz

Aqueles que por pecúnía
Tentam deter o albatroz 1 nON contra os interesses �a

�
..,i�.:.�.:�.,� �,3 I a e�Jtir' '

.' :f�_

o HOMEM, A OBRA E O POVO I
Qt1nn(lo a:<s.lImill (, g'ovel'no, Nerêu Ramo;>, encon

trou os problemas fundamentaiR ela saúde pública l'n

tregnes a uma. precarissima Diretoria de IIigien:,
com meia duzia de funcionários, cledLad'os sem dú

vid.1, mas que não podiam atender as e:lÇ_igências d�sRe
impottantissimo setor. Com a SUH visão de �stadlsta,

trouxe para o Estado um san itarista .consagrado no

Brasil e no exterior - o dr. Amilcar Bar�� Pellon. E

com ele tracou um notável programa, iniciado com f

\( onstrucão e organização do Departamento d� Saúde

l'ública� de grandes cent�'os \regiona�s e .numerosos,
postos satélites. Êsse planeJamento fOl c?ntmuado nos.

.

t té 10'"-1 quando fOI abandonado
governos segtun .es a e "ü, c -

.'

para a criação de 'postoz�nhos isolados, sem ll1tel'llga:
cão com centros, e fechados durante meses e anos e so

>

',' I leão Em vez da con-
abertos- em vespelas (le e e. .,.

tiuua<;ão do plano ele Neiêu, trucado para o povo, o sr.

Iririeu Bornhausen ...

�G>'''''''�:'''"
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FOG-O SIMBÓLICO DA PÁTRIA
Consoante ocorre todos os anos, deverá c�egal: a

esta Capital, no próximo sábado -: dia
27 - �s vinte

h' o FOGO SIMBÓLICO DA PATRIA, que este ano
OI as,

artida de Brasília devendo estar a zero hora
teve sua pa ,

do dia 31 do 'corrente, em Pôrto Alegre.
. .

_. dicado o Sr. Oswaldo �a_
Objetivando os prepara; i:1hado _ ilustre PrefeIto

tivos para a recepção ao Municipal _ para saudar
tradicional ato cívico, estí , o FOGO SIMBOLICO, no
veram reunidos no Gabinete ensejo de sua chegada. O
.do Sr. Prefeito Osvaldo Ma- altar, onde deverá perma
chado, os S1's. representan- necer a pira do FOGO SIM
tcs da Guarníção Mílttar de BOLICO será erguiodo no

Florilanópolds - Tte.. An, saguão .cia Prefeitura Muni
tonio Barreto; Ido Desta; cípal, onde. haverá uma
camento ida Base Aérea - guarda formada pelos re
Tte. Ivan Ramos; do Co- presentantes das quatro
mando da Polícia Militar - unidades mílttares.
Major Elvídio Petters. e do .

5.° Distrito Naval - Cap.

O f
.

f
.

,de Corveta Antonio Rízzo

e racasso em racassoSoares; desportista Edco .•Straetz Júnior � Inspetor
Geral de Educação Física ,do
Estado e o jornalista Waldir
Grisard.
Na oportuni·dade, foi in_

...'ia defesa do- povo sempre
[alerta,]

Sigo o 'destino que me foi
[imposto,]

De fonte altiva, ereta, e

. [descoberta.I
Sem a mais leve contracão

[no rosto.[

É bom que se fique co

nhecendo o estôfo dessa
gente. É bom que 9 ope
rário e o funcionário da
Prefeitura tomem nota da
lamentável atitude dos ve

readores da U.D.N.
Não querem decidida

mente o bem estar da
nossa população, nem de
sejam que o Sr. Osvaldo'
Machado ponha em ordem
oa salários e os vencímen.,
tos dos servidores munici
pais.
Aí está um retrato do

udenísmo ca-t.arinense!
E que retrato ...

Cefsa faz . �eclafa�ão �e �ens .

.

" 'Declaração dtt bens
-- a) -'Ul'l} lote de treis-rndl .

,.que faz Celso Ramos, (3.000) .açoes r;o valôr de
para conhecimento do hum mil cruzeiros (�r$ ....
povo de Santa Catarina, 1.000,00) cada, da era, Flo-

na q u a 1 i d a d e de ran- re&t�l �e S. Catar�na. -

didato à função de Go- Indu�trla e Come}"clO de

'verna\do� do Estado, a Ma,d�Ir�, .

C0111 sede em

ser eleito em 3 de Ou, Flona�opdlas;
tubro de 1960. b) lde� ele duas mil

I - Imóveis (2.000) açoes ele hum 'mil

a) Uma casa residencial cruzeiros (Cr$ 1.000,00) ca,

e respectivo terreno, à da d.a�. Ramos S.A.
Avenida Trompowski n.o Comer�lO e Tr�nsl?0l't�s,
17� nesta Capital, adquirido com sede. em F'lortanópolis:
em 22 de Janeiro de 1946, �C) - I�Cm de quatro
devidamente registrada sob lfil! e qumhent�s (4.�00)
n.v 5.063, a fls. 23 do L. n.". .

açoes de hum mil ctuzeIros
3-E do Registro Geral de (Cr$, 1.000,00) �a,da, da

Imóveis da 1.a Circunscrição Con:�tIutora Catarme?se de
da Comarca 'cte Plcrianó., Estrarlas S.A., com sede em

polis. Lages,

recursos para por em or

dem a situação do opera
riado c do funcionalismo e

poderá cuidar da- execu,
cão de vários serviços da
maior relevância para a

população.
Pois bem. A bancada da

U.D.N. está contra o pro
jeto. E�tá, assim, contra
também os ínterêsses do
operário e do funcionário
municipal recusando ao

Prefeito os meios com os

quais será possível regula,
rízar a eítuação financeira
de Florianópolis.

',ii *. ::, *
Quando vos humilharem, nobre povo,
E contra vós se erguer o potentado,
Hei de sofrer convosco o insulto novo,
Sentiréis a minha alma ao vosso lado.

.

O Prefeito Osvaldo Ma
chado encaminhou à Câ
mara Municipal projeto de
lei regulamentando o lo
teamento dou terrenos si
tuados no aterro da Praí;
nha.
Com o produto da venda

dos totes o município terá

* * *

Quando a feme bater à vossa porta
E a energia faltar para a labuta,
Tereis na fé o alento' rue conforta
E em meu' nome a band-eira para a luta!

Carfa gota do meu sangue
Será uma chama imortal,
QuandQ .eu tombar frio e exangue,
Preso a um destino fatal.

,.-

Meu sacrifício supremo
Há de manter-vos unido,
Qual nauta que, junto ao remo,
Do mar enfrenta o bramído.

* * *

Houve o apêlo derradeiro
Meu irmão heróico e brave
- Que o meu povo brasileiro
De alguém jamais seja escravo!

* * *

Ae ódio e à infâmia avil tantes
Respondo com meu perdão.
E ás agressões Incessantes
Nem uma palavra, não!

i» Um terreno, à R. São
Jorge, adquirido em 13 de
Outubro de 1956, registrado
no mesmo ofício sob n.o ..

15.100 a fls. 280 do L. 3�E.
II - Móveis
a) Um automóvel marca De
Soto'
b) UIfi carro pequeno Vol

kswagen,
Nota: Os dois carros estão
registra'ctos e emplacados
pela L V. T. P. dêste Estado.
III - Diversos;

d) - diversas ações, em
pequeno número de socie
dades de economia mista
(Petrobrás, Cia. Siderúrgi
ca Nacional e outras), «te
sÜ'cieclades de divulgação e

)'ádio emissoras, de clubes
c sociedades esportivas no
valôr

. aproximado- de tre_
,zentos mil cruzeiros (Cr$ ..
300.0-00,00).

.

Florianópolis) 9 de agôsto
de 1960

CELSO RAMOS

DeL vos a minha vida e a minha morte
Per (lue de mim guardeis pura memória,
'A eternidade enfim eis o meu norte!
Saio da vida para entrar na História!

JOINVILLE - 21 CE) - Ontem, domingo, o sr.

Carlos Gomes ,de Oliveira visitou esta- cidade, de rebo

que com o sr. Irineu Bornhausen. Em companhia de Do

mingos de Lemos, úni20 dissidente .do PTB em Joinville,
o candidato a vice na chapa lanterneira tentou realizar
um comício no Bai.rro do Itaum, onde se 'aglomeram cer

ca de 7.000 eleitores operários.
Ào local anunciado, Sa- do candidato, estavam qua

Ião Fluminense, à chegada tro pessôas. O sr. Carlos
Gomes entrou no salão e

logo saiu, quando foi vaia
-do !por numeroso grupo tra
balhista. Irritrudissimo, di.
rigiu_se a uma operária, que
acompanhava a zu'ada,
ameaçando prendê-la· e

pro-cessá_la, pediIlJdo.lhe o

nome Não obtendo resposta,
anoto'u o número da bici
cleta 'da operária para na

delegacia descobrir-lhe o

nome. Mas aí já a turma
trabalhista engrossara mui.
to e os assovios e vaias
eram muitos fortes, seguidOS
dos avisos de que ninguém
seria enganado duas ve

zes e que ninguém iria pa
ra a UDN.

SERÃOGOVERNO SATISFEITO: TROPAS RETIRADAS
LEOPOLDVILLE, 23 (A.

P.) - O govêrno cor;g.!lês
retirou, hoje as eXIgen
cias que vinha tentando
impor às Nações LInidas no

desenvolvimento de suas

operações no país. Numa
violenta reviravolta quan
to à posição antes assumi
da, o govêrno anunciou

que "não vê motivo para
indstir em suas exigên
cias" em virtude da mais
recente reunião do Conse
lho de Segurança. Com
efeito, o Conselho c.onfir
mou a orie:qtação seguida
pelo secretàrio g,eral, Dag
Hammarskjold, a quem o

govêrno conguês acusou de

"chantage, traição e cons

piração". Hoje, numa de_
claração qUe deixou a

muitos estarrecido�, um

porta-voz oficial do Congo

declarou aos jornalistas;
"O govêrno está satisfeito
de que serão retiradas as

tropas 0elgaa.

O t
PARTIDO TRABALHIS- Iocumen O TA 'BRASILEIRO

. SeFi!�i�:ó��li!� �a�a:i�:� I
� • ,. tembro de 1955.

para a IIlstona p,.,.S!R8��p��hei,o,
1 - Em virtude dos boatos divulgad.os por nos

sos adversários, sôbre dissidências em noss.o Estado
e adesã(J de Diretóri.os Municipais à candidatura La
cerda, vimos trazer n.osso f.ormal desmentid.o a tais
invencionices. O própri.o I.acerda teve.o cinismo de
propalar dit.os �oatos, em praça públiea, referindo
nomes de transfugas já expuls.os d.o P.T.B. por oca�
siã.o d.o pleit.o de 1954, quando .o nQSSO Partido deu a
vitória aQS candidatos da Aliança ,SQcial Trabalhista.

2 - Aliás, êsses rumOres sãQ facilmente expli
cáveis. Ninguém ignQra que o P.T.B. é, em Sant!!
Catarina, a fôrça decisiva dQS pleitQs. Noss.os adver
sáriQs, vendo-se, perdidos, procuram agarrar-se ao

P.T.B..comQ última tábQa da f;alvaçãQ, senã.o para
.obter-lhe os votos, que êles sabem não c.onseguirão,
pelQ menos comQ recurso de propaganda, pai'a levar
um p.ouco de alento aQS seus desencantadQs correli- /

gionários.
3 - Nada conseguirão, porém. N.ossos compa

nheiros,' em todQS os Diretórios Municipais, estão
coesos e unidos, dentro da .odentação partidária, que
nãQ foi traçada em conchaVQs, ou em manobras es

cusas, mas flrmada leal e demooràticamente, de

acôrdQ com as disPQsições d.o Código Eleit.oral e dos

Estatutos do Partido, em memoráveis Convenções
Nacional e Estadual. (Cont. na 2.a pág.)

