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Melhoria na. RVPSC; rece�erá 1
mais- 1� Incomotivas:Diesel

Das 80 locomot.ivas diesel�eletricas, 'r�centefnente ad

quiridas nos E1)&ados Unidos, pela Rede Ferroviár'ia Fe

deral S. A. com o aprovêil,amento do saldo existente em

dolares para o seu plano de �quipamento - 16 são des

tinadas à Rede Viação Paraná-Santa Catarina, íntegran,
.' te do mencionado =holomg". A� novas unidades deverãol chegar em [,etembl'o.

ABOLINDO A LENHA
A compra de novas ma

quinas irá contínuar, até
,

que. 'as -locomotivas movi
da.& a,: vapor sejam retíra,
das de circulação, pois são
consideradas antíeconomí ,

cas e reaponsaveís pela
elevação constante nos

fretes ferroviários do País.
São tambem' as maiores

responsáveis pela devasta
cão daa matas brasileiras.
-

APERFEIÇOAMENTOS
Com intuito de aprovei

tar a experiência inglesa
na eletrificação de fer
rovias e aplicá-las no Pa

ram., encontra-se em Lon
dres o diretor-superinten
dente da RVPSC, enge
nheiro Angelo Lopes, que
participará da "British
Railwais Eletrifica_tion Con
ference", entre os 'dias 7 e

12 de outubro.
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O Marechal Teixeira Lott

chegará a São Paulo, as 11
.

horas hoje. 'As 15 horas,
partirá Ipara Santos, onde
visitará o cais do porto. 'As
18 horas será recepcionada
na sede' do Comitê Pró
Marechal Lott_":_João Gou
lart por representações de

sindicatos ,e comitês muni

cípata da báixalda santista.
'As 19 horas, jantará no

Parque Balneário e às 20

horas, participará de um,

grande comícío na praça da

Repúbliéa.

No dia 26, o candidato
nacionalista vislitariÍJ{ Itai
quara e Canconde, realízan,
do, comícios em ambos os

municípios. Em Tapiratiba,
manterá importantes con

tactos polítlcos,- 'As 14,30
horas, estará em São José
do Rio Pardo, falando num

comiclo No' mesmo dia -rea
lízará comícios em Macaca
e Marília. Dia 27 o marechal
visitará Garça, Tupã e 80-
rocaba.

LEI ORGANICA DA
PREVIDENCIA SE�
RA' SANCIONADA
NO DIA 26
, BRA8ILIA, 24 (V.A.) -

O Ministro do Trabalho, sr.
Batista Ramos declarou
que será no Palicio do Pla
nalto, nesta capital e não
no Maracanâzínho, como
estava previsto, a soleni
dalde em que o presidente
Juscelino sancionará a Lei
Orgânrca de Previdência
Social, no próximo dia 26
ele agôsto.

'l ..
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Enquanto o GOVERNADOR n" 2, sr. Iríneu BoI'.

nhausen se atira a falar na concha do ouvido dos pre

sidentes dos partidos em oposrçao, propondo-lhes di .... '"
afrontando-os com oferta de compensações em troca de � ��#,
FORMAREM DISSIDÊNCIAS - o' outro governador, o

de n? 1, estará amanhã em Chapecõ, aonde chegará às

10,30 horas, 'As 12,. fará -vísittnhas politicas em Xan-

xerê, com almoço às 13. Às 15 inaugurará uma escolinha

em Anta Gorda, passando, .às is, f{� visiti"nhas politicas
em Abelardo Luz. Às 19,30 jantará: em Xaxim e depois
regressará para pernoite em Chapecó.

Como leva grande comitiva, pergunta-se: quanto
custará aos cofres do Estado a inauguração dessa es

colinha de Anta Gorda?
A excursão, paga pelo erário, é toda ela eleitoreíra,

como mostra o programa. O desespero da 'UDN, como

se vê, contagiou o Palacio.
------------��--------------��--

Rubens de Arruda Ramos çado muito antes de Brasília.

Depois que o sr. Jânio Quadros falou - e tra
tou de vários !problemas brasileiros e catarinenses -

o contraste entre o candidato federal e o estadual

mais se acentuou, restando nua e exposta a indigên
cia da bagagem bornhauseana rr: desarrumado baú
de trapos velhos e papéis usados.

Candidato sem plataforma, pois que aq�ela que
anunciou já profundamente' distribuida, continua
secreta, engavetada .pela .própría direção partidáría,
que � reprovou -, o sr. Bornhausen fugiu à obrtgacão
de dl�er ao povo das intenções e dos propósitos que
levaria ao Ipoder, se acaso eleito. Não assumiu, p01'
tanto, na devida oportunidade, Os compromissos que
a democracia exige aos que ddsputam cargos eletivos
de administr:itç�o: esplanações amplas da solução
que deve ter cada problema vinculado ao progresso
da área de govêrno e ao bem estar do grupo humano
que a habite,

t
cmo VfNCERA' EM FLORIANOPÔÚS!

O HOMEM A OBRA

ii\D UTEL, VINDO DO OEStE: V I T O'R-lA E' NOSSA
Interrompendo por dois dias SUa excursão ao lado de

Celso Ramos, o deputado Doutel de Andráde velo até esta
Capital, anteontem,' e ontem esteve em Criciuma, para
assistir a inauguração de 217 cásaa de alvenaria, cons,

truidas pelo IAPTe, graças ao seu empenho e aos seus

esforços junto ao governo federal. 'Também foram Inata;
lados 14 ambulatórios médicos, à boca das minas e um

serviço médico dos mais modernos, ainda na cidade dos
míneiroe, Foi também inaugurado o predío da agência
administrativa do IAPTEC. Em Urussanga, além do pre
dia da agência foram instalados ambulatórios médicos.

Vanlagem de 4 mil vófosE orovo

Ramos
eleições

O senhor Celso
que, nas últimas para o Senado (1958) der

rotou nesta capital o se
nhor Irineu Bornhausen
com vantagens de 2.556
vótos, deverá aumentar'
éasa diferênça no 'pleito de
3 de Outubro próximo.
Agora. com o apóio do

PTB, PRP, PDC e PL o
candidato das oposíções

� deverá\ vencer em Floria
nópolí� -eom -um, saldo fa.:
voraveí de mais. de 4 mil
-surragíos.
A estimativa é a seguín,

te:
� 1

Quando Nerêu Ramos as

sumiu o çonêrno, aqueles
nossos infelizes conter
râneos que haviam perâi:
1'40 o uso da razão, :v.iviam

'pelas cadeias, muitas vezes

acorrentaâos, quando a

insanidade mental os le
vava' a atitudes de uiolên :

cia e 'fJericulosidade., per
in.anenies: Para 'quê esses

doentes tivessem condição
de tratamento e de custó
dia compatível com a dig
nidade �a pessoa humana,

17.500
13.300
2.450

1.750

35.000

CELSO
.

IRINEU .' .

Abstenção . .'
.

Vótos em branco e
anulados,

.

o grande catarinense cons

truiu a Colona sant:Ana -

obra monumental, que os

clichês mostram em as-

TOTALpectos parciais. Ali medi
cas que o Estado manâou
à especialização, cheiia.;
dos pela bondade e pela
cultura de Agripa de Cas:
tro Faria, os doentes tive-

\ .

ram. vida e assistência dig
nas da nossa cioüização; E
a Colônia continua a sua

missão cientiiica, social,
humana e cristã -. muito
embora os· aumentos neces-

sários tivessem que açuar
dar a intervencão e os au

xilias federais: porque o

governo do Estado ....

. .. porque o çooêrno do
Estado gastava os seus re

cursos com berliques e

berloques, nos jardinzi-,
nhos bonitinhos, estilo i
nouveaux riches do Palá- �l;'cio... �

Tambor também retum
ba, .s�m deixar de ser ôco
ao Jeito do ,discurso com
que o senhor Irineu Bor
nhausen se apresentou ao
eleitorado da Capital do
Estado, no comício de

.
.

segunda-feira ultima.
Falando ao mais alto auditório de Santa Catari-

na - para usarmos expressões do sr. Aroldo Carva
lho - o candidato udenista, ficou numa dúzia de
frases feitas, recitadas cam certa ênfase, mas inteí ,

ramente vazias de COnteúdo. Bem analisado, seu dis
curso de candidato foi até desrespeitoso ao mais al
to auditório, que esperava qualquer mensagem a so
licitar seu voto, e recebeu apenas um orador ester
tórico, visivelmente complexado, a repetir que era o

governador do Estado.
Para afirmar que o Estado não estava parado,

argumentou com três ou quatro prédios, uns cons

truidos e outros em construção, aqui na Capital, ci
tando, entre eles,' o edifício das diretorias - coroe-

TAM�OR
TAM:BÉM ...

/

ANO XLVII N° 1 3 9 7 8

EDIÇÃO DE HOJE - 8 PÁGINAS

Convidado de honra para
eseas inaugurações, devi,
das ao seu trabalho, o

deputado Doutel de Andra,
de fói ontem alvo de con

sagradoras manifestações
dos operários sulinos.
Antea de embarcar para

a sul, logo depois de en-

trevístado . pela Guarujá,
declarou.nos o jovem e di
nâmico representante tra,
balhista:

- Trago do Oeste o

anúncio da nossa vitória.
Temos falado ao povo ge
neroeo e sofredor daquela
opulenta e maravilhosa
região, nas praças públi
cas, transmitindo-lhes a

nossa mensagem renova- .

dora..O programa desse
autêntico lidador demo
crático, qUe é Celso Ra
mos vem empolgando aa

.populações e recebendo so

'Iidarledade de todos os

partidos, com valiosas ade
sões de prestígiosoa ele,
mentos até da UDN. De
pois de assistir, no sul,
inauguração de obras e

melhoramentos assísten
ciais que consegui trazer
para o Estado, voltarei- a
incorporar-me à caravana
da vitória, para prosseguir
mos nossa oamínhada de
mocrática por todas as vi
las e cídadea catarinenses.