REPTADO O
GOVERNADOR

CHAPECÓ 18 (E. - com

atraso) - Em face da afir
mação do _governador He
riberto Hulse, quando da
inauguraçã.o da casa do
colono nesta cidade, de
que nada devid aos muni.
cipios das cotas de retôrno
- art. 20 - o senho'r Pli
nio De Nez, prefeito muni
cipal num comicio em

praça pública r'eptou se

nhor governador propon
do.se renunciar cargo e

mesmo trocar de nome se

o senhor Heriberto Hulse
comprovasse sua afirmação,
pois somente a Chapecó
governo do Estado deve
aproximadamente doze mi
lhões de cruzeiros. (Corres
pondente).

o "Navio
Con�ena�o"

O HOMEM, A OBRA
E O POVO II
Enterrou milhões no Pu-'

lácio do Govêrno, para
fausto de um govêl;no que
hoje, quandoo seu titular
de ontem fala nos comícios,
não tem mensagem alguma
ao povo.

�

HO'je no Cine São José,
soh o ,patrocínio das Pio.nei. _

ras Sociais, a Pré-estreia do
filme Ido ano; O NAVIO

CONDENADO. A Pré-estré
ia que terá início às 20,00
ho-ras será pró conclusão do
Restaurante Universitário. _::.....------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

\

- srta. Liz Terezinha Ca- - srta, Lenoir Oliveira San-

�lli too
sr. Sergio Bernardo Laus

- sr. Alberto José Soares
- sr. Carlos Lebarbenchon

- sra. Ofélia Cúneo da Costa
- sra. Carmem Mello dos

Santos
- sra. Onélia Cunha Praze, - sra. Valquiria Merizio

res - srta. Oneide de Figueiredo
- sr. Odilon Vieira Cordeiro

DOCUMENTO PA'RA A HISTO'RIA
(Continuação da última página)

4 - É certo que um ou outro compauheiro, como

a-contece em qualquer partido políti.co, passou-se para o

adversário. Isso, porém, não significa a adesão de ór
gãos partidários, mas simplesmente a manifestação in
dividual do direito de preferência e da faculdade de mu

dar de partido, que reconhecemos em qualquer cidadão.
5 - Temos observado a renovacão de valores em

nossas fileiras. Indivíduos -desajustad�s ao nosso meio
ou incapazes de colocar um ideal acima de conveniên
cias momentâneas, desligam-se ou são desligados e vão

seguir o seu destino. No lugar dêsses poucos, novos e

numerosos elementos vêm fortalecer as hostes traba
lhistas, cimentando a pujança do nosso Partido.

6 - Estamos atentos no sentido de resguardar a

unidade do Partido e honrar Os compromissos sol-ene
mente assumidos para com os nossos aliados.

7 - Em vista das responsabilidades que nos <cabe

rão, como participantes dos Govêrnos Federal e Esta
dual que ajudaremos a eleger em 3 de outubro, pedimos
aos companheiros dêsse Diretório Municipal maior
atenção no sentido de manter a integridade do P.,T.B.
e fiel observância às diretrizes fixadas pelos órgãos má
ximos de deliberação . partidária.

8 - Especialmente, pedimos atenção para o uso in

devido da legenda d.9 P.T.B. na propaganda dos nossos

adversários, por indivíduos que não estão a isso autori
zados. ISempre que tal ocorrer, pedimos denunciar ime

diatamente ao Juiz Eleitoral, para que S. Excia. deter
mine a 'cessação de usurpação e a responsabilidade cri
minaI do a.utor.

9 - Confiantes na vitória, marcharemos para o plei
to, certos de que o P.T.B., e somente o P.T.B., é o Par
tido de Getúlio Vargas, é o Partido dos Trabalhadores.

10 - Haveremos de mostrar, mais uma vez, o repú
dio dos trabalhadores aos falsos trabalhistas, àqueles
que, acomodados ao calor do Govêrno, estão acumpli
ciados com políticos reacionários responsáveis pelo 24

de Agôsto, 'cujas correntes partidárias representam o

espírito anti-getulista e a negação dos ideais trabalhis-

tas de nosso Chefe Imortal.
.

11 - Honraremos o nome de Getulio Vargas elegen
do, a 3 de outubro, os continuadores de sua política so

cial.e economica: Juscelino e Jango ; Gallotti e Miran

da Ramos.
Sa lidações ,trabalhistas

Saulo Ramos - Presidente
Telmo Ribeiro - Secretário Geral

OSVÂLDO MEU
DUAS GRANDES BATALHAS - Sim. Efetivamen

te, são duas grandes batalhas de civismo e patriotismo.
A do Censo, a começai' em setembro próximo e a

Eleitoral, para 3 de outubro. Aquela-a do recenceamen

to geral de 1960, entrou no período inicial 'com a reu

nião dos Agentes Estatisti.cos, convocados pela Delega
cia do IBGE, considerados .delegados consttários em

Santa Catarina.
Em todo o Estado para. tão imp01.'tante serviço, for

mam cerca de 3 mil recenceadores.
Mais de 8.500 quilos de material a ser empregado

nesse trabalho sôbre o censo demográfico e também
agrícolas, econôômicos, etc., que estão sendo transpor
tados por uma frota de caminhões para todos Os munici

pios catarinenses, segundo declaração feita pelo dr.
José Newton Nogueira, digno e diligente Ins-petor do
lBGE em nosso Estado.

O censo a respeito de Religiões igualmente faz parte
desse notável trabalho pois, o Brasil quer saber tudo e

nêste particular esperamos seja. o trabalho feito com

toda a meticulosidade, a fim de que o brasileiro possa
com a máxima liberdade garantida pela Constituição de
clarar sem mêdo o livro de qualquer, qual seja a sua

religião.
A louvável ini,ciativa de apresentar pela primeira

vez no mundo o censo de comportamento social, no se

tor de moradia. e aspecto econômico, já tem um signifi
cado importantíssimo. E assim, teremos um 'censo com

pleto. Que o povo coopere com esse serviço, são nossos

votos. A 'outra batalha é a eleitoral. Aquela em que

o cidadão livre e de consciência limpa, irá escolher seus

'candidatos para Presidente e Vice Presidente da Re

pública o Governador e Vice em nosso Estado.

O povo está sendo .ínstruído numa batalha em que

se procura separar o joio do trigo e em que se acentua

a necessidade de construir um Brasil bem hrasileiro
dentro das normas de um nacionalismo sadio, que livra

rá o povo e o Estado de todos Os erros até agora come

tidos.
E assim, dispostos, vamos tambem para esta batalha.

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

Um Banco para:'
Financia o agricultor
Financial' o industrial
Financiar o comerciante
Financial' o profissional
Financial' o estudante
Financiar obrai � cargo
do Estado e dos munici
pios
Financial' a casa popular
Arrecadar os dinheiros
públicos

Um Banco que não dê lucros
para' o enriquecimento de um

grupo econômico, mas para a

melhoria das condições de vida
do povo coiarinense.

CLUBE DOZE DE AGOSTO - DIA 11 DE SETEMBRO SOIRÉE E SHOW 'ESP'ETACUlAR EM TECHNICOLOR Com a orqueslr � c e n I r o americanà
"MARIMBA CUZCAllAN" Canlores: Carlos Gonzales Pinto e Blanquila Amor Rumbeira: Amelila "LA ATO'MICA TROPICAL"

Mesas na secretaria: cr$ 300,00

-s-�-O---(-:-�-I-A--I-S-----------"-----------'--------"------'i�SSã�:S;$!rC:i:�'C���ii'��i:i:'iã�i:'�c�f�1�;;i��·1���·Á����;::_;po:S::i:i��·;�·lta���SllLiI
ANIVERSARIOS - sr. Manoel Vieira SSSSSSSSSSSS"4SSSS'<SSSSSSSSSSSssSSSSSSSSSSSí

FAZEM ANOS HOJE - sr. Amilton Prazeres
- ----- ------

sr. Nereu Andrade _ sr, Edmundo Brast l"sSSSSSSSriSSSMSSSSS"sr. Teodoro Ligocki - dr. Alfredo Pessoa de Li- tsr. Evandro Luz ma
-

- ,.
sr. Antonio A. Paladino - sra. Etelvina Antunes da

V. • •
- dr. Joaquim Guedes Moo- Costa

SSSSSSSSSSSSSSSS%SS'
�

ních _ sr. Jacó Tavares
"No govêrno de lrineu
Não haverá eontrabando
De gasolina e pneu"
Mas se for dado o comando
Para o colono de araque
Haverá de Mercury! ...

.-.-.r::-;,

SANTA

o seu

CATARINA pode e

BANCO
deve ler

Os recursos previstos para o Banco do Estado sairão
dos impostos e taxas vigentes, SEM NENHUM AU.
MENTO DE IMPOSTOS. Êsses recursos seriam os

seguintes:

Fundos de Obras e Equipamentos
Fundos de Investimentos
Fundo de Assistência aos Municípios
Fundo de Educação

- Fundo de Desenvolvimento Agrícola
- Fundo de Saúde Pública

Além dêsses recursos, o Banco contará com depósitos
particulares e dos Poderes Públicos.
O Banco contará com uma agência em cada muni.

cípi�. As. Coletorias e os postos de arrecadação
funcionarao como agências ou escritórios do Banco.

EM

comecmemo: Sociais

�-,/ �%%SSS%S%%%%S%S%%%%SS%%%S%S%S%SSSS%%S%%S%$9�'
MAIOS "CATALINA", vão desfilar no DO DIRETOR Social do Tabajam Têni;r�
Tabajam Tênis Clube de Blumenau, Clube, Sr. Egon areui, acabo de receber'4

-- 000 -- convite para assistir o suntuoso desfile,
SôNIA Maria Veclc a debutante do Clube dos últimos lançamentos dos maios -ca.

Doze, representante da Cidade de Brus: talina" - A festa, realizar-se-á no pró.
que, domingo último, deu shaw na cancha ximo dia 10, com a participação de çaro .

de tenis do Bandeirante Clube. tas daquela sociedade e modelos da Ca.
-- 000 -- pital Paulista.

o CLUBE 6 de Janeiro vai promover a -- 000 --

noite do ·"Charme" com a escolha da O NOVO "chemisier" é açora sofisticado.
Rainha. O elemento côr é dos mais importantes na

__ 000 __ moda de hoje. Cõres suaves mas alegres

HASSIS, continua com sua movimentada são 'colaboradoras dos çraruies costurei.

exposição nos salões do Brasil Estados ros de Paris.

Uniá.os. -- 000 --

o DR. Mauricio dos Reis e Sr. Amilcar

Cruz Lima no último domingo circularam
na cidade de Brusque.

-- 000--

)

-- 000--

AMANHÃ, o Clube Soroptimista reali.za o

tão comentado Bingo, em prô; dos neces

sitados.

NO JANTAR de ontem no resiaurcsite

Lux Hotel, foi muito comentada a distin

ção e beleza da senhora Deputado Aniô:

nio Edu Vieira. -e-

-- 000--

ESTÁ circulando em nossa C'idade o sim.

pático casal SI'. e sra. Dr. Francisco wos

grau da cidade de Videim - Na noite

de domingo, o colunista jantou em corn.

panhia do casal em [oco no Querênéia
Palace Hotel.

_- 000--

NA NOITE de ontem, o casal Durual J

dos Reis, recebeu em seu apartamente

um grupo de amigos com movimentado

coquitei.
_- 000--

GRANDIQSA Soirée dia 11, acontecerá

nos Salões do Clube Doze, com o movi-

Jmentado stun» da orquestra centro-Ame.

ricana Marimba - cuscaüan - uma

rumbeira intenULcional participar� do Ishaw. Reserva de mesas na secretaria do

Clube. ��

-- 000--
MELO Praies' cronista social da cidade
(;e Rio do Stll, já está selecionando as

quinze srtas. que participarão do desfile
Bangú, que será realizado naquela cidade.

-- 000--
GENTE bem, agora toma 'aulas de violão.

-- 000--
TAMBÉM a cidade de Tijucas receberá a

visita dos Desfiles Bangú, em pról da So

ciedade Amparo a Velhice. Participarão do

II âestile as srias.: cuu« Temes, Arlete

Duarte, Lélia Marza Bauer, Elizabeth

Bayer, Júlia Duarte Tereza Hamtmers,
zua« Silva, AlaÔ1' carcouio, Marlene rei.

les, Marlene Alves, Mariza Peixer, Eulina
Amorim, Daureei Glória Ferreira, Vem

Batisitoti e Heloisa Gomes.
-- 000--

AS SENHORAS Miryam Bauer, Maria Leo:

nida Vieira e Bernadete Viégas, alunas
da Professora Madame "Perlu" tem jeito
os melhores elogios com referência a

suas aulas.
-- 000--

UM FATO

Todos sabem que foi prendido pela alfândega do
Rio um Mercury que o Senador Irlneu Bornhausen
tentara passar ...

A FAIXA

.,
"Com lrineu no gnvêrno não haverá contrabando

de pneus e gasolina".
A PERGUNTA
Ao presente:

Contrabando de automóvel, Mercury haverá?
Ao Passado:

Quem contrabandeou pneus e gasolina?
Qu·em contrabandeou Mercury ?

.�

I
,�
CONTRABANDO? DE QUEM?

Quem. tem rabo de palha, não senta fi beira do
fogo ...

Contrabando de gasolina e pneu no P.S.D.? Serial
bom explicar. A

Não é do PSD aquele caso escandaloso da alfân-U
dega de Paranaguá, que não passou, nem aquele ou

tro de coisas vindo de Itajaí, que passou quando che,
garam os importados carros dos bombeiros ...

mN'HEIRO DO POVO ...

E. ,. usam e abusam .• ,

Para isso é que serve a fábrica de vassouras da
Penitenciária?

[MORALIDADE

t� Os Maquis "EP-5" surpreendeu em plena ativi
U dade, no distrito de Palmeiras, Laj"{;s, um cabo da

Polícia Militar, auxiliado por dois soldados trepados
nurn poste colo.cando faixas do Lrineu.

Maquis GDE: 1 - Na Polícia Militar, o sub-te
nente auxiliar do fiscal de dia foi advertido -severa
mente por não ter 'entregue uma tolda de lona da Po
lícia para cobrir o palanque do comício da UDN.

Idem: Irineu, no palanque, deveria estar eufórico
'lo constatar que o réprobo Mário Hercítio de Ol i
veira, fardado de sargento, empunhava uma vassou

ra dando vivas a êle e ao Jânio.

JEM: O SANTOS OS TRAGAM
Ele vem aí. Veio. "Das Europa". O tempo qUI)

mies estava alegre, entristeceu e chorou, Foi água
m pencas.

Da outra vez ele veio com o Jânio que discursou
.repado num caminhão em frente ao Palácio. O tem

ro? De cara feia -. Enfarruscado. Lembram-se?
Os dias andavam lindíssimos. Convenção da

JDN. Foi )água e água!
Agora voltou para a festa das vassouras enf'or

.das, e ... outra vez, dá-lhe chuva!
Uma coincidência ... é normal; duas, já é multa;

cês, convenhamoa que é demais; quatro? essa não!
já deu na vista de todo mundo que com essa gente -

nem São Pedro quer conversa.

,
�

CELSO que esteve ao 'comando,
Do Partido de Nereu,

, f, Nunca foi de contrabando
i Como já foi lrineu,
�� Que de volta da viagem
,� Pôs um carro na bagagem ...
\0••.,.""",,,'\ .. ,.,.,,. ... 'b-,

."".,-:-

le J�aiJ'.
______�----------�-=SS==NNA MBriMP

APED ITIVOS '''('�USICAOOS ,., �
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Tudo para o seu lar

RUA TRAJANO.,29

Agora

35.000,00
ou

'2.000,00

<, "A voz DE OURO ABC -1960"

Na seluD�/a �uiDzeDa �e setemBro o maior CODcurso �e caBIa �o�ular �o Brasil
Emissoras de rádio e tele. , maior concurso de canto

pO-1
certame efetivado em. 1958,

J
va acorrência de candidatos,

visão de 21 estados apresen, \ pular do país: "A VOZ DE iá havia despertado grande pois, pela ,primeira vez, se

tam-se para a realização do \ OURO ABC". O primeiro: interêsse, dando.se eXipressi. promovia um concurso de

[nlflelO GUANAHARA
APARTAMENTOS EM CONDOMíNIO

RUA FERREIRA LIMA

VENDE-SE (ao lado da Fac. de Medicina)
CENTRO
Rua Cons. Mafra
Casa
Avenida Rio Branco
Apartamento em
Rua Ferreíra Lima
Incorporação
Apartamento em

Condomínio
Rua Altamiro Guimarães,
Esq.
Casa
Rua Tiradentes Esq.

. Casa
Rua Almirante Alvin
Terrenos
Super Mercado Municipal
Bancas
Rua Brig. Silva Paes
Terreno
Rua Visconde OUl10 Preto
Casa e Terreno
AGRONÔMICA
Rua Alm. Carlos S. Carneiro
Depósito

IRua São Vicente de Paula
Casa

ESTREITO
Rua Araey Vaz CalIado
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 do Loide
Terreno
SÃO JOSÉ
Centro:
rua José Souza
Casa
ENSEADA DE BRITO
Praia de Fóra
Sítio ej52.000 m2
(frente para a praia)

FINANCIAMENTO EM 5 ANOS,

"J1liYJ!lfJRUA FELIPE" SC*'IOT Y' �:lO lA-f" SAQ llJlZ

Informações :

Edificio TONI
APA8TAMENTOS EM CONDOMíNIO

AV. RIO BRANCO
(próximo à Assembléia Legislaliva
do Eslado)

Informações :

ALUGA-SE

Área cl Garagem: 144m2Rua Alvaro de Carvalho
Sala Comercial com insta,

lações
AGRONOMICA
Servidão Vieira
Casa (Nova)

CENTRO
Rua Conselheiro Mafl'a
Sala Ampla pi Escritório
Super Merca'do
Bancas

Gran.de do Sul, por seu Delegado, tem a satisfação de
convidar aos Exmos. Srs. Desembar,gadores Juízes de
Direito, membros do Ministério· Público, Advogados
Serventuários,

. aux,ilia!:es e fU,ndonários da Justiça:
para a. solene instalação do Nucleo de Florianópolis
que se realizará, no próximo dia 24, às 20 horas na Bi�
b.lioteca do �grégio Tribunal de Justiça do Estado, gen ,

tIlmente cedida por seu Presidente, o Exmo. Sr. Desem
bargador Alves Pedrosa.

Florianópolis, 22 de agôsto de 1960.
João Muller Filho
Delegado Itinerante.

mio em dinheiro. Seu prêmío acompanhante, também por
é um início de carreira: 1 conta do lPatrocinador. Em'
ano de contrato em rádio e Santa Catarina a Rádio Gua.
televisão, 1 ano de contrato rujá é a ,promotora de "A
com a gravadora RGE. Há VOZ DE OURO ABC - "1960",
também um prêmio de via- estando apta a receber ins
gem : um passeio de 15 dias criç?es, promover os .testes,
aos Estados Unidos, pela realizar as eliminatórias etc.,
Real, com todas as despesas dentro do esquema traçado
pagas. E, para completar: para tôdas as emissoras
u rntelevíor. partíeípantes.
Os Finalistas Estaduais Se você gosta de cantar,

ganham, além da viagem se [ulga que tem talento pa,
com estadia para S. Paulo, ra seguir carreira artística,
U mrádio-Fonógrafo. Cum- esta é a sua oportunidade de
pre lembrar que, no caso de vencer. Inscrevacse, hoje
uma senhorita ou senhora se mesmo, na Rádio Guarujá e
classificar como finalista de partícipe de "A VOZ DE
seu estado, ela terá direito aOURO ABC - 1960".

ASSOCIAÇÃO DOS S'ERVIDORES DA
JUSTiÇA DO RIO GRANDE DO SUL

NASCIM,ENTO
I MENINO FRANCISCO JOÃO

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

Frands.co da Rosa e d. Carmem Ardigó da Rosa -corn o
nascimento de seu primogenito, Francisco João, 'ocorri-
do dia 19 na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Para leva.rem à Pia Batismal foram convidados o
Sr. Jornalista Artur Rosa Filho e sua exma. espôsa d.
Nancy Vaz Rosa.

Fpolis. 20-8-60
\

V E N D E:- S E
Uma caminhoneta emplacada, 1960 - MODELO A.

Tratar com o sr. AMILTO:N no iSAMDU.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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75 mil dólares para Becerra colocar seu titulo em jogo
contra Eder Jofre
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- ,Inicia a A.A. Barriga Verde os Festejos
'

..��rnmDTI�� d�2e!�,"�.1 .•0 t,�!o��s�!i�",�e Fundação
U Atlética Barriga-Verde, �a_ b) - entrega dos Prêmios

nhã, o transcurso do seu 21.f Amanhã (5.a feira)
aniversário de fundação, de, A's 18,30 - a) - Inaugu
vendo já hoje serem inicia- ração ela Sala de Recreação
rio sos festejos: Leonel T. Pereira e descerra
Eis como está organizado menta do retrato de seu Pa,

) programa: trôno.
Hoje (4." feira) Orador: CeI. Rui

A's 18,30 hs. - Inaugura, b) - Inauguração da Sala
cão ::a Placa em homenagem de Honra Mauro Ramos e
ao ilustre consócio Vereador desceramento do retrato de
Espertdião Amim Helou, na se uPatrôno.
Secção de Bolão. Orador: CeI. Lara Ribas
Orador: Zigomar Fernandes c) ___; Inauguração do re,
-A's 19,00 hs. - Coquetel trato ela ex-Rainha Stela

em homenagem à Imprensa Maria da Silva.
falada e escrita. Orador: Dr.
A's 20,00 hs. - a) - Tor , Franzke

neio de Quintetos -(Finais) d) - Inauguração da Ga ,

Em homenagem ao Exmo Sr. Ieíra dos ex-presidentes.
CeI. Euclides Simões de AI- Orador :

,
dr. Carlos J. Ge-

ineída e dedicado aos consó, vaerd
cios Ten. Coroneis Araújo, A's 20,00 hs. - Jantar de
2iraguay, Rech e Leandro. Confraternização dedicado à
1.0 jogo: Quinteto Ten. CeI. data e aos homenageados.

Araújo x Quinteto Ten. CeI. Somos gratos à diretoria
Leandro da A.A.B.V. pela gentileza do
2.° [ogo-: Quinteto Ten. CeI. 1 convite para comparecer aos

Piraguay x Quinteto Ten. I festejos.

Evolução do futebol através do lempo
LONDRES (agosto, 1960 - dias da Roma antiga. Hoje, nos há quase dois mil anoe, interessados e tão habeis mundial - e a ali permane ,

por Walley Barnes, ex.capí, porém, é um dos esportes de está fora de duvida de que o nesse esporte que são hoje I cerem. Não tenho a 'menor
tão do Wales e integran_te maior desenvolvimento na lutebol, como hoje o conhe, capazes de jogar melhor tu, dúvida de que êsse pensa-
do Arsenal) - O futebol nao maioria das nações do cemos, teve origem nas Ilhas tebol do qUe seus prímítívoa menta está sempre presente
é de moia algum um esporte mundo. Britanicas. É também fato mestres. Em 1958 já era o nas mentes dos jogadores do
inventado no século passado. Embora haja vestígios de que durante meio século os Brasil reconhecido pelo fu- Brasil, Hungria, Bulgaría,
Sob uma forma ou outra, que alguma espécie de rute, britanicos foram soberanos tebol internacional. 'Rssia, Suécia, Espanha,
pode ser identificado até os. \)01 já era jogado pelos roma- nesse esporte. Isto porém já Austría, Alemanha, Itália e

não prevalece o futebol é co- 'Há muitas razões para esta Uruguai na realidade,
mo qualquer outro esporte façanha dos brasileiros, de onde quer seja jogado o fu
que tenha crescido e se trans formarem entre os prímenros tebql. O praticaJnte, nêsses
formado com o tempo. À me, do futebol mundial. Sem a países, esrorçarn.se perma
dida em que se desenvolveu, a menor dúvida hou�- um nentemente para criar novos
foi aendo praticado em maior esplêndido esforço das au, métodos e novas idéias ca
numero de países e os mes- toridades administrativas e pazes de tornar a si e seu
tres originais acabaram pu, organizadoras, proporcíonan, país os melhores do mundo,
piloso Isto é natural. Se não do um exemplo que Os jo- o que tem excelente resul
o fosse, os gregos ['criam aín, gadres seguiram. E' verdade tado em tôdas as nações
do hoje os me�hores a�letas I

que os jogadores são bem pa, praticantes do futebol. 'Os
- por terem sido os criado, gos, mas nem sempre foi as, JOigadores: jovens seguem o
res dos jogos atletícoe há sim. E mesmos os jogadores exemplo dos craques consa-
três mil anos. É bem varda; 1 mais bem pagos precisam '; d dI' t_ I (gjt'a os, anc o aSSIm am-
de que por vezes uma naçao

[50stN
do jogo para se devo- bém a sua contribuição para

pratica um esporte melhor tarem de tal forma ao aper , o desenvolvimento e aperfeí
q�e outras. Mas a suprema, f.eiçoamento de sua técnica çoamento do jogo E' obser-
era muda de tempos em tem- e de sua condícão atíétíca d

'

va o os mais experimenta-
pos. Por

_

íeto, nos ul�in:os E' preciso auto-dlsciplina dos que os novatos aprendem
anos o mundo fu�ebohstlCo quase fanática para chegar os melhores hábitos do pas-vem sendo domm.ado por ao auge e ali permanecer. sado, podendo aprender aín-

Os primeiros Jogadores 9. Antônio Rocha, tripulando o

hungaros, sulvamerlcanos e l-louve doí b '1' I jogar .em clubes estrangeiros doublévcanóe "Tudo N o s
.