OS DOIS GOVERNADORIES NA
PROPAGANDA

Que podemos esperar de um 'candidato que se

omite justamente na mais fundamental exigência
democrática, que é aquela de apresentar e sustantar
um programa administrativo e baseado nele, apenas
nele, somente nele, pedir a votação popular ?

Sem plataforma, virá o senhor Bornhausen im
pingir-nos novas eIffas - perdoada a má palavra? ,

Virá jogar fora grandes parcelas da fortuna pública
com aventuras desastrosas 'como a estrada do Rio do
Rastro e a dietensão da linha de energia para Ja
raguá ? Voltará a fabricar postozinhos de saúde sem

interligação cam 'centros, a permane,cerem fechados
fora das ,épocas pre-eleitorais? Continuarão as es

h'adas intransitáveis com apenas algumas horas de
chuva, enquanto os recursos para consertá-las e

conservá-las dormem nos ,cofres do ban.co de que é

diretor-,presiden te? Essas várias ,centenas de mi
lhões ·de cruzeiros permanecerão rendendo lucros
fabulosos para o seu grupo econômico, enquanto
mais de 200.000.crianças pedem es,colas?

Tudo isso fi,cou no ar. Porque o candidato se li
mitou a fanfarronadas e quixotices, algumas refle
tindo até o estado -de desespero do candidato coma a

de afirmar que o seu contendor somente ,�onquis
tau as legendas dos partidos ,catarinellses, mas êle,
o tal, contará com o ele·ito�'ado dessses mesmos par

tidos! A atronta que se situa nas entrelinhas ,des

sa assertiva, repete outrws,já públicas, de que veu

,cerá P9rqu·e dispõe de dinheiro em montanhas!

O povo dará resposta a esses insultos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. C. - DIA 21-- SA'BADO - SOIRÉE - Desfile de Penteados - Escolha de 'Miss Florianópolis
Para almoçar e jantarbem, depois de sua
casa, QUERÊNCIA PALACE HO�EL

ANIVERSARIOS tributadas, augurando-lhe e

à sua exma. família, os mais

SR. OSCAR SCHMIDT FILHO ardentes 'votos de prospe ,

E' -nos grato noticiar, na

�feméride de hoje, o trans
curso de mais um aniversá
rio natalício do nosso estímà,
do colega de trabalho, sr,

Oscar S'�h,iIÍliÍ.dt Filho.

Lino,tipista emêrsto, já
tendo 'trabalhado durante

algum tempo' em jornais do

Paraná, há alguns anos vem

emprestando seus servíços
profissionais a este matuti

no, semlpre Se havendo com

distinção e brilhantismo, mo
tivos que o fazem merecedor
da confiança e Ida amizade
de seus superiores e súborãí;
nados.

Coração boníssimo, reune

em seu tôrno enorme círculo
de amizades que, na oportu
nidade de tão grata data,
lhe tributará, estamos cer-tos,
as mais carinhosas Id�ons
trações de apreço � etima.
.. Os de O ESTADO, que mui-

FAEM ANOS HOJE

Sr. Odilon Bartolomeu Vieira
Transcorre na data Id,e ho

je mais um aniversário 'na
talício do sr. ODILON BAR:'
TOLOMEU VIEIRA, tabe
lião no Estreito e pessoa
muito relacionada em nossos

meios sociais.
Ao aniversariante as feli

citações de "O ESTADO"
- sr. Rui Oarlos Ba'tista
- sra. Dalila DaLgrande Bor ,

ges
- sr. Hercílio Vaz Viegas
- srta. Nilda Luz Macuco
- srta. Margariada Stepta
- sr. José Bonifácio Schmidt
- sr. José Davallazzi
- sr. Amaury Callado
- sr. prof. Ari Ocarnpo Moré

sr. �à.gard Lopes Silva
sr. Genésio Miranda Lins
sr. Wilson Sant'Ana

ridades.

to o prezam, assocíam.se 'As dr. Romeu Bastos Pires
homenagens que lhe forelUj - sr. Luiz Alberto C. Cintra

Associacão Cata'finense de Medic,ina,

EDITAL
A Comissão mista, constituida por elementos da

Associação Cata.rinense de Medicina e da Congregação
. de Faculdade de Medicina de Santa Cataa-ina comunica
aos Srs. interessados, que fica dispensada a apresenta
ção do currículo escolar superior aos médicos' que se

apresentarem corno candidatos às cadeiras clinicas da
referida Faculdade.

A apresentação
mente registrado no

do Diploma de Médico, devida
órgão competente, substitui o

curr-ículo.
. Florianópolis 23 de agosto de 1960

'Prof. Joaquim Madeira Neves
Presidente da Comissão

Faculdade de' Medicin.a de S. Catarina
CONVITE

As Diretorias da Faculdade de Medicina e da As

sociação Catarinense de Medicina. têm a honra de con

vidar a Classe Médio: a e Os Acadêmicos de Medicina
para a Conferência que o Prof. DT.·Mário Sampaio, Ca
tedráti-co de Histologia e Embriologia da. Faculdade de
Medicina de' Bel-em do Pará, pronunciará no Anfiteatro
.nr. I da Faculdade, à rua Ferreira Lima nr, 26, às 20
horas do dia 25 do corrente, subordinada aos títulos:

1. O REVESTIMENTOc DÓ ALVÉOLO PULMO
NAR AO MICROSCóPIO ELECTRôNICO.

2. O NEFRON AO lVIICROSCóPIO ELECTRô
NICO.

"")

OSVALDO MEU
LOTEAMENTO DE TERRENOS DA PREFEITURA
Prometi aos leitores desta coluna pô-los ao conheci

mento de tudo que ocorresse a respeito do assunto mar

ginado, desde que tal assunto correspondendo à necessi-'
dade de ,consertar as finanças da Prefeitura, ainda ofe
recesse uma ótima oPQrtmlÍQade para o 'crescente desen
volvimento da Capital no setor de construç0es moder.!.
nas ,como a' de mudar para muito melhor -a atual fisio
nomia da cid'ade.

CO'nformé lemos na edicão de ontem dêste matuti
no, seguindo seus trâmites

•

legais, o Prefeito Osvaldo
Machado, encaminhou à Câmara, o ,projéto de lei regu
lamentando o loteamento situado naquela aprazível zona
situada no extenso at'el'l'o feito na Prainha.

Como se sabe, já um pronunciamento contrário a

essa grande iniciativa, impedindo assim a obtenção dos
recursos necessários, a fim de que a Prefeitura da Ca

. pital, venha também pôr em ordem a situação do opera
riado e do funcionalismo.

Esse movimento contra o ante-projeto, diz-se, parte
da bancada udenista naquela Câmara, para dificultar O'

andrmento do processo e criar embaraços de toda a es

péCIe no sentido de entravar sua marcha natUl;aI.
Lamentável, verdadeiramente lamentável se a notí

cia se transformar num ato que virá certamente provar

a má vontade de alguns-contra os desejos de uma popu·

lacão inteira.
..

Custa-nos a acre,ditar que possa haver ca:arll1enl's�s. .

I -nte I'lhe'us que por meras questoes po IÜ.,
e ,prmcIpa ,me

.

h desserviço do progresso de nossa tel ra.
cas, se pon am ao

.

Fazemos votos para que esse impecIlho d�sapareça
e o bom senso possa modificar semelhante atItude que

I d falsa cO'rtlpre
se persistir será um péssimo .exemp,�t? ..

e
.

ensão do que seja Q verdadeIra catarmens�s�o.,
Aguardemos serenamente os. fatos que VIraO' ,a baila.

Por eles, poderemos então Julgar.

comecmeace Sociais

A ASSOCIAÇãO Atlética Banco do Brasilr
vai promover reuniões, com feijoada ca-�
rloca. O acontecimento, será neste fim de

ANA Maria Siqueira ex-Miss Santa Ca
'tarjna, marcou seu casamento para 'O'
mês de outubro.