OlS rasi erros que da dos erros dos seus mes- �

espanhóis. E, no meu enten, integraramo selecionado do tA' d 1 segundo narrativa de Carlos Unoe", conseguiram a dificil
der, isto só pode fazer bem,.

. res. ssim se esenvo ve o

. . seu pais em três "Copas do futebol, tornando-se cada Lemos, foram Jaguaré, Fer- prcesa de Iígar as três gran-
ao futebol, pois permite que' 'I� lo" li

-, nando Guindicelli, Demóste des In_apI·taI·S sul-arnerícanas:
t·

. I vrunc o uue se rea izam de vez mais aperfeiçoado, mais
0[' ma toantes e os admira;

t
,-

t ries, Benedito, Mínístsinho R.io, Montevidéu e Buenosdor�s do jogo conhecam ou , ]
qua 1'0 e?l qua 1'0 anos, de rápido e mais divertido, tan-

tros mai
-

d I de maneira cue esses joga- to para ver como para ío-
Filó, Del Vecchio, Zé Marta, Aires. O raiei Santos - Buenos

ros países e apren amo e
dores mantíveramcsa g P

. Nígíriho, Fausto, Nininho, I Aires foi coberto em 119 dias
compreendam alguma COIsa I

. . .

em ·ar. ara os que VIVem num ,

do estilo de vida dos povos I rorma
..

Internacional durante país no qual o futebol esteja
Nínâo Amilcar e Sílvio Hóf ,

I
embora numerosos dias tí,

desses pafSe",. I ?el?
menos oito anos. Nos em IComeço, é bom recordar'

fmann - na Europa - e vesem sio gastos em des;
três torneioR mundiais de 1ue há 35 anos os países do Leõnidas, Tim, Domingos da canso ou mesmo recepções e

Estive duas vezes no

Bra_/
que participaram o

-

Brasil Reino Unido eram pratica- 3uia, Martin e Waldemar de festas, em vários pontos on,

sil com o
- Arsenar Futebol Chegou à duas vêzes à final po. HOje, espanhoís e sul- .Brito, entre outros, na Amé- de abordaram, entre eles São

Clu�e. FiqU�i ac:min\do com
I
e uma, à :�e�mi-fina�. E' evl, americanos é que estão man-

rica 'c:o Sul. Todos eles na Francisco, Itajaí, Florianó

o. ti emendo Inter esse e entu,
I
dente que esses Jogadores dando, Daqui a dez anos tal-

década Iniciada em 1930, polis, Imbituba e Laguna
SIa[!mO demonstrados pelo foram guiados por uma fir- vez seja a vez da Tailarírtia,

'1uando o futebol brasileiro neste Estado. Deixaram eles
povo desse país. O espantoso me determinação, para que de Gana ou da Malaia. E

)assou a ser descoberto, com Santos no dia 1. de Abril
é qUe o futebol foi lá intro- pudessem destavar_se tanto Jentro de mais 35 anos tal-

:1 boa figura feita nas Copas chegando a Buenos Aires n�
duzido por alguns negÇlcian- assim. Mas o que foi ainda vez o líder mundial do fute-

do Mundo de 34, na Itália, e :lia 19 de agôsto, quando ti_
tes' e técnicos europeus no mais importante para êles boI seja uma vez mais a

na de 38, na França. De_ veram. recepção das mais ca_

início do século. Entretanto, foram ajudar sua pátria a IG�ã-Bretanha � onde êle pois foi leso Amalfi, para olorosas.
em muito pouco tempo tor_ chegar ao cume do futebol

_

se iniciou. (BNS) Racing de Paris e mais tar-
naram-se 0[' brasileiros tão de Mazzola, D1di, Vavá Joel

Canário, Walter, Wilso� Mo�
reira, Evaristo, Indio, A'lva
ro, Ramiro, Dino da Costa,
Vinicius c Humberto, para
citar os mais famoRos. O que
mais caro custou: Mazzola
tendo o Milão pago 25 mi�
lhóes pelo atestado libera
tório do jogador paulista.

--x-

SENSACIONAL O GREMIO PORTO' ALE
GRENSE Goleado o Internacional
(5x1) pelo telra ...campeão gaúcho que
está em forma para enfrentar Coritiba

ou Paula Ramos - Juarez e Vi
marcaram tentos

'
.._---�_._--------

O clássico gaúcho Grêmio x verde consignado um. A ren

Internacional realizado do- f ultrapassou a casa de um mi-
,

, '

mingo em Porto Alegre, fi_llhãO
de cruzeiros. Como se

nalizou favorável ao tetra, verírtca, o Grêmio está em

campeão gaúcho, pelo-escore

I
forma para intervir na Taça

de 5x1, tendo o catarínense "Brasil", enfrentando o ven,

Juarez assinalado dois tentos' ceder do jogo Paula Ramos )(

e Videira, também barrigac ] Coritiba. '

Estuda Becerra Uma Proposta de 75
Mil Dólares Para Colocar Em Jogo- Seu

Titulo de Campeão Mundial
Contra Eder Jofre

Los Angeles, 22 (UPI) -

O campeão mundial dos pe-
/ sos-galos, Joe Becerra, do

México, está estudando uma.
oferta de 75 mil_dólares qUf
lhe fez O empresário- George
Parnassus, desta cidade, pa_
ra que enfrente o brasileiro
Eder Jofre, colocando em

jogo o seu título. A proposta
de Parnassus foi a maior

já feita até hoje a um cam,

peão de peso-galo, motivada
pela grande vitória' que o in
victo pugilista brasileiro ob,
teve sôbre o campeão me_

xJcano Jae Mede!.
_

Fala-se

na realização da luta a 17 �
novembro ou 12 de janeiro,
tudo dependendo da resposta
de Becerra.

---------------------------,---------------------------------------
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MOTORES ELETRICOS

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovado ...
Eis os trê,s fatôres de garantia que os Motores Arno representam paro o

consumidor.

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

trôle Inte'gral de perfeição máximo n�
produção em série.

, ..
"

. ,

i

@
ARMOS.A.

* Motores monofásicos até 1 Y2 H P

* Motores trifásicos até 300 H P

* Motores poro máquinas de costura

* Motores especiais INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:
I '

I'
I ,MEYER & elA.

Friedrich
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O .primeiro Cam�nato

Brasileiro de Caça Subma
rina foi efetuado no ano. de
1952, sagrando_se cam,peã a

equipe Praia Vermelha. Em
53 e 57 venceu o Arpoador e

nos demais certames (54, 55,
56, 58 e 59) foi campeã a

equipe do Marimbas.

Queda do América Isola o Fluminense
Na Ponla do (ert�me Carioca-

!!eSellha ti Interior
TUBARÃO - O cam.peona- marc!lidor.

to da cidade sulina, teve an I BRUSQUE - Teve anda-
-

damento na tarde de .domin- menta na tarde de domingo
go com a efetuação '11,0 co- \ o campeonatõ do centenário

tejo que reuniu as equipes do que vem sendo liderado pelas
Hercílio Luz, líder inviJ�to e representações do Carlos Re_

Grêmio Cidade Azul. Depois naux _e do Plj,isandú;- com 2

de 90 minutos bem movimen- pontos ,perdidos cada. Joga
tados, O' match terminou com ram Paisandú e Guaraní, ca_

o placard acusando um em-. bendo ao- onze palsanduano
Date de 1xl. uma vitória fácil pelo alto
.

ITAJAI' - Com a vitória marcador de ,6x2.

do Marcílio Dias sôbre o Ci.2
menport por 1xO, na tarde CRICIUMA - Jogaram as

::e domingo, o campeonato equipes do Metropol e ,do Co- Conseguiu o Fluminense Portuguesa, São Cristovão :lí

do centenário foi decidido- a merciário. I;>epois -de um dué_ :solar-se na liderança do América e Olaria x Madu-

favor do dube marcilista que lo bastante movi:m,entado Campeonat'J Carioca de 60, reira.

assim conseguiu mais um ex_ que agradou . ao público, -c com a vitória que colheu Nos certames de juveni.s e

pressivo título que permane- resultado final coube ao on- frente ao Sãd Cristovão e a aspirantes, o Vasco marcha

cerá -em ;leu poder durante ze do Metro,pol por 2xl., derrota que o Bangú impôll I. na Hderança, sendo que nés_

100 anos. LAJES - Jog�ndo ar!.'!Íst�- j
ao América, 1xO. e mambos os te último ao lado do Fla_

BLUMENAU - Ao conquis- samente nesta CIdade a eqUl- Jogos. Os demaIS resultados: mengo.

tal' uma estupenda vitória pe do Quinze de NOV'.lmbro, Portuguesa 3 x Bonsuces_ Clasificação da 8a'ça Efi-

diante do OlímpiCO por 2xO, campeã da cidade de Rio do .'.0 1, Botafogo 2 x Canto do ciência:

domingo no sexto clássicO' do 3ul, baqueou diante cfõ Gua- Rio O" Flamengo 1 x Ola. 1.0 - Fluminense, 77 pon-

ano o Palmeiras classifi- ':aní, local, pela contagem de ria O, Vasco 4 x Madureira 2. tos

cou�se para ° certame esta- 2xl. Assim a classificação pas- 2.° - Vas'co, 67

dual, por zonas, 'Juntamente "ou a ser a seguinte por pon- 3.° - Botafogo e Améri_

cem seu mais temível adver- VIDEIRA - Enfrentariclo, tos perdi'dos: ca, 64

3ário. Assim represerit�rão :lesta cidade, a esquadra da 1.0 lugar - Fluminense, 1 4.° - Flamengo, 62

Olímpico e Palmeiras a cida· Associação Videirense, a 2.° lugar - Flamerigo, 2 5-.0 - Madureira, �6

'le industrial no grandioso equipe ·do Floresta de Po. 3.° lugar - América e Bo_ 6.° - Portuguesa, 35

campeonato. O Vasto Verde merode, conseguiu ótimo re- tafogo, 3 7.° - Olaria e Bangú, 32

I
foi alijado completamente do .�ultado, ao vencer de ma- 4.° lugar - Vas"o, 4 8.° - Canto do Rio, 26

estadual. neira brilhante, pelo marca_ 5.° lugar - Bangú, Canto 9.° - BonsU!�esso, 19

JOINVILLE - TerminOu o 'lar de 1xO. O conjunto do do Rio, 5 10.° - São Cristovão, 18

::ampeonato -:1.8. Manchester Floresta regressou logo após 6.° lugar - Portuguesa e Valdo, rio Flumin.ense e

catarinense com a efetuação o icotejo. Madureira, 6 Pinga, ,do Vasco, são os arti_

do jogo Caxias. e Amérilc,a, o Na ed·ição de amanhã de 7.° lugar - Olaria e Bon_ lheiros do ,certame de pro-

grançe clássico da cidade "O Interior em Revista", es- suceso, 8 fissional�stas, ambos com

Conforme se prognosticava o taremos apresentando dados 8.° lugar - São Cristo- 4 tentos.

conjunto do alvi-negro, a- completos de alguns dos vão, 9

travessando melhor fase, su- p,rincipais jogos realizados A próxima rodada marca

perou seu antagonista pela domingo .Ainda no decorrer os seguintes encontros:

contagem de 1xO" embora' o da semana estaremos apre- Sábado, á noite: Vasco x

cnze rubro tivesse resistido sentando um resumo dos Botafogo
.tenazmente ao_ seu antago- principais campeonatos já I Domingo, á tarde: Canto

nista, conforme demonstra o terminados. do Rio x Flamengo, Bangú x

Todos ainda estãó lembra_
dos do rai·d remístico que
foi efetuado em 1934 e sa

cudiu o Brasil inteiro. Os Ii'emadOre� Angelu Gamara e

GOSTA DE CAFÉ1
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA FLORIANóPOLIS Quarta- Feira, 24 de Agôsto de 1960
,

CLUBE DOZE DE AGOSTO - Dia 11 de setembro Soiree e Show espelaclllar em lecnicolor com a orquestra cenl r o americana "MA-
,RIMBA CUSCATAN" (antores: Carlos Gonzales Pinto e Blanquita Amor, Rumbeira: Amelita "LA -ATOMICA TROPICAL"

Mesas na Secreta'ria: cr$ 300,00.
----�--��----------------------------------�------------------------------------========'----------------��------�

�ai�a �e ca�o �e es�ua�ra'
o intelectual Nerêu Cor , e Emprestímos Móveis.