--/1/--
QUEM será o Broto que representará --- /1/ ---
Santa Catarina, na grande festa no Gol_ HÉLIO DORIA, cronista de Espírito San
âen Roon do Copacabana Palace, quando to, enviou convite a êsie colunista' para
José Rodolpho Câmara, Cronista de Jóia. uma festa no próximo dia 10. Infelizmente
e Manchete, apresentará os "Dez Brotos já estou com compromisso para a movi-
Elegantes do Brasil"? mentaâa testa no Tabaraja Tenis Clube

--- /1/ --- em Blurnenau, no mesmo dia.
O CRONISTA J. A. T. informa que o Sr. -- jll--
Adernar Garcia de Paiva Filho, jovem CUMPRIMENTAMOS ao Sr. Aloisio Ma.;
oficial da nossa Marinha de Guerra, ex- chado gerente do Lux Hotel, pela manei.

noivo da Glna Mac Person, voôu para a ra gentil com que vem zelando pelo re,

cidade de Itajaí para fkar noivo de uma ferido Hotel.

bonita senhorita daquela cidade.
' ---'- /1/ ---

--- /1/ --- DUAS senhoras Eleganfes, ontem visita-

O PENTEADO que a Senhora Dr. Theodo- vam a casa Cimo, para adquirirem móveis
1'0 (Crenilâa) Leite Oliveira, usou em da nova linha.

uma das reuniões que compareceu, deu --- /1/ ---
maior realce a sua beleza. MARIMBA Cuzcatlan e a famosa orques,

--- II/ --- tra Centro-Americana, que abrilhantará
ELVA Haouche, apresenta nova coleção a soírée dia 11 próximo nos salões. do Clu;

em-desfile' de modas. be Doze de Agosto - Cantores Rumbeira
--- /1/ --- participarão de um alegre e colorido

O JOVEM SI1. Jaime Couto, festejou seu show.

"niver" no Querência Bar, com roâiuias

de uisque.
--jl/-

COMPLETAMENTE em moda os "tailleur"

cintados e longo, confeccionados em ren�a
ld li em "pois" contí

groesa. Os teci os rvres ,-

nuam sempre atuais. --- /1/ ---

'I
"

-

/1/---, A CIDADE de Ita�aí vai se .movimentar
HOJE, o Clube Soroptimista estará ac01:. para ver o casame�to da b_on�ta Ana Ma-

.

tecendo no Clube Doze, com um mo'm· ria Siqueira, com o sr. Laércio Go�e�. O '

t d B'ngo acontecimento será em outubro proximojmenao l .

.

I: /1/ --- mas. .. já .. se discute o assunto.
.

$$'S�S%QSSS%SSS%%�%%S:S%S%S%%SSS%%SSS�S%SSSSSS$SSS.\S�SSSSSS�%%�.

semana.

--/1/--
MU ITA gente prepara-se para o dia 6, as.
sistirem. testa "Encontro das Estações",
que será promovida pelo clube ela "Lady".
A elegante tarde acontecerá nos salões do
Clube Doze.

COHf!CClOIIA-lf QUALQU!; npo
DE CHAVE

.

QUI: Frlnellu Tolenlino, n,' I'

".
-

-PROGRAMA DO MES
D'IA - 28
ENCONTRO

DOMINGO
DOS BROTINHOS

CONVAIR DIARI.O

FLOPIANÓPOUÇ
.

�_"",,______c- D Ia E.Ta
\ 6.PAULD�
"

.

PJD /
/

i
\

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

Mesas na Relojoaria, Muller.

r&tê::�f�I_.\II'!:cas:ss:ls:l,r::!,%�Sl:oSI:SSgli:v.8e;;'Arll'llliilo"d�e�I:S;'*�ineu
� Não haverá contrabando

� De gasolina e pneu"
Mas se for dado o comando
Para o colono de araque
Haverá de Cadílac . , .

CARRO CLANDESTINO
Maquis H - PN - O carro de propaganda de

chapa 29-08'""10 está com sôbreplaca de 1959 ...
O emplacamento de 1960 já foireito porque é

que êsse carro não é apreendido?
'�$<"'ª .- '�'.R.JIPE DO aStTADO NA POLíTICA
�k:�Y�1ie-'; ��

Maquis. EP-3 __:. O jipe. da fiscalização da Fa,
zenda de Tubarão foi transformado em carro de pro.
paganda com auto-falantes _ e anda lá PO'r aquelas
bandas berrando em desenfreada propaganda go;ver.
nista,

Essa austeridade dêsse govêrno ...
,.

'1

COMO ÊLE ENCHE ..•
Tem razão o Lenzi, em seu bem lançado artigo: I

"Êste chato alto-falante".
É desagradável, aborrecido, ,'chato, chatérrimo

:Ninguém, nem mesmo udenísta .desde que possua
certa dose de senso comum, pode gostar de um ensur,
decedor dessa natureza. Perturba,�atrapalha, chateia
e aborrece. Não somente aos que nada querem com�
i politicalha, mas também aos estranhos a terra, osA
nóspedes do Lux e aos que gostam, de cálmamente,
ornar um cafézíaho e-bater um

I Papo, naquele local
u e a isso é ·destÚl&cfo.

IJ �SCOLHER? N�M FOI PRECISO!,
Maquis GDE - Estão sendo feitos, lá na Ford,

cartazes que dizem: "A escolha nunca fui tão fá.
ciP',.�

-

Só fácil? Mais do que isso! há horas a incueracía
já havia escolhido êle mesmo em 1955.

Quanto ao vice, escolhido mesmo, lançado por
urna facção da UDN, foi! Aroldo que êle, ciumento,
varreu. Engano� o Aroldo e a UDN, quando Iançon
Carlos .G9mes que 'vai ser cristianizado para ficar
VoIMy. ,

f__' I
{; \Enquanto isso, o ingênuo Paga-Paga fica fazen-

do cartazes com frase boba como essa do "nunca foi
tão fácil escolher" •••

O PL.AGIO DEJANlO�-�
O jânio berrou, Todo mundo ouviu, aquela his

tória que a Bahia tinha conseguido o Royalty do Pe •.
tróleo e, que daria a Santa Catarina o Royalty do
carvão.

I
Plâgio ! Puro plágio! Foi Celso que no seu pro

grama prometeu lutar por isso. Quem duvidar leia
o "O Estado" de 10/6/60, onde está bem claro o com,
promisso de Celso.

Aquêle clichê que ri
E pregado em !poste abunda
Diz que "Iríneu vem aí "

Mas.vai levar uma tunda! .

snsnSSUS%':ib'lõ"'!V � A� J��....�'sssssss 55SS' sssswc

Sindicato dos Empregados em'Estabe·
lecimentos, no Estado de Sta. Catarina

o SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABE·
LECIMENTOS BANCÁRIOS, NO ESTADO DE SANTA
CATARINA, sediado em Florianópolis, através de sua

Diretoria, vem de público, esclarecer que, ao assinar,
recentemente, manifesto em favor de determinados po
líticos às sucessões Presidencial e Governamental, o Sr,
Presidente dêste órgão de Classe agiu, tão somente, e1

seu próprio nome, não devendo, portanto,. entender-s
que tal atitude possa, d'e qualquer modo, ser interpreta'
da como manifestação política dêste Sindicato, o qual,
na realidade, se mantém, como sempre se manteve, alheio
a quaisquer manifestações de tal natureza.

Florianópolis, 23 de, agôsto de 1960
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTA·
BELECIMEINTOS BANCÁRIOS, NO ESTADO
DE SANTA CATARINA

A V I S O

Aldo Hermelino RibeirO'
Presidente

.Job Valentim /

Secretário Geral

MISSA DE 710 DIA
Agradecimento e [ouvite

A Família de GUILHERME FRANCISCO AVILA,
profundamente consternada com o seu falecimento, v�'
le-se dêste meio para externar seus maiores agradeCI'
mentos a todos seus parentes e pessoas amigas que �
confortaram por o,casião do doloroso transe porque tiviF
ram de passar, quer acompanhando o extinto até sua

última mOl:ada, quer enviando flôres e telegr�mas.
Outrossim, aproveita o ensêjo para convidar a to,dos

para a Missa que em sufrágio de sua boníssima alma,

mandará rezar às 7 horas, na Igreja Senhor dos Passos:
,

A todos que comparecerem a eRte ato de fé crista
antecipa agradecimentos.

Dr. Guerreiro da Fonseca, especiali'Sta em ólhos _..

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfação de coml�'
. b

. , c]!,nicar aos' seus clientes e amIgos, que rea nra sua

nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.. . de
No momento está em estudos de sua esp�cmhda Ul

em CURITIBA. Onde está atendendo seus ,clIentes e,
seu consultório, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - C���JUNTO, 207 - EDIFíCIO JOÃO ALFREDO CURIT
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HAIWIPION
TRIUNFO ���

Só Champion coopera com a campanha da contenção dos preços!
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Agora
à vista

35.000,OO�- - -,

* o melhor e mais mo

détno gabinete fabrica
dó no País.
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I
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2.000,00

ou* O maior congelador
existente, onde cabe um

leitão ou um peru, intei
ros (32.200 cm 3 ) 1

I

I
I
I
I
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menscns

Tudo para o seu lar

RUA TRAJANO, 29
..... _ -

E,M POUCAS L 1 NHA S
De acôrdo com as estima- e o que deverá realizar.se no gráficas, a do Litoral e Mata na segunda.

tivas do IBGE, a população corrente ano, os efetivos de- e a do Agreste, se concen,

atual do Estado de Pernam- mográfícos do mais populo- tram mais de quatro quintos A safra Ide cana-de-açúcar
buco deve superar a casa dos so Estaid10 nordestino terão da população pernambucana; em 1959 foi da ordem de 50

4 milhões de habitantes. nE. aumentad de cêrca de um perto. de 2 milhões na prt- milhões de toneladas," eon, ria, Tobias Barreto está in.

tre o último 'recenseamento milhão. Em duas zonas tízío, meíra e um milhão e meio forme dados do SEP .dívul- trínsícamente ligada à colo-

gados pelo "Anuário Estatís.11 nização de Sergipe.
tico lio Brasil". Uma Unidade -------------------------�

produsíu mais d'e II) milhões

MELHORIA DO SERVICO PU'BLICOde toneladas: São. Paulo, com
17 milhões. Mais de um mi- ,

lhão produziram Pernambu, :. � M-:'/.:::?�����"

co., Estado do Rio, Alagoas,
Minas Gerais, Bàhia, Para

.ná, Santa Catarina, Goiás e

··Paraíba.