I
- Outras muitas pergun,

rêa, a quem tanto aprecia; - Ficariamos gratoa se nos tas como esta - se fossemos
mesmos pelo talento, há dias explicassem melhor quem o spich - poderíamos ror,
nos decepcionou, falando à leva na Parada!' mular.
Rádio Guarujá, no interos, - Que, nessa coisa de fi_ - Acredita o academico,
sante programa Paulo da nanças, o homem de letras, que de mero colono sem ter;
Costa Ramoe, quando se Iou, se louve no banqueiro, está ras, nem instrumentos agrá.,
vou na opinião do Senador certíssimo, porque enquanto rios, do dia para a noite, al,
Bornhausen, professor da Es., o literato bancario, apran, guem- se torne miliardário?
cola da Vida, para responder deu contabilidade mecaniza; E se o milagre da rica seára
as perguntas que lhe fôram da, o nouveau riche, arguta, s� operou em relação ao bem
propostas. -nente acumulou no pé de aventurado, por que omitir
- Perguntou-lhe o spich, meia. êle a origem dos próprios

no caso daa próximas elet, Ma.-, ilustre acadêmico, re- bena, agora que aspira go;
cões do Estado, quem ven, montando ao caso da Vaca vernar os destinos dos ho,cerá: - Irinêu ou Celso? Fria qUe anda por aí, no que mens de bem e até da ralé?
- E a resposta, não se fez respeita à Declaração de Não concorda, imortal, que

esperar: Irinêu! Bens dos candidatos agora, ódio e despeito venenosos
- Ora, tanta presteza de segundo' a -

imprensa, com não prevalecem contra os
raciocínio, mesmo em se tra, apoio do snr. Jânio Quadros, bem nascidos de honra, e de
tando dum imortal, só ígno, estaria o acadêmico em con, talento?
rância do que vai por aí a dições de responder, ,como

róra, ou imaginação eecraví, antigo contabíheta doméstí,
sada a ligações Intelecto, co, a enormidade da fortuna
economicas, estariam ínflu, do seu vitorioso candidato?
indo. - Veio ela, perguntaría,
- Por que Irineu, ilustre mos, do amanho arduo da

imortal? terra pelo braço rijo do co,
- Deduza isso em moeda lona, ou herança de mão bel,

trocadinha, de acôrdo com as jada caída do céo?
nossas finanças de pobres ---.---------- _

mort��'r que Irineu, ínsístí, Faculdade de Medicina de S. Catarina
mos se os Partidos que o -

CONVITi:apoiavam, estão agora com [
Cel['o?

- Não lhe parece, imortal,
que a. afirmação de Seu artt.
go chefe é jactância de na,

babo, que por falta de rosto;
ro cerebral só raciocina ar,

gentariamente, mesmo quan,
do em jogo a cultura e hon,
ra alheias?

- Por que, Irineu? Para

gáudio dos seus a fins?

(Acentuamos Gáudio com

um pontudo acento agúdo,
para que o filólogo locutor,
candidato ao título espinho,
so de advogada, não tenha

por deficiência prosódíca, de

lêr gaudio) .

- Desencantou.rios tam,
bém a resposta bancária do
imortal, explicando a ques
tão de Depositas Intangíveis

(onvenção Municipal
CONVOC.A..çÁO

o Partid;d�Representação Popula� Fkrianópolis, ���_�__�_��� �_-�������������������--���pela Comissão de Reestruturação, de acôrdo com suas ,:.-_::=======-------::---::--::::-------;--::-
S h d Latribuicões CONVOCA os seus filiados para a CON- V E N- DE. S _E Festa de Nossa en ora a apaVENÇio MUN'ICIPAL que se realizará em 17 de se-

,_

tembro, às 16 horas, em sua séde social sita à rua Con
selheiro Mafra na 3, com a finalidade de eleger o novo

diretório municipal.
Terão direito a voto, todos os filiados do partido

quites 'com a tesouraria.
Florianópolis, 17 de agosto de 1960

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

Olhe; se fôasêmos o spich
do programa, outras pergun,
tas lhe teriamos formulado!
Mas, não foramos.

- Perdoe, ilustre academl,

co, a discordância do adml,
rador

Monte Negro

As Dir-etorias da Faculdade de Medicina e da As
sociacão Catarinense de Medicina têm a honra de con

vidal: a Classe Médica e Os Acadêmicos de Medicina
para a Conferência que o Prof. Dr. Mário Sampaio, Ca
tedrático de Histologia e Embriologia da Faculdade de
Medicina de Belem do Pará, pronunciará no Anfiteatro
01'. I da Faculdade, à rua Ferreira Lima nr, 26, às 20
horas do dia 25 do corrente, subordinada aos títulos:

1. O REVESTIMENTO DO ALVÉOLO PULMO
NAR AO MICROSCóPIO ELECTRóNICO.
O NEFRON AO MICROSCóPIO ELECTRó
NICO.

2.

É 'GOSTOSO
ZITO

Fogões

WALLIG
para modernizar sua cozinha

==

=

Dê maior confórto à suo família, adquirindo um moderno fogão Wallig o gós. 5':0 senhora

ficaró encantado! 8 modêlos, de linhos modernos e distintos, sólido construçao, ocobo-

menta primoroso. Venho examinar, em nosso loja, os fogões Wallig., . '

E SAIBA QUE todos os fogões Wallig sõo equipados com queimadores reçulóveis
"ECONOMIC", com 44 pontos de chamo e duplo graduação" propiciando real economia

de gás.

Conheça nossos planos de pagamento

7·SEM
QUALQUER
ENTRADA

PRESTACOES
DESDE

.

752,00
MENSAIS

•••••• •• •

••••
•
•
•
•
•
•
•
•

•••••••••••••••••••••••••••••

•••
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MaCHaDO & CID. S. D. .. Comércio e Dgências
Rua Saldanha Mdrinho, 2

••

(
-_.-

'MELHORIA DO SERVI'CO PÚBLICO
,

A burocracia tomou conia de Santa Ca
larina. Hoje em dia é dificil até paçar
o impõslo devido ao Estado.

JJ; necessário melhorar os Serviços Públi
cos de lal jeito que lodos aqueles que ie
nham assunios a lralor nas repartições
públicas sejam atendidos num mínimo de
tempo possível,

Ninguém qosia de burocracia. Se ninquém
gosta, a burocracia não se justifica.

Com CelSO no Gõvêrno teremos U!11 Serviço Públj(Q eficiente e desburocratizado.

VOTE EM

PREÇO DE OCASIÃO
Mobiliário completo para escritório de advogado �L\

comercial, composto de: duas escrivaninhas, um arm�
rio para livros com .portas corre.di,ças de vidro, um arqui

vo de papéis com porta de esteirinha, um safa, uma. ca
deira de braco 3 (três) cadeiras simples e uma mesinha

para máquina 'de escrever. Tudo em imbuia compensada,
em ótimo estado de conservação, da marca "CIMO", de

Rio Negrinho.
- Uma sala 'de jantar de imbuia, composta de uma

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

uma cristaleira;
"

_ Um quarto de casal de madeira de lei, com um

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

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

I�_�".·
�-�

27
.

E 28 DE AGOSTO DE 1960
- PROGRAMA -

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

-Dia 27 - Sábado - As 19,30 hóras (sete e meia
horas da tarde) - Transladação da IMAGEM do "O],l.A
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, construída em 1806, em sua Honra. -

Será uma Procissão luminosa.
Dia 28 - Domingo - As 10,00 horas - SANTA

MISSA - FESTIVA - As 16,00 horas (quatro horas da

Tarde) - Procissão com a Veneranda IMAGEM DE
NOSSA SENHORA DA LAPA; e em seguida, o ENCER
RAMENTO.

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

O' PENSAMENTO DE CELSO NA-III MA��ii�s: _ Primeira _ Exrna, Sra. OSWALDO

SEMANA DE ESTUDOS ECONÔMICOS ��y�tI�vo;. MACHADO - Segunda

O Centro Acadêmico da de rnajustar a�tos interês- MORDOMOS: - Diversos.
Faculdade de Ciênéiaií ses .mertdíonaís do pa�s NOTA: - Haverá na véspera- (de iNoite) e Dia da
Econômicas de Santa Cu- (Santa Catarma, paranta, FESTA Fógos, Barraquinhas, Leilões, Café, Churrascos,tarina iniciou ôntem, áe RdeiOMGart�n�ro��J�ln� ���� Serviço� de Auto-Falantes ,.e Etc. H.a�erá ainda, uma20 horas. no Salão. de

d f I I" d Ilh dconreréncías do Inst�tuto posição ampla do merca o bonita Exposição de motivos
.

o c O'];ICOS a a e

Brasileiro de GeograflB e comum continental. _ Santa Catarina, do Prof. Franklin Cascaes.
Estatística (IBGE), a In Na rel!J;llaO .de amdanhta, -. Abrilhantará a FESTA, a sexagenária Banda Mu,

t
. de abordará um Item o e- .

P '1 ISemana Ca armense
márío organizado pelos sical NOSSA SENHORA DA LA A, oca.

'Prof. Henato Barbosa, ca-
uhl'ver'sitário<!, o Prof, Pa- ATENÇÃO: _ Terá -ôníbus da Emprêsa Ribeiro-tedrático da Faculdade �t

Direito abordou o palpí. dre Fra_ncisco. de Sales
nense, partindo do Ponto (Largo 13 de Maio) - No Sá-

t'ante tema '''ANÁLISE E Bianchíní
-,
seguíndo-se-Ihes

bado às 12 15 e mais horas, e, riu Domingo, a jaartírMERCADO outros emmentes mestres, <, ,

�rrJ�l SgL�AMERICANO entre os quais. o híetoría- d.is 7 horas, regularmente, de hora em hora.

E A POSIÇAO DO _ITAMA- dor Osvaldo Cabral, cate- Com Os agradecimentos pela Vossa presença
RATí", trabalho de gran, drátíco da Faculdade oa, A COMISSÃO
de urofundidade e obser. tarinense de Filosofia.

Ribeirão da Ilha agôsto de 1960".vaçõec interessantíssimas, '

em face da política traça-
da pela Depar�a�e?�
Econômico do Mínístérío

das Relações Exteriores.