•

,
WILLYS-OVBRLAND DO BRASIL S. A.

INDÚSTRIA E COMtR CIO

PAGAMENTO DE DIVIDENÔOS
aviso aos acionistas

A WILLYS·OVERLAND DO BRASIL S. A., INDÚSTRIA E COMÉRCIO

participa aos srs, Acionistas que desde o dia 16 .do corrente está

sendo pago o dividendo trimestral de 31'0 'calculado sôbre as ações
integralizadas até 30 de [unho de 1960, observada a deliberação da.
assembléia geral ex+reordinérie de 24"'"de abril de 1959.

,

Êste dividendo corresponde ao período compreendido entre 19 de abril

e 30 de iunho de 1960; o pagamento do mesmo será' feito aos srs.

Acionistas da forma seguinte:

Às ações nominativas - ror intermédio de cheque no

minal enviado pelo Correio, pela Deltec S. A., Investi

mentos, Crédito e Financiamento;

Às ações. ao portador - mediante' a apresentação do

cupom n° 13, no seguinte estab�leQm�nto:

Estado de Santa Catarina

Banco Ind. e Com. de Santa Catarina S. A. "INCO"

São Paulo, 19 de agôsto de 1960.

A DIRETORIA ;.,_

VENDE-sr URGENTE
depois caanoos do iRo Real

,e, fínalmente, Campos; o

nome atual foi adotado em

1943. Localidade tricentená-

Por motivo de mudança vende-se duas casas no

bairro BOA VISTA em (COQUEIROS), terreno de es

quina (preço de ocasião) e um terreno à rua Padre José
de Anchieta, com fundos para a Escola de Aprendizes
Marinheiros, a cento e cinquenta metros da praia,

Tratar no próprio local ou pelo fone 6372, com o

Sr. FERNAIN'DES.

Importamos, nos primeiros
nove meses no ano pasado,
cêrca de 1.100 toneladas de

anilinas, no valor de 978 mi
lhões de cruzeiros (4.648.000
dólares). Nossos príncípaís
fornecedores, de acôrdo com

os dados do comércio exte-
rior iddvu�gads pelo IBGE,
fora ma Alemanha octden,

Ital (303.702 kg), a Suíça
(264.414 kg), a Dínamarce,
(148.022 kg), os Estados Uni
do. se O' Reino Unido (pouco.
mais de 80.000 kg cada um).

o Município de Tobias Bar_
'reto, com seus 1.126 quilôme
tros quadrados, é um dos
três maiores do Estado de
Sergipe. Sua população atual
é estimada em' mais d_g ....
25.000 habitantes. Se.gundo o

verbete da "Enciclopéldia dos
Municípios Brasíleíros"," a

terra do ilustre escritor e

jurisconsulto se chamou íní ,

cíalmente Rio Reai de m�a,

A burocracia tomou conta de Santa Ca
tarina. Hoje em dia é difícil até pagar
o impôslo devido ao Eslado.

É necessário melhorar os Serviços Públio
cos de lal jeito que lodos aqueles que ie-:
nham assunlos a lralar nas repartições
públicas sejam alendídos num mínimo de
tempo 'possivel,
Ninguém gosta de burocracia. Se ningu.ém
gosta, a burocracia não se justifica.

liNSINO_,
A VENDA NAS

BANCAS DE IORNA"
E REVISTAS

Com CELSO no Govêrno teremos um Servi�o Público eficiente e desburocratizado.

I
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FLORIANôPOLI;S, Quinta Feira, 25 de Agôsto de 19�O
----------------------------------------------

João .Evangelista

I
pção mais aguda do caráter tro de amador; era salvo pe-'

CURSO DE ARTE DRAMA' - formal. Há esperança de ter. lo conhecimento técnico pro.
TICA DE PORTO ALEGRE' mos aquela prática? Bôas fundo, a inteligência e a

O movimento teatral em I oportunidades perdemos. prática de Ruggiero Jacobbi;
Florianópolls, para não. di.] Em resumo, fora Geni hoje, dentro 'do novo espíri
zer que é nulo, tem uma mais Borges com seu teatro ín- to que fttz dêle uma verda,

que miserável vida. oon- fantil, cuja !perseverança e deira Faculdade de arte- dra-

<,
servada como que .em tenda devotamento foram. afinal mátíca, com, suas disl�iplinas
de oxigênio, muito rararnen- reconhecidos pela seerete, currículares aptas a dar,
te remexe-se na sua letal'. ria da Educação, devemos ao lado de uma formação
gia e, quando o faz, por obra nos contentar com o cíne- técnica' apurada, urna cultu,
e graça de um entusiasmo ma, e sabe Deus que cínema ra indispensável ao intér
repentino. da gente nova - temos nós. A emprêsa exíbí., prete, entregue às mãos de
os integrantes do TUSC por dora, redondamente certa de um homem culto e sensível
exemplo - o resultado é o que formamos uma quadrilha comei Angelo Ricci,' o cur-so

seguinte: na primeira apre- de avitaminados mentais é uma escola movente. ln.
sentação, casa cheia, mas- dá-rios 'superalimentação de teressada e interessante. Util
cheia com o fruto da teria- abacaxis, à qual não pode. Sôbre o Curso de Arte Dra
cidade quase diabólica dos mos opor resistência. Ou nos mátíca 'ele Pôrto Alegre fala.
próprios integrantes do 'con. trancamos em casa, o que remos amanhã. Sôbre a peça
junto que passam, uma :,. não seria de todo mal, lês- e autor, a seguir. Aqui cabe
uma, as entradas, dígacse de semos um livro, ou sucum, ainda apenas dar uma nota.
passagem; ao reles preço de bimos à estúpida dieta vege- A apresentação do "Telescó
uma _..-entrada de cinema; no tariana. Mesmo quando nos pio" de Jorge Andrade deve.
segundo dia, casa vazia. Co- chega o ':aso raro de um fi. se ao interêsse do Museu de

m� se vê, processo por de- Ié (como o "Cabiria", se Fel- Arte Moderna ao professor
mais simple,s .. Menos sim. li:-i) a cópia era aquilo que

I
Nereu Corrêa,' aos integran

p�es, sem duvlda� a exp!Lca. VI�OS, melhor não comen, tes do Teatro Universitário
çao, mas esta nao nos ínte- tal. de santa Catarina à Secre.,
ressa aqui; �oderia levar.nos Esperamos o Curso de Arte I taria de Viação. Cabe tarrr
longe demal� .. Devemos, en-I dramática de Pôrto Alegre bém assinalar Um fato que
tretanto, verífícar que a fal , que no início do mês de se- sem dúvida tem relacão com

t� de prátíca teatral e o atro- tembro, dias 3 e 4, vão ofere, o que dissemos no i�ício. E'.
fíamento consequente priva- cer-nos o "Telescópio", de uma estranha anomalia:
n?s de um dos aspectos mais Jorge Andrade. O Curso é Ressalvada tôda a bôa vonta
VlVOS, e porísso mais autên, resultado não apenas do di. de do Diretor de Cultura, foi
tícos, rio, comportamento es; nheíro gordo de um reitor muito difícil conseguírcsetétíco: a arte ao mesmo que consegue verba federal dois dias para a apresenta-
tempo especial e temporal do de um bilhão de cruzeiros' ção teatral (e somente em
teatro impõem-se imediata- para a sua universidade mas sessões verpertínas) , pois ao
mente à nossa participação, ruja sensíbítídade para cer- contrário do que vinha acon,
orerecendo.se para que 'a tas coisas ainda ímportan, tecendo desde os tempos da
vivamos <na medida em que tes como humanidades não Grécia, o Teatro aqui não
ela própria é revivida na in. dá. 5e destina a acolher teatro
terpretação onde se restabe- E' sobretudo uma eonquís A natureza específica pare
Jece o seu aspecto rundamen- ta dos jovens gaúchos. Em, ce ser out-ra. A musa dos co
taI como arte: o da atívída, bora oficial o curso nao se, mícíos agrícolas de que nos
de. E podemos estar falsifi. mostra' rançoso. Pel contrá- fala Daudet sentir-se.á mui
cando a obra enquanto va- tio: na sua anterior fase, to bem instalada lá dentro,
mos traduzindo-a pelos nos. orientado à maneira de tea- no lugar da velha Talía.
SOs sentimentos � ligando.a
às nessas experiências; não
deixaremos de víyê-Ia, Se
tivéssemos a prática, a con,

tínuídade, o nosso juizo po
deria fazer-se não direi
mais crítico - não sei se

realmente isto adianta algu
ma coisa -, mas com cer,
teza mais rico pela perce-

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

,,,i;" !')

Mais de 50.000 pessoas em SAN
TA CATARINA vivem e de
pendem da pesca.

Até hoje, o pescador é um abando
nado na coletividade calarinense.

Sem assisiencia do Estado, sujeito
à própria sorte, só tem sobrevi
vido pela fôrça do sezz inquebran
tável vigor.

.. ;"
_"

i'
.
',

SOLDADO"

(L,UBE DOZE DE AGOSTO - DIA 11 DE SETEMBRO SOI'RÉE E SHOW iESP'ETACULAR ,EM TECHNICOLOR Com a orquestr a c e n t r o americana
"MARIMBA CUZCATLAN" Canlores: Carlos Gonzales Pinto e Blanquila Amor Rumbeira: Amelita "LA ATO'MIC'A TROPICAL'"

Mesas na secretaria: cr$ 300,00 o'" ';'

NOTAS DE ARTE

SALAS CENTRO PRE'FEiTURA MUNICIPAL DE fPOLlS�NO
A LU G A �.s E 'Ó TIM A S S A LA S

SERVINDO ESPECIALMENTE PARA ESCRI
TôRIOS GABINETE DENTÁRIO, CONSULTôRIO,
FOTOGRAFO, ETC., SITO À'RUA JOÃO PINTO, 9
SOBRADO.
TRATAR PELO TELEFONE 3.756 ou EDIFíCIO

BANCO DO COMÉRCIO -- Apto. 205 -- 2.° andar.

DECRETO

O Prefeito Municipal de

Florianópolls, no uso de
suas atribuições, resolve:'

.

'I.
.

EXONERA A PEDIDO

cargo de Chefe de Serviço de

Fiscalização de Obras, padrão
Y, de provimento efetivo, do

Quadro único do Município,
com exercicio no Departa
mento de Engenharia, Urba.,

-------------------------------------------------------------------1------

1 J

)

Em todo o mundo ... a experiência dos frotistas mostra-

Você não Ilode comprar pneus
que custem menos·por quilômetro

do Ilue Firestone

CO ÉRCiO E �NDÚSIRII GERMINO STEIN S. I.
LUA CONS. MP.FRA, 47 - fl.OiU ...,NÓpOLlS

o olaiar ·jrt$font da praçade pl1eus

''i,;
.

O Prefeito Municipal tle
Florianópolis, no uso de
suas atribuições, resolve:

Munícípal de
16 de agôsto

Osvaldo Macha,do
Prefeito Municipal

DECRETO

NOMEAR:
de acôrdo com. o díspos;
to no art. 1.320, ítem I,
da Lei n,? 246 de

15/1111955,
Waldemar Manoel Tavares,

para exercer o cargo de Chefe
de Serviço de Fiscalização de

Obras, padrão Y, de provi
menta. efetivo, do Quadro
único do Munícípío, com e_

xercício no Departamento de

Engenharia, Urbanismo e

Serviço Rural, a contar do
dia 1.0 do corrente mês. -

I
Prefeitura Municipal de

Florianópolis, 16 de agôsto
de 1960.

Osvaldo Machado
Prefeito Municipal

DECRETO

O Prefeito Municipal de

Florianópolis, no uso de

suas atribuições, resolve:

NOMEAR

de acôrdo com o díspos,
to no art. 1. 320, item r,
da Lei n." 246 de

15/11/1955,
Joel Carlos Lemos, para

exercer o cargo de Auxiliár
de Expediente, padrão H, de
provimento efetivo, do Qua_
dro único do Município, com

exercício no Departamento
Municipal de E::IUJ�ação e

Cultura.
Prefeitura Muntcípal doe
Florianópolis, 19 de agõsto
de 1960.

Osvaldo Macha,do
Prefeito Municipal

PESCA
Elejamos um govêrno que se proponha a,

• Incrementar, por meio de financiamen
to, o desenvolvimento dos estaleiros

• Financiar a construçêo de barcos
pesqueiros

• Promover a reorg.anização e o fun
cionamento de cooperativas para a

revitalização das colônias de pesca

• Fazer funcionar escolas de pesca

• Desenvolver a indústria de produtos
e sub-produtos der- pesca

,
. Dar a devida assistência social aos

pescadores e suas famílias
'

."
"�o

.rr DIA D O I
."ANDRÉ NILO TADASCO

Quando um gigante tomba é que se pôde admirar, de

par com a sua grandeza, a fortaleza de seus músculos e a

beleza de seu talhe emoldurado por acrisoladas virtudes.
Assim para o Brasil foi a

morte de LUIZ ALVES DE
LIMA E SILVA, Marechal do
Exército e Duque de Caxias,
naquele dia 8 de maio de
1880, contando 76 anos de
idade, dos quais quase 70
inteiramente dedicados ao

aervíço do Exército e da Pá-,
tria.

Representou sua morte
uma perda inestimável e

uma revelação intensíssima,
porque não houve Brasileiro
que não experimentasse e
não observasse quão lneubs.,
tituível aquele extraordínárío
gigante, herança da Pátria
e encarnacão viva do nosso
Exército.

'

O Aviso Ministerial n.> 366,
de 11 de agosto de 1925, con,
siderando as razões esplana
das pelo Aviso n.v 443 de 23
de agosto de 1923 houve por
bem escolher o dia 25 DE Luiz Alves de Limo. e Silva
AGOSTO como marco para
nele ser comemorado o DIA DO SOLDADO por ser a data
natalícia (803) do seu PATRONO, o Marechal do Exér_
cito LUIZ ALVES DE LIMA E SILVA, e a partir de então
a data te,m servido, não só para realçar as qualídadea do
Grande Soldado, como para cantar-se Hosanas ao Soldado
Brasileiro!

Predestinado, CAXIAS nasceu a 25 de agosto de 1803
e aos 5 anos de idade verificou praça como 1.0 Cadete no
1.0 Regímento de Infantaria de Linha. Inicia então eua

gloriosa carreira; ascendendo todos os postos da híerar ,

quia militar e todos os gráua da nobtlíarquia.
Ainda Tenente, em 1823, o sól da glória com revérbe ,

ros de ouro bafejalhe a fronte, Iutando ·pela nossa Inde ,

pendencia Política nos campos de Pírajá, onde recebeu o
seu batismo de fogo.

Foi sempre a encarnação
militar.

Wa!ter de Oliveira Cruz do nismo e Serviço Rural, a con-

"
' tal' do dia 30 de Julho do

corrente ano.

Prefeitura

Florianópclis,
de 1960.

viva do dever e da honra

Em 1832 com o seu "Corpo de Municipais Permanen,
tes" dominou a sublevação de Miguel de Frias. Domina a
Balaiada e eucessívamente as Revoluções de São Paulo
Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Venceu Oríbe e Rosas:
os dois tiranos que infestavam o Prata.

E como homem público jamais se utilizou de sua es

pada para exercer coação.
AoL' 62 anos de idade, para melhor servir ao Brasil,

aceitou o Comando do nosso Exército em operações de
guerra contra o tirano Solano Lopes, ditador do Paraguai.

O seu espírito militar, a sua inflexibilidade na disci
plina, a sua obediência às Leis, alíavam.se ao dom que
poesuía como verdadeiro condutor de homens, em trans
formar as maiores dificuldades em rutilantes triunfos, e

aos 63 anos, físicamente alquebrado, empolgou seus Bolda.,
dos na Ponte de Itororó, quando, indeciso!'! diante do fogo
das tropas do Geenr�l Gaballero, os conduziu a outra

margem, consolidando a vitória do grande catarínense
Coronel F.ernando Machado, C0111 a expressiva conclama

ção - "SIGAM.ME OS QUE FOREM �RASILEIROS!!!"
Rendamos então, neste DIA, a todos Ol) 'nossos heróis,

na pessôa do maior Soldado dó Brasil, o no1'lS0 preito de

profunda gratidão e o nosso ,eterno reconhecimento!
J
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nireção de: MILTON LEiTE DA COSTA e RUBENS COSTA

:JURISPRUDLNCIA
Rec\lrso crimínal n. 5.843,' Iatal e ímprorrogavsj de seis E é do díreito de repre-

da ccmar.;a de São Fraficisco meses, contados da data da se-ntação que a parte decaí
do Sul. cíêncta do fato, uma ou r se não o usar dentro dos li�
Relator: Des. Ferreira Bas- outra não foi oferecida por mítes de tempo que a lei

tos. 'luem de direito. prescreve.
- Queixa e repre- E' o seguinte o jurídico pa, Cabe, aqui, com muita pro

sentação. recer ele fls. 20-21, que se priedade, a lição de BASILEU
- E' de seis meses, a adota como razão de dící, GARCIA: - "A decadênria,

contar da data Ida eíên, dír fenomeno jurídico serríelhan
cia do fato, o prazo, "Estou, em tudo e. por tu- te á prescrição, com ela não
ímprorrogável, para. o .ío, com o recorrente. se confunde. Refere-se, ape,
exeroício desse direito Com efeito, se comprovado nas, propositura da ação,
(arts. 105, do Código lue entre a data do conhe, que, decorrido o prazo, ja
Penal, e 38, do Código �imento do fat pelo "respon- não pode ser iniciada. A pres
de Proeeso Penal). sável" e o di� .em qu� o

me�_1 cri�ão, subordinada a p,razos- Dá.se provimento .no deu noticia da mfraçao muito maiores, atinge a

ao recurso para de-.1. autori�ade pol�cial, �e-I
atinge a ação já instaurada

cretar-se a extinção dindo a Instauração do in, e mesmo a condenaeão, A
da punibilidade pela luérito - "representação' decadência é restrita -à acáo
decadência. -, decorreu lapso de tempo privada e � representação.
Vistos, relatados e dís, supeíror a seis meses, não A prescrição é alheia a es

.cutidos êstes autos de fiá como se deixar de decre- sa distinção" - inr "INSTI
recurso' criminal n. tar a extinção ela puníbílí, TUIÇÕES DE DIREITO PE-

5.843, da '�omarca de Jade, pela decadência. NAL", vol. I, tomo II, pág.
São Francisco do Sul 652.

recorrente Abel de E' absolutamente irrele-
Ora, na hipótese dos autos

Oliveira, e recorrido a vante, na espécie, a questão .

fICOU esclarenído que o pai '

Justiça, por ,seu Pro- - e aqui é que íncíndíu em d
motor: êrro o dr. Promotor Público

a menor, representante,' to,
mou conhecimento do fato,

ACORD'AM, C' 1- de se saber se se trata de
por Inter êdí d

.

em amara -,

blí d
- .' rme 10 e sua espo,

Cri'minal, por unânimidade I açoda pu ica ou. e açao pn,
sa, n Idia Í5 ou 16 de dezem-

. .