Expondo o assunto longa
mente e prendendo o c?l
to auditório á man.ena
com que soube versá-lo,
concluiu o conferencísta,
que foi muito aplaudido,
esclarecendo a posiçao de
Estudos Econômicos. O

fendi:1a pelo Sr. Celso Ra

mo�, em sua �otavel pla-
. tafórma ao governo do Es

tado, referente.á expor.ta
ção do mate e aa �ad�ll'a,
preconizando a �m�dlata
revisão de convemos e

acôrdos bi_Iaterais as

sunto para cuja conc�eti
zação se eleito, o candlda
to em'penhará tôda a auto
ridade de Governador de
um Estado produtor, junto
ao govêrno da União, no

sentido da imediata revi
são de determinadas clau
Wllas, como única fórmula

Exma. Sra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tJ)lTOR:\ "O K�TAOO" L rUA.

tal dOI Servldore. 110· lilltlldo.
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André (Serviço do Prot. Mariano di An4

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Macha60 - Zury Macha- dradej. Consulta.: Pela manhã no

do - Paulo da Costa Ramos _ Carlos A. Silveira Lenzi Hospital de Caridade. "A tarde da.

Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgllio Dias
- Ivo Frutuoso,

R.PR.S·.NTAlIIT.
l�preuntaç6e1 A. B. Lua Lida.
RIO;-- Rua Sena�or Da.tu" - i.. .l•••r - DR..ANTONIO MUNIZ D�

TeL 116114

pA_.t ..

eOJ"I/ fA,$ _c�'
� 0IJIIAIfTE TODO DIA

/i� '� nos \(APrJOS

-'-:;'M--·
�\

J. 'R�"::--ii-,

� ::: 2 ih às f) horas - Conlultórlo:
,� »"'" � � Rua Tlradente.. 12 - 1.0 andar

- .....: "'�

;; 7;1 �
.

- Fone 3246. RelldênCla: I)l.

� Lacerda Coutinho. U (Chic1r.ra do
#

Espanha - Fon. 1141.

Rua Conselheíre lnafra, 160
Telefone 3022 - Caa. Postal 139

Enderêço Telegrâfico ESTADO

DIRETOR
H.lJ bens de Arruda Ramal

G E R E-N T B
Uorn tngos Fernandes de Aquino _

RE O A'rOR ES

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

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

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lango - Dr. Acyr Pint� da Luz - Acy Cabral Teive -

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

PUBLICIDAV.

(0;. Paule Rua Vlt6rla 1167 -- e�.l n - ..

Te!. 14-8'41
�rv1ço Telel'ráfko da UNIT.V PRJESS

í U - P)
AGENTES Il CORR':SPOrJJ1JlNne

"III TOOo.... lIIunJc1pio. �- �ANTA CA'fARINA
ÂNUNC�J8

Mt4Jut. CGDtuIG. de acordo eow A taNIa •• v1�.r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respousabiliza pelos
conceitos '�mitidos nos artigos assinados.

Persianas
POSSUIMOS iÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

Casa Laudares, Ltda.
Rua Deodoro, 15 - tel. 38�O

....- � I}t••••

JOão Moritz S. ,a.

"A SOBERANA" PRAÇ" iii OE NOVEMBRO - ESQUINA
aVA FELIPE SCIIMIDT

FIl.IAL "A SA.8ERANA" DISTRITO 00 &8T.:';:II:ITO _ CANTO

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

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

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

Fone 2391 e 3426.
-,,_------------------

APRENDA INGLÊS
com o Prof. Mrl Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

r··SYNTEKO-1• •

I para o (assoalho!
;d o seu E s c r i t ó r i o o u L a r i; .

I Beleza I
: Disfincão i
• •

I Durabilidade;•
• •

f Informações e Orçamento :
• •

: Osvaldo Meira :
• •

: Av. Mauro Ramos 206 - Fone 2758 !
...............................v••o.e'••• •

iiiiiiícàior'prõilssfôiiàli
. R:�O����J�t�� :���r;��t����A

'�:fi"'M'R.��"I&� ." ''' ;
.

·EWALDO J. R. SCHAEFER
DR HENRIQUE PRISCO ORA. EBE BI BARR.OS Exames do Estômago. - Vc!<icula Biliar -- Rins

PAR :\ISO .

'Iorax - ossos - Intestino, etc,
i

CLINICA DE CRIANÇAS Histerosalptngugraf'ía Radiografia Obstétrica
Lon.nltórlb , R.ti••la Coullltu (Grnvidêz) _ Radiologia Pediátrica.

4' fleroUlo LU UU .". I secunda à ,.a_relra DISPÕE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
4u 16 à' 17 hora. SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

Tel. - III' ENDERli:ÇO; Rua Irmã Benwarda sttx. ônibus à por-

D-RA-.-EY-A-B-.S-CH-W-EI-DS-ON-B-IC-HL-ER ta (Almte. Lamêgo).

CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

pslco-profUaUco
Consultório: Rua João P1D'O D. lO,' Rua Tiradentes, 53 - FlorianópolilJ.
das 16.00 à' lS.00 boru. AMDd.,•••••••••••••••••••••••,••••••••••••••••••• :com horaa m&rcac1u. T.lefon. _ •
3035 - Residência: Ru. Gen.rr.l :

S T· U D I O J U R '1 D I C O : I
Blttencourl n. 101. • •

8 •
__ .. • O

. �
.." d·: Mauricio dos Reis - advoga o =
• Norberto Brand - advogado ..

o.: Advocacia em geral no Estado de I·EspeCialista em molélitl•• 11. Se- • Santa Catarina •
nhoras e vias urinária.. Cura ra_ • •
dlcal das Intecçõea aguda. e erõ- • O

nicas, do aparêlho genlto_urlnárlo : Correspondentes: :
• INGLATERRA BRASíLIA •

:.. ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO ::ARGENTINA SÃO PAULO

: Ed. SUL AMÉRICA 5° andar. :
:. Fones: 2198 e 2681 I
!1_ 8 �e ...

DR. SAMUEL FONSECA

IlE'DICO

Operaoõ« - Doença. de Senho_
ral - Cljnlca de Adulto.

Curso de Especialização no .E;!oapl-

15,30 horas em diante no consui,

tório, à �ua Nunel Machada, 17.

esquina da 'j:'1radentel - T.I.t.
2766. Re,ldênela - RU. .&r'_
chal Gama D'Eça. n.o ln. - T.I.

1120.

�,
DR. AYRTON DE OLI

VEIRA

DOENÇAS DO PULY,\O -

- TUBERCULosa -

Consult6rlo -- Rua Fel1pe

Schmll1t. 38 - TeL 1801.

Horário:. l1u I' àI 16 hor ....

Relldêncla -- Fe1lp. Sehmll1t,

n.o 127.

FLOIlIANOPOLlII

Il:specialista em molêstías de anus e recto.

Tra tamento de hemorroidas, fistulu, etc.
.

Cllruraia anal

CONSULTóRIO: - F,ua CeI. Pedro Demoro, isss
Estreito

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

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGlA
ORTOPEDIA

Consultório: Joãú pinto U -

Consulta: dai Iii àl 17 ho:al. dlá
rtamente. Meno. 11.01 .,badol. Re

sidência: Bocal\lva, 136. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Dlplomacto pela FacUll1adt NI010_
Dal de Medicina 1111. U nl v�lll1ac1.

. dO BraaU

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRÓPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DRI MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS

TRATAMENTOS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO. 29 -- 1.0 andar

RAUL P'�RfIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões TrabaI6islas�'

Ex-Interno por concurse l1a •• '.r_
nldade_Eecola. (Serviço 110 prof.
Octávio Rodrlguel Lima). Ix
Interno do Serviço de Clrurg1a do

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

Janeiro. Médico do BOlpltal 11�

Carldllde e da Maternldad. pr.
Carlos Corrê•.

DOENÇAS DB SENHORAS
PARTOS - OPERAÇO.� -

PARTO SEM DOR pelo métOOo

DR. LAURO DAURA
CLINICA,

CUNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doencas Nervosas e Mentais -
•i Angustia -- Complexos - Ataques - Manias �- i
• Problemático Afetiva e sexual

i: Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

• Insulinaterapia - Cardiozolorapia - Sono terapta e
•

: psicoterapia. :
•, Direção dos Psiquiátras - :

DR. PERCY JOÃO DE BORBA •
: DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA :
i DR. IV A;-'! BASTOS DE ANDRADE I
• CONSULTAS: Das 15 às 18 horas •

: '

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 :
: (Praça Etelvjna Luz) !
A * ..

CLICHÊS E CA.R1lYlBOS DE BORRACHA

façam. seq pedido�na Empresa Gráfic� Grajaú Ltda.

Kacrlt6r1o: Roa Joio Pinto n. II lObO
ldetone 0._ 2.487 - Caixa Paatal n. U
EiOR.ABIO: D&II lI! li 17 horaa.

xxx

em ambos o. sexoe. Doença. do

aparêlbo DIgestIvo. do Ilatemll

nervoso. Horário: 10% à' 11 •

DR. NEWTON O'AVILA

CIRURGIA GIlRAL

,Ioenç". de Senhoru - proa'o
!ogla - Eletricidade Méd1ca

Consultório: Rua Victor Mel-
relles n.o 28 -- Telefone 8807

Consultas: Dal H horal em dlant•.

ResidêncIa: Fone, 8·.21. Rua BIIl
menau, n. 71.

Dr. Miguel E, M. Orofino
- Cirurgião dentista-
Clínica de adultos - Raios X
AUSENTE ATE' AGOS,TO -

CURSO DE ESPECIALIZA_
ÇAO DE PERIODONTIA com
o prof. S. Sthal da Universi_
dade ,de Nova York, no Rio
de Janeiro.
Edifício São Jorge - Sala

16. Telefone 2862

CIRURGIÃO - ·DENTISTA
·Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal

Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velo�idade
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultório e Residência:

Ru-a Jerônimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225
Exclusivamente com horas marcadas

DR. MIGUEL E. Mi O'ROFINO
CIRURGIÃO - DENTISTA

PELA /

Universidade do Rio Grande elo Sul
Clínica de adultos - Raio X
Dentisteria operatória pelo processo de alta
velocidade - AERO TURBEX FAIRFAX
Exclusivamente cam horas marcadas
Consultório - Ecl. São Jorge - conj. 16-17-18

Te1. 2862 - Rua Trajano - ].0 andar.

Escritório de Advocacia

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

IMPRESSORA I
NJghil!t Etb,tí.

--..cc@ )!Ba
,..

CARIMBOS, ENCAD'ERNAÇOES
SERViÇO DE CLlCHERIA

COM PERFEIÇÃO· E RAPIDEZ.
lIPr • - zQ

RUR CONSELHEIRO MAFRA, 123.

E

FLORIANÓPOLIS SANTA CATA!UNA I

Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - FloriánópollS
I Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago

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

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

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

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.O 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIAO - S.C.
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

-----

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

Notas Fiscais
IMPRIME-SE

Preço de 20 blocos cf 2 vias
CR$ 500,00

Rua Monsenhor Topp, 23 ou

pelo telefone 3160 (recado)I
I-D-r-.-H-e-li-o-r-r-ei-Ia-s--------------

Dr. Hélio Peixol�

Gráfica Continente

LIda .

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA _,

CLíNICA GERAL

Consultório_: Rua Cel. Pe
dro Demoro 1.627 - Estrei
to. das 16 àa 19 horas (ao la
dQ da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Saraiva, 470

- Estreito - Fones 2322 e

6367.

DR, HUBI GOMES
MENDONÇA

MeDICO
Pré-Natal --: Partos - Ope
rações' - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Ri'sidi-.ncia:

. Rua Gal. Bittencol:,r\ n. 121.
Telefone: 2651.
Consult6rio:

Rua Felipe Schmldt II. 37. Tipografia e fábrica dE:
ESQ. Alvaro de Carvalho. Oarimbo. Impressos em geraiHorário:
Das 16,00 às 18.00, diaria-

F.....J.a �racy Va� Callado, 186

mente exceto aos sábados Estreito - Florianópolis

ADVOGADO

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

Sala 4. -

Residência Alameda
Adolfo K'Ünder nO 2-7.

Caixa Postal 406.

Telefone - 2422.

:\%%S%SSSS%S\%%'S%SSSS%%SSSS%\%SSS%SSSSSSSSS,

c. ORLEE. VIE'GAS

Advogado
ED. ZAHIA, 2.° ANDAR TELEFONE, 2248

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS, Quarta. Feira, 24 de Agôsto de 1960

.A CASA Cardoso, foi a Vitri
ne da semana.