I
va a .

de votos e consoante o pa-
.

"

.

bro de 1958, - quando da
reeer do exmo, sr. dr. Milton I Nao e, evidentemente volta da menor de Joinville,
Leite da Costa, 1.0 sUb-pro_1 :onforme sustenta o orgão onde fôra a tratamento ané
curador Geral do Estado, do Ministério Público e, afi- dico -, consoante se de.
dar provimento ao apêlo, nal, admitiu o despacho re preande das própriasl de,

que conhecem, a fim de [ul, corrido -, o Estado, por via clarações da vítima <fls. 10),
garem extinta, pela decadên- do Poder Judiciário, que fi- e a "queixa" só veio 'a ser

ela, a punibilidade do índí, ca inhibido de tornar eretí, apresentada no dia 20 de [u
ciado. va a sua pretens.o punitiva, nho de 1959 - da data da

mas a parte, que tem o di- portaria.
Sem custas. reíto de queixa e o de repre, Em face Ido expôsto, opino
Ao contrário do entendi- sentação limitado no tempo pelo provimento do apêt

mento da Promotoria Públi; por lei (art. 105), que fica S. M. J.

ca, que o despacho acolheu. impedida de et:erce-Io. Flrianópolis, 7 de junho de
consuma-se a decadência, Embora públíea a' ação, 1960.

quer da queixa, quer da re , por força do disposto no Ferreira Bastos, Presidente
presentação, na conformida·1 art. 225, § 1.0, I, do Código e Relator.
de do disposto nos arts. 105, Penal, esta, todavia, s'ti pôde Rereílio Meediros, Maurillo
do Código Penal, e 38, do � ser iniciada pela vontade do Coimbra

Códilgo de Proceso Penal, I particular, através de repre, Estive Ipresente: Milton da
desde que, escoaria o prazo

I
scntação. Costa.

Regulagem Automática

/

ÚNICOS AMORTECEDORES.
COM DUPLA AçAO E

REGULAGEM AUTOMATICA

Os novos AMORTECEDORES MONRO.MATIC

(equipamento original dos carros último tipo),

vêm equipados com a revolucionária válvula

"R. A.". que assegura amortecimento

perfeito de pressões variáveis entre

50 e 300 quilos (o máximo

Um milhão e meio de caiarinen
ses (cêrca de dois iêrços da po
pulação iolal do Estado) vivem
na zona rural, trabalhando a

terra.

o progresso econômico de Santa
Catarina

-

depende essencialmente'
do desenvolvimento da sua agri-
'cultura.

-
- -_- __;;

AGRICULTURA
l".•

Os que vivem das atividades agrícolas necessitam
de um govêrno que assegure!

Extinção do Impôsto Territorial
Assistência técnica adequada
Ensino agrícola (escolas agro-técnicos)
Silos e armazéns poro guarda e conservação dos
safras agrícolas

- Melhores estrados poro mais fácil acesso aos

centros consumidores
Seguro de ocidentes do trabalhador rural
Facilidade de aquisição de terras devolutas
Parques de máquinas agrícolas a disposição dos
agricultores, suas associações ou cooperãtivas

- Fomento e financiamento às indústrias agrícolas
Recuperação de terras alagadas

- Financiamento aos [ovens casais paro compra de
lotes rurais e equipamentos agrícolas _

EM

Corooel' Ilvaro V. Lima

Essa válvula regula
aulomàticamenle a

passagem do óleo,
assegurando rodar
macio em estradas
boas ou más.

Haste de aço recoberta de cromo-duro -

Pistão e guia de haste termicamente tratados,
eliminando as borrachas comumente usadas •

Tubo de pressão endurecido c brunido -

Estabilizador patenteado que evita
a aeração do óleo -

Entre os que serão agra, solenidades comemorativas de maio de. 1937, a Major,
ciados hoje, como !parte das no "Dia do Soldado", totga, por merecimento, em 25 de

gamos em destacar o nosso setembro de 1947, a Tenente

prezado conterrâneo Coronel Coronel, por merecimento,
Alvaro Veiga Lima, Che-fe da em 25 de julho de 1952, c a

16.a Circunscrição de Recru, Coro-nel também por mere

tamento e atualmente inves- cimentd, a 25 dê abril de
tido das altas funções de 1958.
Comandante da Guarnição Além do curso da Escola
Militar de Florianópolis. Militar, teíto pelo Regula_

mento de 1929, na Arma de

Infantaria, fez o Curso_da
Escola d e Transmissões e o

da Escola de Aperfeíçoamen
to de Oficiais e de Guerra, e

»

já conseguido em amortecedores

para automóveis). NOVA VÁLVULA DE BASE QUE DURA 10 VÊZES
MAIS (testada e aprovada) ..,

./

Um produto da .rI ,:;; ,Jt� � r' �1' ,,���. i�:.r.;'

C@FAP-COMPAHHIÂ í=ABRICADORA DE PEÇAS Santo André.S P.a ti t;;)

.R Á D I O
GUARUJÁ

PROGRAMAÇãO PARA O

DIA 25 DE AGOSTO DE 1960

(QUINTA.FIRA)
Às 6,35 -

Alvorecer em Nossa Terra

As 7,05 -
Revtsta Matinal
As 7,55 -

\ "\'EMAG Informa

Às 8,35 -

U ln Amigo Ao Seu Lado

A; iI55,-
ilepól ter ALFRED
As 9.Ci5 -

'l·defo.qe Pedindo Música
As 10,30 -

Al1LIJ ctica nos Esportes
As 10,55 -

e relevantes serviços presta- Informativo' Casa Brusque
dos ao Exército e a Pátria.

As 11,05 -
Descendente de tradicional

'VI'Jr,ical Copacabanafamília catarinense o Coro-
As 11,35 -

nel Alvaro Ve�ga Lima goza Parada Musical Chantecler
de largo !prestigio e de um

As 11,55 _
grande círculo de amizades

Repórter ALFRED
e de admiradores de suas

;\s 12,25 _

excepcionais qualidades de
A H!.MAG Informa

carater e virtudes mili�ares As 12,30.-Nascido nesta Capital a

,que �rna� sua personalidade Oaruet Sõ'Cial
28 de fevereiro de 1909, o �Ie Cldadao. e Sol�3:dO, ense-I Às 12,35' _ ;?
Coronel Alvaro Veiga Lima [ando mamfestaçoes de re-

I!!nfil;l!nto Você Almoçaé praça de 1. de abril de 1927, gozijo a alta condecoração I
As 1305 _

. tendo feito o Curso da an, que lhe foi conferida por ato I O Tr�balhismó em Marcha
tiga Escola Militar sendo de- do sr. Presidente da Repú-I As 1335 _

'

clarado Aspirante a Oficial blíca,
-

CO!H.iie à Música
a 25 de [aneíro de 19!2 e O ESTADO sente-se honra- As 14,05 _

,,;

promovido a 2.° Tenente a 20 do em registrar o aconteci- Show Musical R.G.E.
de agosto do mesmo ano, a mento e apresenta ao ilustre Às 15,05 �

1.0 Tenente em 19 de outu, Soldado as mais calorosas I'elefone Pedindo Música
bro de 1933, a Capitão em 24 manifestações de apreço. As 16,00 _

A VEMAG Informa
As 16,05
Telf.folle Pedindo Música

pub!i:ec v�· 81

hoje será I�ondecoratào com a

Medalha de Ouro por contar
mais de 30 anos ,:!e efetivos

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,
&Ua9 consequências e perturbações da ,menopausa.

Guarujá
t

MOtESTIA
-

DE SENHORAS
As 'i(:l,E5 -

Repórter ALFRED
Às 18,�r -
Resenha J-7
Às 18,35 -
Vitória Popular
As 1!l.55 -
A VEMAG Informa
A� :P,O(! -
Mome.nto Esportivo
Às 20,35 -

Telefone para Ouvir
é As 21,O{, -

Repórter ALFRED
Às 21,05 -
A Cidade se Diverte
As 21,30 -

A VEMAG Informa
Às 21,35 -

Solistas Dentro da
As 22,05
Grande Inform.
As �2,35
Os Sucessos do Dia

COLICAS _0_ COLICAS

SEDANTOL

Brahma

DOEN'ÇAS DO CORAÇÁO
TONICARDIUM poderoso cardíotõntco.díuretíco

ínu.cado no tratamento da Artério Sclerose, disturbios de

Pressão Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo.

TONICARDIUM O T.'}NICO DO CORAÇAO
Noite

V E D E - S EN
Uma 'caminhoneta emplacada, 1960 - MODELO A.

Tratar com o sr. AMILTO!N no ISAMDU.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLI$, Quinta Feira, 25 de Agôsto de 19606

Inauguram-se hoje
\

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

as Olimpiadas de R o m a
Serão inaugurados, hoje, em Roma, os Jogos Olímpicos, aos quais deverão participar quase 800 atlélas de 87 paí ses, A C'hama Olímpi.
ca, que foi acesa na Grécia deverá chegar á Roma hoje para ser acesa na séde do comitê Olímpico onde arderá durante a realização

das Olimpiadas. O Brasil concorrerá aos Jogos Olímpicos com nada menos de 128 altlétas.
____��_� � �__�_� 1 � � ,

Dirigentes e Jogadores Paulaínos
Desfilam Impressões

Continua dando o que fa_1 apesar de nos dar grande
lar p prélio de domingo pas- incentivo, al.gumas vezes se

sado, entre Paula Ramos e torna por demais exigente.
Coritiba, que terminou em, Lá em Curitiba 'jogaremos á

patada por um tento. As vontade, e- estou certo de que

\""" opiniões são as mais varia- renderemos o máximo, espe;
das principalmente em tor , rando deixar o gramado com

no' da anulação dos dois a satisfação do dever eum

tentos Que, ao nosso ver, to- prido. Sabemos que os para,

ram legítimos. Numal coisa naenses terão a seu ravor os

todos estão concordes: o fra principais fatores que são:
casso da arbitragem do uru- campo, climà e torcida, mas

guaio Julio Salsamendi, que não os tememos e iremos
faz parte do quadro de árbi, tentar surpreendê-los lá

trcs da entidade paranaen- mesmo na terra, dos pínheí-

ce;n-:U%%"'%%%"''''$%%%% S%SSSSStéss' %SSSSSSSSSSSS"'SSSS"'''',,'''%S%%%SS'_t' '\ '\,. """""�,."..,. "b '\ ue\, \, '#, \.,. '\" '\",\,,,,,ia,.,.,. '\,. '\ 00 "4'" 00 oe o,.,,,,,

Valério, á reportagem: .' r
I

Em Curitiba renderemos o Máximol
o Capil.ão da equipe do Paula Ramos e o empa:le de domingo - Fatores qu e provocaram ore..

cuo no 2.0 tempo - Acha que o Paula Ramos rende mais fóra da (apitai - Confiança nas pos ..

sibilidades do time para o segundo jogo Ronald será melhor vigiado des fa vez -- Nélinho e

a falfa que vein fazendo ao quadro.
Na noite ele segunda fei-I

tas corresponderam total, finalizou o dr.] Ciro dizendo

ra, dirigentes e jogadores do mente, elevando o bom no- que confia nos seus jogado
Paula Ramos Esporte Clube, me do nosso futebol, conse, res, podendo proporcionar a

estiveram na Rádio Guaru, guindo' reconquistar aquela torcida catarinense uma

já, anele tiveram oportuní- confiança, por parte do pú- grande satisfação. A vitória
dade de expressar ao públíco, blico, que lhe foi ortorgado está nas nossas cogitações!
o que sentiram e acharam durante o certame de 59. VALE 'RIO, o "capitain" do
do- prélío Paula Ramos x Quanto ao árbitro disse que conjunto da estrêla solitária,
Coritiba, travado no estádto apenas tem o nome de árbí , logo de início foi afirmando

tro pois pratícou uma série que o árbttro "amarrou" a

da Rua Becaiuva. O primeiro de injustiças a dano do con- equipe floríanópotítana, em

a ser ouvido foi o dr. Ciro Junto praíano, príncípalmen; seus movimentos principais
Marques Nunes, Diretor do te, deixando. de apitar um de meio de campc e na en,

Dep. de Futebol do clube. gol legjtímo consignado por trada da área. O descrécímo
DiSse o conhecido desportís, Sombra., que seira o caminho de produção aparentemen
ta que �'eceb_eu o resultado I de uma vitória consagrado- te notado pelo público foi
com satisfação e tristeza. ra. Quanto a próxima exibí., mais devido a atuacào do

Satisfação porque seus atlé-> ção do clube em Curitiba, I juíz do que própriamento da

Re�ozijo �elo con�uista �o l' tento

Nesta, foto de Amilcar, gozijo dos companheiros. arrancou aplausos da gran-
vemos Oscar, com a pelota! Foi um gol �agnífico

.

que I de assistência.
numa das mãos, sen!!o,;t.aJ>�a
gado pelos companbeh-os �a
pós a conquista do ,gol do
Paula Ramos, vendo.se tam- Ao que se comenta, será

bém, além do árbitro e Be , sábado à tarde a viagem da

quínha, o player Manoel que delegação do Paula Ramos

corre para participar do re- r Esporte Clube, ,'::om destino

Seguirá Sábado o Paula Ramos
a capital do Paraná, onde na

tarde de domingo, decidirá
com o forte conjunto do Co;
ritiba Futebol Clube, o direi
to de prosseguir nas dispu
tas da Segunda Taça "Bra;
sil". A VIajem deverá ser

realizada em ônibus Pullrnan
Especial.

Posta x Tamandaré Ficou Para Sábado
A peleja marcada para a dídatas reais ao título má

tarde de sábado, pelo campeo ximo.
nato de amadores, foi trans,
ferida para o próximo sáoa, O Pa·lmeiras Bisa Seu Fel·to de 48do, no mesmo local ou seja,
o estádio Adolfo Konder. A equipe do Es,porte Clube

Nesta oportunidade as duas Palmeiras, da cidade de Blu

esquadras, estarão defenden- menau, conseguiu na tarde
do a liderança que mantém 'de' do�ingo, saigrar-se Su_
ao lado do São Paulo. Peleja per Campeã, ao vencer o

de bôas perspectivas já que onze do OlímpiCO pela' conta_
ambas as equipes são can- gem de 2xO, tendo o atacan-

te Dinho conquistado os dois
l( tentos do quadro palmeiren_

se. Agora com Carlos de Cam
pus Ramos o popular Leléco,
na direção técnica do clube
o alvi_vel"de bisou o feito d�

- 48, que foi grandemente co-

nemorado' peles diretores,
:orcedores e Jogadores do po

..lUlar e tradicinal "team"
'tlvi-verde, {Ia' cidade indus_
trial.

lUton, a grande
baixa;", TELHAS. TIJOLOS

CAL E AREIA
I R M A o S BITENCOURT
CAI� BAOARÓ • fONE HOi

ANTIGO DEPÓSITO OAMIANI

Após o cotejo os jogadores
do Paula Ramos foram ob_
servados pelo seu departa
mento médico tendo então
se constatado' que

.

o médio
Zilton é quem inspira maio
res I:uidados, pois ,deixou o

gramarlo com uma forte
pancada no joelho, esfando
com a parte atingida um
tanto inchada. -O Vigoroso
médio deverá ser deti.damen_
te observado -durante a se_
mana, a fim de que esteja
em condições para o grande
chóque de domingo, lá na

capital do Paraná.

Dia 5 o Lançamento da Pedra Funda
.

mental da Séde do Ipiranga
No próximo dia cinco de Saco dos Limões. Ao ato que

setembro a diretoria do IPi_l deverá ser grandemente con

runga Futebol Clube, estará. corrido, ,deverão estar pre_
festejando o lançamento da sentes gTandes nomes da

p�dra fundamental de sua nossa políticol e do nosso
sede social, localizada pró- meio social, bem ;�omo a to_
xima a Vila Operária, no talidade de associados :do tra

dicional clube alvi-verde.

-

parte dos jogadores. SOM_' domínios e tudo fará para
BRA o melhor atacante do I

provar ao árbitro que o Pau
Paula Ramos, na tarde de Ila Ramos têm condições pa,

domingo, explicou o lance ra vencer a possante equipe
que resultou no segundo ten- paranaense. MARRECO - O
to da equipe e que foi anu, médio, elogiou a conduta dos
lado pelo árbitro. Esclare- jogadores adversários, crttí
ceu Sombra que o couro não cando todavia severamente a

tocou em seu braço conror, atuação do árbitro'. Reconhe,
me assinalu o árbitro. A ceu a equipe antagonista
marcação do sr. Salsamendi melhor preparada, deposí
(oi péssima. Ainda sôbre a tando fé na próxima exíbí,
volta de Nélinho, Sombra ção lá em Curitiba. Elogiou
disse que com a volta do a conduta da torcida que
"colored" a intermediária o soube torcer pelo Paula Ra
team paulaíno poderá ga- mos, tendo mesmo com seu

nhar mais potênr ia. OSCAR incentivo dado aos jogado;
comentando o jogo disse: res uma grande satisfação e

Partida dificil. Confiante na redobrar as forças para con

vontade de seus companheí.,

I
quis ta r uma vitória que lhe

ros, acredita que poderá seria oferecida, caso sur;

vencer o Coritiba em seus glsse.

Nesta (a·pilal o dr. Lothário Rothfuchs
Desde há alguns dias que

se encontra nesta Capital,
c acompanhado de sua exma.

esposa d. Maria de .Lcurdes
Tavares Rothfuchs, o nosso

estimado conterrâneo dr.
Lothário Paulo Rothfuchs
agente fiscal do Imposto d�
Consumo no Rio, e que veio

aniversário natalício de seu

chore.