APROXIMA.SE a escolha
das dez mais elegantes vitri.
nes da Cidade. Quatro já es:

tão selecionadas. Adivi.
nhem ...

Germano-Stein S/A.; Coca.
Cola, e Crusch distribuidos
por Damiani & Cia., serão

ser�idos no cociaou, que
será realizado no Bar do
Lira T. C. em homenagem
aos Aspirantes do CPOR.

as suas mesas

p�ra a Soirée do p,,-óximo
sa�ado, no Lira T.C., com

a;ttecedência, na Relojoa:
na Muller.

o SR. Celso Ramos, caruu.
dato ao Govêrno de Santa
Catarina, continúa «conte,
cendo no Oeste Catarinen:
se com notáveis comícios

,
.

HOJE, DIA DE s.ÃO BCl7'tO.
lom_eu. Nesta data, costu:
mezramente, teremos o [a:
moso vento sul com chuvas,

A SRA. Olga Lima, colabo:
tará com êste colunista no
Cocktaü; oferecido aos As.
pirantes do C.P.O.R.

A TAC Cruzeiro do Sul,
pre�iará a Miss Florianó.
POlz� com duas passagens
de tâa e volta à Põrto Ale.
gre, num dos confortáveis
Convair. O codlunista re:

pr�sentará o Dr. David Fer.
reira Lima Diretor da mes:

ma: na entrega para a pri:
�ezra classificada, no âes:
fz�e do próximo 'Ilábado no
u-« T. C.

SALAS NO CENTRO
ALUGA·SE <óTIMAS SALAS

SERVINDO ESPECIALMENTE PARA ESCRI
TÓRIOS, GABINETE DENTÁRIO, CONSULTÓRIO,
FOTOGRAFO, ETC., SITO À RUA JOÃO PINTO, 9
SOBRADO.
TRATAR PELO TELEFONE 3756 ou EDIFíCIO

BANCO DO COMÉRCIO - Apto. 2(}5 - 2.0 andar.

VENDE-SE URGENTE
Por motivo de mudança vende-se duas casas no

caírro BOA VISTA em (COQUEIROS), terreno de es

quina (preço de ocasião) e um terreno à rua Padre José
de An.r hieta, com, fundos para a Escola de Aprendizes
Marinheiros, a cento e ,cinquenta metros-da !}raia,

-

Tratar no próprio local ou pelo fone 6372, Gom o

'<1. FERNANDES.

II>

PROGRAMA DO MES
DIA 28 DOMINGO

DOS BROTINHOSENCONTRO

praia atlântica onde um clí,

ma, de Insegurança se apre.
sentava ao tráfego constan,
temente e mórmente em é.
pocas de chuvas. Nerêu Ra;

mos, -com a clarividência

sempre lúcida e voltada pa,
ra as neceesídades das mas.

sas que pululavam sob sua

nóbre administração, esteve
certa vez em observações "in
loco" e verificou localidades.
E pôs mão a óbra. Construiu
a eetrada que hOje aí está,
ligando o norte ao sul do
País. Pelo extremo sul, a

pradarta foi cortada poi
vias públicas, as quais
são hoje, próva cabal do de.
votamento insigne de um

Govêrno que não morre. Não
morre, porque suas organiza. tívídade, Nerêu, 'no entanto,
ções ficaram para eampre, sofria ae críticas que lhe

indelévelmente arquivadas na éram dardejadas, com a fron

memória agradecida de uma te erguida, com dignidade e

raça nóbre. Não morre, por. conscio de estar cumprindo
que seu espírito ,humanitário com seus deveres diante da

e administrativo permanece administração estadual. Seus

na alma do povo catarínsn, atos no entanto, não morre

se, como sinal de gratidão
ram com as críttcae que re,

eterna pelo muito que deixou cebia. Permanecem pelos

nêste torrão que lhe serviu
dias em fóra, como marco de

dum Govêrno democrático ví.,
_e berço, mas, que NÃO LHE
SERVIU DE ETERNA MO- - vaz, soberano e progressivo.
RADA. Não lhe serviu de Quando falava às multi.

eterna morada! Mas porque?
dões ou em praças públicas,

Nerêu Ramos fez tanto por
) ilustre catarinense, tinha

sua terra natal e .porque não ��3mpre em mente fazer COm

veio dormir seu sono dos que suas palavras não írrr,

justos sob a campa fría de tass.em a platéia com ofen.

sua terra? _ Muito simples. sas a adversários ou mesqui.
Porque as suafl notáveis e

nhas promes[!as. Seu sem.

imorredouras reaUzações não blante sempre sério, olhar

tiveram limites. Nerêu não firme, palavras bem medidas

éra catarinense, éra brasi.
leiro. Nerêu Ramos não fa.
zía somente aos seus. Lutava
COm todoE.! e por todos. Ex.
pandiu suas beneficências
através das front.eiras de
nosso Estado. E O RIO DE
JANEIRO não o deixou par.

Não há felicidade nem riqueza,
'sem saúde.

Não há saúde sem adequada pro
teção sanitária para o povo.

SANTA CATARINA não tem
um planejamento no setor de
saúde pública ..

A população rural, que consti
tui dois ,têrços da população to
tal do Estado, não dispõe de
qualquer assistência sanitária.

.' ;' I �
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SAUDE PUBLICA

� .
b:j{Uf)

CHEGARAO hoie, a esta Ca: acadêmico El '"" ti
. "

Dl mar zgnago
piial, vznte e cznco Aspirctn.

.

ies.Oficiais do Exército, pro. AMANHÃ ds 1735 h
t d C

..
" oras na

cetien es o untzba. Rádio Guaru1'a' ,
.

,sera apre.
. .

sentada a primeira audição
ESTE colunista nas funções do Programa "RADAR"
de Diretor de Relações eau«. SOCIEDADE". A d b t

na

S
.

l d
.

seu ano
cas e ocza o Lzta T.C., o· ies do Lira T C as d'd
.. .

'
" . "

.., can z a.
fel e�el a um cocktoür, aos tas a Miss rtonõ nópolis as RESERVEMAspzrantes do CPOR de Curi: que vão particiPa� do de 'f'l
t'b

s Z e
z a. de penteados, a futura Rai-

nha do Lira e a Miss Elegan.
AMANH_Ã, haverá o primei. te Disco Dance, tõâas estão
1'0 ensazo para as candidatas convidadas pata assistirem e
ao título de Miss Florianôpo.. PCl1·ticiparem do mesmo.
tis e para o desfile de peno
teados. Das 19 às 21 horas, AMANHÃ, não haverá Bate.
no Lira T.C. A srta. Sônia Papo Dançante, em virtude
Mara.Del Vale Araujo, diri. tios ensaios das candidatas ...
girá estes- preparativos. .

.

VINTE e cinco membros do

M�RIA Conceiç�o Silva, Clube dos LOjistas, almoça.
Mzss El�gante. Disco Dance.ram ontem, no Restaurante
debutara no Lira T. C. do Lira T. C.

AS GAROTAS "Radar" em

combinação com êste cotu:
nista, apresentarão a lista

,

das Treze Senhoras, Senha.
A ELEGANTE e graciosa, ritae e Brotinhas Elegantes
Maria Alcina Nobreça, Garo . do Estado. Serão trinta ...
ta RADAR de Laguna, acon.
teceu na RAROSCAP, domino
go II p., acompanhada do

OS FAMOSOS produtos
MERINO, distribuídos por

(%SSSSSSSSS%S%SS%%%S%\%S %SS%��S$«-----o·s•••ÃÃÃÃÃÃoSSMS%%$%S$S

VOTE

Precisamos de um govêrno que promova:

• Ampliação do número de leitos nos

hospitais existentes

NERtU RAMOS

• Criação de novos hospitais

• Adoção de práticas de medicina
preventiva

• Facilidades para a fixação do mé
dico, do dentista, do farmacêutico e ,

do enfermeiro nas zonas do interior
.,

• Planejamento e construção de serviços
de águo e esgôfos urbanos e de
sistemas sanitários para o interior

Manuel Martins
Desde os primeiros passos

de minha infância, quando
os albôres primeiros da ma,

drugada de minha vida, en,
sinavam.me, pela vontade
de meus queridos pais oca.

minho- do saber _ o' banco
rústico de um modeeto Gru ,

po Escolar, já ouvía falar em
Nerêu Ramos.
Sim. ·0 próprio Grupo Es,

colar, na então .pequenina
Criciúma, trazía vistosa e

sempre zelada placa de bron,
ze com os dizeres: "REALI.
ZAÇÃO DO GOVÊRNO NE.
RÊU RAMOS". E essa placa,
hoje, paseados tantos lustros
ainda vive. Vive o notável
empreendimento deixado pe;
lo ilustre homem núblico ea;

tarinense. Por aí, é de se no.

I
tal' que, também Nerêu Ra,
mos olhava a infância com

carinho, oonstruindo estabe.
lecimentos de ensino os quais
serviram a grande número
doe homens de hoje.
Santa Catarina teve em

Nerêu Ramos um desbrava.
dor exímio, abrangendo tôda
a vida públiéa de Seu terrí;
tório .Os sertões,

.

as colônias,
os campos. tiveram a felící,
dade econÔmica de conhecer
as cidades, OE.! centros mais
populosos, com os quais pas.
sou a mant.er intercambio
Gomercial, através das matas
virgens tra,nf.'formadas .em

estradas, que aí ainda estão,
obedecendo o mesmo tracado
ue quando nasceram para
melhores dias para a lavou.
ra. Nêste setor, as regiões do
:_�,ll, muito deVem à memória
do inesquecível Gov.ernador
- um dos mais, simples e

modestos que o povo barriga
verde já conheceu.
A .estrada de Laguna a

Imbituba, por exemplo, foi
ób-ra de Nerêu Ramos. E to.
dos sabem disto. Antigamen.
te, o trajét.o de Laguna a

Imbituba éra todo uacrifício
. pois êsse trajéto éra pel�

'� TELHAS. nJOLOS �
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
C41S BAOARÓ • fONE ).01

ANtiGO DEPÓSitO DAMIA-NI

'EM

til' para ser sepultado em teve como Govêrno, como In.

sua querida terra natal. O terventor, como Senado�· e

povo carioca também o eatí,
,
além de tudo .como �mlgo.

mava Também reconhecia :
Sua morte --tao lastimada

�!<!us mérítos e quis ter a! por êsse mesmo povo _ não

honra de dar.Jhe o último conseguiu apagá-In da lem ,

berço nesta terra. Eis por. branca da família caljirinen.
que, a figura impoluta e ge- se. Descendente de íluatre ra,

niosa de Nerêu Ramos não mílía nascido na sua querí ,

veio repouzar o último sono da cidade de Lages, criado
em meio a uma juventude
tôda dedicada ao porvir ai,

viçareiro qUe o esperava, vi.

vendo únicamente para o

bem comum de seus co.esta,

duanos, veio a falecer, por

desígnios do Criador, quan,
do maio acentuada éra sua

trajetória por esta vida de

lágrimas e de sacrifícios.
O povo honrado e traba,

lhador de Santa Catarina até

hoíe não o esquece. O povo
Catarinense o reverencia
ainda como se sua presença
estivesse como outróra, aue,

cultando as suas necessída,
des, O brioso povo barriga
verde, jamais o esquecerá,
Jamais o esquecerá porque,
Nerêu Ramos foi um autên,
tíco tronco de esperança, de
arrimo, de realização ·e de
altivez _administrativa. Eis
porque, êsse mesmo povo
que hoje sofre sua ausência
reverencia suá memória e se.

gue fiélmente os ditames
que tão bem deixou Imprag.,
nado por todo o território
catarinense.
Nerêu Ramos foi um astro

brilhante na constelação go.
vernamental de Santa Cata.

rina. Um astro que por sua&

características. ilustres ·e hu.

manitárias, não se apagou.
Continúa brilhando através
dos tempos, pela0 idênticas
características morais, ado
ministrativas e humanas de
sua nóbre famjlia.

em sua terra.

M;elhor que êste simples
croníeta, o povo honrado e

laborioso de Florianópolis, o

conheceu.
"

Não éram raras as vêzes

em que Nerêu Ramos éra
criticado por praticar atos

justiceiros e que iam de en;

contro ao íntéresse da cole.

e pronunciadas com pausa
extraordinária que a todos

cativava, todo êsse conjunto
virt.udes fidonomicas .e ver.

bais deixavam constante.
mente acentuadas suaD in_

discutíveis qualidades de um

carácter sóbrio, bem forma.

do e imutável.

EiE.!, em rápidos traços, a

mínima feição da trajetória
humana de um homem que,
por seu idealismo sadio e in.

signe, conseguiu viver ficar
na alma de um povo que o

SABOROSO?
SÓ CAFE ZITO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vitória no extremo Oeste
MONDAI 23 CE) - Caravana candidatos Celso e Doutel

cumprindo com absoluta precisão roteiro traçado. Manifestações
res e relação novas solidáriedades crescem dia a dia.

,,_'f"" -:'.,.
•. �-

'continua

popula.

Já foram realizados em

polgantes comícios em

Chapecó, São Lourenço,
oampo.Brê, Díonísío Cer
queira, São José do Cedro,
São Miguel do Oeete, Des,
canso, Itapiranga e Mon ,

daí. Oposição sairá ampla;
mente vitoriosa em 17 mu.,

nicipios Oeste. Caravaneí ,

... _
..
__ , .. <It

__-o ros mandam avisar ramí,
FLORIANÓPOLIS, Quarta. Feira, 24 de Agôsto de 1960 lias vão todos muito bem.

ConYen�ão �o PSD-PIO (E�vtl�iraruma
.

O P)'3D e o PTB, da cidade de Indaial, realizaram, no domingo, dia 21

do corrente mês, conjuntamente, a convenção municipal, para a indicação
do seu candidato às eleições de, prefeito, na pessoa do Sr. João Hennings Fi

lho. Indaialense de tradição, homem público de larga projeção e de inegável
prestígio, dotado de caráter invulgar, honrado e trabalhador, têm, mercê

mais 300 nessôas do lado de oradores.
fóra pudessem ouvir os (Contínua na 7.a Pág.)

-Busc(i=pes
O comício do sr . Jânío Quadros foi bem menor do

que o do Marechal Lott. Mas, honestamente falando o

tempo não ajudou. Newton Cherem abriu a falação, para
ir enchendo linguiça, que as ve-detes estavam demoran
do e o povo podja ir embora. Falou sem pretensão e

largou um JÁ PULSA OS IDEAIS. No resto, bem eleva
do e 'bem esperto, pois cada vez que citava o sr. Carlos
'Gomes, citava logo o sr. Bornhausen, para evitar que
fosse notada a frieza quanto ao primeiro. Depois, o

Ziguelinho, matou alguns minutos com PATATI-PA
TATÁ ... O deputado Konder Reis aludiu AO MAIOR
COMíCIO e não disse ao que vinha! Dele, os que es.

peravam algo substancioso perderam seu tempo. O sr.

Aroldo Carvalho' falou AO MAIS ESCLARECIDO
AUDITóRIO DO ESTADO - no qual a UDN sempre

perde as eleições em função disso. O sr. Milton Cam

pos fez discurso de gente grande. O sr. Bornhausen,
falando como candidato, foi uma autentica negação.
É mesmo homem sem mensagem ao povo. Não aludiu a

um só problema do Estado. Nenhuma palavra quanto
ao seu programa. Recitou um recadinho zurrapa, re

petindo que ERA O GOVERNADOR DO ESTADO,
QUE FALAVA COMO GOVERNADOR DO ESTADO,
QUE JÁ SE CONSIDERAVA GOVERNADOR DO ES
TADO, QUE ERA DE FATO O GOVERNADOR DO
ESTADO - deixando o sr, Heriberto Hulse com cara

de pêra d'água. .. E nesse tom cíclico, como perú em

roda de giz, não saiu para qualquer assunto que jus
tificasse a sua candidatura. O eleitorado flutuante,
que analisa os candidatos, deve ter-se decidido diante
da negativa da oratória bornhauseana, O governador
Heríberto fal-ou de alguns problemas do governo. .. fe-_
deral e ia acabar seu discurso sem aludir ao nome do
sr. Bornhausen, quando foi advertido por uma cot u
cada. Largou o nome e o microfone, em seguida. Do
discurso de Jãnío, haverá comentárfo à parte.

De propósito, ficaram dois oradores para o fim: os

srs. Laert R. Vieira e Fernando Viegas. Em ambos o

que impressionou foi a felicidade que demonstravam

por poderem falar ao microfone de determinada rádio

local, que do prhneiro, até há pouco, dizia cobras e la-
.

gartos, denegrindo-o até na côr, e do segundo foi aos

extremos de atirar-lhe lama ao lar. Ambos, embora
não fossem felizes oradores foram oradores telfzes,
por isso de reatarem fraternalmente amizade com o

dito microfone... Babaram-se de gozo... e levaram

nosso diretor a perder a ingênua aposta de que nã«
falariam se ali estivesse o microfone indecoroso .. ,

dessas suas qualidades, as

segurada sua vitória na ci
dade de Indaial, garantindo
assim expressiva votação
para os candidatos da coll,
gacão PSD-PTB-PRP

PDC-PL, Srs. Celso Ramos
e Doutel de Andrade.
COMO TRANSCOR�ERAM

OS TRABALHOS
Desde as primeiras horas

da manhã, era grande o

número ':!e convencionais
que se aglomerava
nas imediações do cinema
local, onde se realizaria a

convenção. Cêrca das 8,30,
chegavam à cidade de In
daial os Deput-ados Esta
duais Antônio Almeida, Pe.
dro. Zimmermann, Osny de
Medeiros, Régis e Evilásio
oaon, os três primeiros do
P.S.D. e o último do PTB,
tendo sido recebidos 61elO
Sr. Oermano Brandes, Pre
feito Municipal '�e Indaial
Sr. João Hennings Filho,
Willy Schulz e outros pró
ceres políticos da região. A
esta altura, �':!hegava tam,
bém o Sr. Dr. Acácio Gari
baldí San Thiago, eminente

-, prócer petebísta da capital
do Estado e, ainda, repre
sentações pessedistas e

trabalhístas das cídades de
Blumenau, Pomerode. Tim_
bó e Rodeio. Na qualidade
de representante do Díre,
tório Regional do PSD, foi
convidado para assumir a

direção dos trabalhos o

deputado Antônio Gomes de
Almeida que, em seguida,
constítuíu a mesa" convi.
dando, para compô-la, os

deputados estaduais pre,
sentes, vereadores;' presí
dentes de partidos 'Políticos
e outras personalidades de
destaque ela região.

OS CONVENCIONAIS
A séde do cinema foi

completamente lo t ada.
Atendendo às solicitações
de Igrande número ,de con,

vcneíonaís, que não conse

guiram lugar no recinto,
foi instalado possante al;
to-falante defronte à rere,
rida casa de espetáculos,
dando oportunidade, assim,
a C!ue aproximadamente

Temos emSANTA CATARINA
apenas cêrca de 72.000 KW insta
lados. As fábricas que se utilizam
dessa energia dão trabalho a aproo
ximadamente 80.000 operários.
Há, portanto, um operário, em

média, para cada KW instalado.

Precisamos de MAIS ENER
GIA para criar MAIS POSo
TOS DE TRABALHO!

Não só as cidades precisam de
luz e fôrça. Também o colono e

o agricultor delas necessitam.

Para atingir esta meta, CELSO providenciará:

�m Rio �o Sul ª vitória será �e 'Celso e Doutel
Magnífica convenção realizada pela coligação PSD-PTB, ho
mologando o nome de Rauli� João Rosar candidato à Prefei

tura de Rio do Sul - Entusiasmo sem precedentes:

Aspecto parcial da enor

me assistência que tomou
por completo as âepenâên :

cias rio Cine Riosul, que foi
pequeno para conter a

massa popular que foi obri
gada,. em grande parte, a

permanecer nas imedia
ções a fim de acompanhar
a vibração que ovacionava
os- nomes de Lott.Janço;
Celso.Douiel e Raulino J.
Rasar.

Na foto, um aspecto da
entrada no recinto do
candidato à oice-çouerrum
ca Douiet de Andrade, que
na ocasião representava o

sr. Celso Ramos, e do can-
- didato Raulino J. Rasar,
conduzidos pelos deputados
Orlando Berioli e Walter
Roussenq.

#

ENERGIA ELETRICA
fonte de progresso

Nos próximos cinco anos precisamos ter estas usinas:

1. Sotelca 100.000 KW
2. Garcia 9.000 KW
3. Pelmeíres 17.000/KW
4. Cubatão 10.000 KW
5. Santa Cruz 8.000 KW
6. Chapecozinho 13.000 KW
7. Rio das Flôres 4.400 KW
8. Canôas 40.000 KW
9. Estreito do Uruguai 40.000 KW
10. Usinas locais 2.400 KW

1., Financiamentos INTERNOS no valôr de 60 % do
custo das obras, pagáveis' em 15 anos

2. Financiamentos EXTERNOS no valôr correspon
dente a 90 % do custo das obras, resgatáveis
entre 7 e 9 anos.

Os prefeitos Heinz Scli:
roeâer (Trombudo Central),
Leandro Bertolli (Rio do

Oeste), João Carlos Ttue:
sen (Ltúporança) no 1110-

menta em que se dirigiam
à mesa dos tmbalhos da
convencão, acompanhados
de uma comissão composta
pelos senhores Antônio
Noschentoenç, O c t a c i I i o

Macedo, e Victor Jensen.

No flagrante, a ocasião
em que discursava � pres
tigioso líder pesseõista do

Vale do Itajai, deputada
Orlando tsertoüi, vendo-se
ainda parte ãa mesa que
dirigiu os trabalhos, com

posta tios senhores' Rtu):
mundo ÍVIay Sobrinho (Pre_
sidente do PSD), victor

Jensen (pres. do PTB), dr.

Nelson de Abreu; Herme
Uno Largura, Luiz Bianch2,

dep. Walter sousseno, d�P .

. Ayrton Muller. tlr. Mano

Mafra, e os candidatos
Doutel de Andrade e seu

Uno J. Rasar.

Sen�or�Jacó
w

Tavares
..
"

Transcorre na data de

hoje, mais um aniversário
natalício do exmo. sr.

Jacó Tavares elemento de

projeção nos' meios sociais
e culturais da cidade de'

Tijucas e de-sta Capital.
O ilustre natalícíante,

que hoje completa 80 anos,
foi, durante 6 anos, Prefeito
da centenária Tijucas, ím
primdndo-Ihe Igrande pro;
gresso. Foi na sua'gestão
que Tijucas ganhou ener ,

gia elétrica e teve seu ser

víco de telefone instalado.
Na oportunidade de tão

grata, data, o venerando
aniversariante ver-se.á cer

cado do carinho de seus fa
miliares e do seu enorme
circulo de relações.

Os de O ESTADO, apro
veitam a oportunidade pa
ra se associaremn.se às ma

nifestações que lhe forêm
prestadas, augurando .Iho e

a seus familiares, votos de
____� ------, crescentes feU"idades.

Numa previa, aqui realizada pela Rádio
Diário da Manhã, emissora do grupo Irineu Bar·

nhausen, e�jssora que faz a propaganda do sr,

Irineu Bornhausen, emissora que combate
-

,com

todas as fôrças o sr. Celso Ramos, emissora que
mui apropriadamente se situa no mesmo prédiO
do Inca - o candidato da ernissor.. venceu o can

didato que a emisora não quer!
As urnas, lacradas com assinatura apenas di

um elemento da emissora, dormiram na. emissora!
Nessa andança daquir para alir, H,,; \1)'1]<1'

acabaram como as de Tuna!

Mas a prévia deve ter valido para eles. Aí n

esperteza do golpe. Eles ficaram sabendo do re

sultado verdadeiro. E nós somente conhecemos OS

infestados!
Se no pleito de 3 de outubro as urnas foren1

remetidas à Rádio 'Diário da Manhã, c)o]'mil'enl

por lá, fiscalizadas apenas pelos udenistas, () M,

Bornhausen vencerá ...

���
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