O dr. Lothário Paulo Ro

chfuchs, como se -recor,dam,
em 1947 foi presidente da

Federaçâo Atlética Catari;
nense, realizando uma ges,
toã segura e inteligente que
foi continuada pelo dr. Os

especialmente para partící, mar Cunha.
'Par das festas que a família A êíe, que depois de ama
d'e seu sogro Capitão Jacob nhâ

. retornará ao Rio, Os
Tavares promoverá em rego- nosos votos de feliz estada
,.;:ijo ,pelo transcurso do 80.0 I

na metrópole barrtga,verde,

se. rais".z

Fala Valério
Ontem estivemos nos es

critórios ria firma "Libe'rato
Carioni", onde fomos com a

incumbência de ouvir o ca

pitão do "team" paulaino,
Valéria, qua ali exerce alto

.argo. Queriamos conhecer a

Dpinião do cerebral atacante
LIa "Seleção de Ouro" de

Santa Catarina que foi logo

Gostamos das respostas da
das pelo notável astro da pe ,

lota e aproveitamos a opor
tunidade para mais uma per;
gunta:

- Sofrerá o quadro algu
ma alteração para o segun,
do jogo?

A resposta rle Valéria não
demorou:dizen-do:

�'FizC'mos o que pudemos
nos noventa minutos. Domí ,

namos bem os primeiros
quarenta e cinco minutos e

teríamos levado de vencida a

pugna não fôsse o recuo no

segundo tempo, quando en

sejamos aos nossos adversá,

rios o caminho do empate.
Fatores vários influíram na

decadência de produção na

segunda etapa, entre eles a

péssima atuação do juiz que

impedir lnossas investida a

com a paralízação das jo
gadas que nos favoreciam

Não quero, com tais declara,

ções, substírnar o valor dos
nossos adversários e posso
dizer que o Coritiba possui
um quadro muito bom".

E, a uma resposta nossa

sôbre as possibilidades do

conjunto da Praia de Fóra
para o se:g\lndo jogo, em '

..

'

..........

Curitiba, respondeu-nos:
"O Paula Ramos sempre se

apresentou melhor fóra da
Capital, isto porque sentimos
a responsabilidade diante
da nossa "torcida", que,

- "E' provável, a julgar
pelo modo como atua o extre
ma canhoto Ronald que ar

mou muitos ataques da equi
pe contrárta. Creio que uma

marcação mais eficiente sô;
bre êle evitará o que acon

teceu domingo. Para o treí,
no que pcsívelmente se rea

lizará amanhã testaremos o

player colored J. Batista, do
time de aspirantes, porém a;

credstamos que Marréco
muito dificilmente cederá
seu pôsto. Quanto a Neli

nho, se vier a atuar, creio

que nosso conjunto irá "pra
cabeça" .• Todavia, acredito

que mais uma vez estará fora
de 'cogitações, considerando a

gravidade de sua contusão".

SABOROSO?
SÓ CAFE ZITO

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

média, para cada KW instalado.

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

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

o agricultor delas necessitam.

ENERGIA ELÉTRICA
fonte de progresso

Nos próximos cinco anos precisamos ter estas usinas:

I. Sotelca
2. Garcia
3. Palmeiras
4. Cubatãa
5. Santa Cruz
6. Chapecozinho
7. Rio das Flôres
8. Canôas
9. Estreito do Uruguai
10. Usinas locais

100.000 KW
9.000 KW
17.000 KW
10.000 KW
8.000 KW
13.000 KW
4.400 KW
40.000 KW
40.000 KW
2.400 KW

Para atingir esta meta, CELSO providenciará:

I. 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.
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no dia 8 conforme eu vinha divulgando.
Foi melhor, devido o "calor" da$l eleí
ções ...

HOJE, entrará no ar, através das' ondas
curtas e médias da Rádio Guarujá o pro
grama "RADAR NA SOCIEDADE", às
17,35 hs. Escutem ...

HOJE, às 19 horas haverá o primeiro
ensaio para o desfile de ponteados, na
passarela do Lira T. C.. A srta. Sônia
Del Vale Araujo dirigirá os trabalhos •..

OS FAMOSOS produtos Merino, estarão
presentes no Coquetel qU€ será realiza:"
do no confortável Bar do Clube da Co
lina em homenagem aos Aspirantes do
CPOR .de Curitiba. A srta, Olga Lima
servirá os gostosos salgadinhos.

A TAC Cruzeiro do Sul, patrocinará o

primeiro prêmio para 'a Miss F'loríanô
polis, com duas passagens de ída e volta
a Pôrto Alegre. Vamos ver quem será a

felizarda ...

TRANSCORREU ontem, o 21.° aníver.
sárto de fundação' da l"Associação Atlé.
tica Barriga Verde".

ANIVERSARIA hoje, o Sr. Oscar Sch
midt Filho, eficiente linotipista de "O
ESTADO", O colunista lhe felicita pela
data que hoje transcorre.

I

CELSO RAMOS,
mesmo fora do Govêrno, já
demonstrou que acredita no

processo. democrático
de consulta ao PÔVO.

/

NO PRóXIMO dia 19 de outubro have
rá um grande acontecimsnn, soeíal na
Cidade com o enlace matrimonial da
srta, Emengarda Cunha Dutra com o
Dr. Daniel Barreto,Sub Diíretor da Pe
nitenciária do Estado. Serão os padrí ,

nhos; os srs, e sras.: Senador Irmeu Bor
nhausen' Dr. Aldo Severiano de Oliveira
e Dr. Newton TesseroIli. Provavelmente,
o ato religioso será presidido pelo Don
Daniel Hostin, Bispo de Lajes.

APROXIMA-SE o dia da escolha da
Mais Bela Moça de Florianópolis.

VEM despertando muita curiosidade, o

DESFILE D� PENTEADOS que será
realizado antes da escolha de Miss Flo

rianópolis. As elegantes da Raroscap,
mostrarão os mais lindos modelos -dos
institutos de beleza. Este desfile inicia
rá às 23 horas' impreterivelmente.

HOJE, comemora-se em todo o Brasil,
O DIA DO SOLDADO. No 14.°, B. C'I
serão prestadas as homenagens a DU

QUE DE CAXIAS. O 5.° Distrito Naval,
o Destacamento de Base Aérea e a Pol i

da Militar estarão presentes nas sole

nidades.

AS M,OÇAS que participarem do desfile

para a escolha de Miss Florianópolis,
ganharão um riquíssimo vi?ro do e:ctra.
to IDYLLY-COTY. Já estao premiadas

EM setembro, no Curitibanos noventa
moças debutarão. Vou acontecer ...

NO DIA 3 de setembro, será realizada

no Lira T.C., uma Soirée dos estudantes

para a a}Jresentação das candidatas �o
título de Rainha dos Estudantes Uni-

versitários.

A SRTA. Diana Rainzetti ,
debutará no

L'. T C no próximo dia 15 de outubro.
lIa .. , _

O baile será realizado nesta data' e nao

ANIVERSA.RIA hoje, o conhecido e

com-Ipetente comereiante, Sr. iNicolau Savas.

Envio os meus parabéns pela data ....

ESPORTES: Didi, o famoso campeão

Imundial de futebol, deixou o Real Madri

e voltou para o Botafogo. O Bom filho

;��!M�:�-5_�hOj,. em IO;:=dO' ,[CO LUNA' C-ATO LI CAI
HOJE E' O DIA INT,l!]RNACIONAL DA: JOç:: "

Uma Mensagem Universal 'Para a

Juventude Trabalhadora

VOTE

Não pocle haver DEMOCRACIA1
nem mesmo GOVÊRNO,
sem permanente consulta
aos legítimos interessados
na solução dos problemas.

CELSO RAMOS sabe que os recursos do EstadQ
devem ser planejadamente aplicados em:

* Transportes
* Energia Elétrica

'* Ecluca�ão
* Agricultura
* Saúcle Pública

* Inr:entivo à Pesca

* Um Banco que seja do Povo cafarinense

* Melhoria cios Serviços Públicos

EM CELSO

. .'.milhões de jovens tra
balhadores vivem fora da

soeíedade, As mais belas

O nosso mundo atual está I Quando � 1925 Mons.
em presença. de um proble , Cardijn, o primeiro apóstolo
ma. da [uventude trabauhá-I da juventude trabalhadora
dora. Não há um país onde teve a idéia da JOC, quis
não exista êste problent�. que a JOC fosse uma escola
Embora sejam os mais nu- de' responsabilidade, uma

merosos, os jovens trabalha, obra grandiosa. de premo,
dores não têm lugar na so, ção.
ciedade. Talvez sejam os 1925 .....l NASCIMENTO DA
mais abandonados, os menos JOC INTERNACIONAL
conhecidos. O primeiro grupo jocista

animado por Mons .Cardijn,
da Bêlgjea, foi um fermen
to bem humilde (partir para
a conquista do mundo, co

meçando com um grupinho),
mas fermento poderoso pela
revolução profunida que iria

provocar na Igreja e na soo

ciedade.
A JOC Internacional come,

çou na Bélgicá em 1925, da
mesma maneira que se pre
paga no mundo em 1960:

(onvenca-o Munl·cl·pal Graças ao sesforços de mi-
,

,
"

Ihões de,militantes joeistas,
C O N V O C A ç Ã O pois cada esforço do jovem

O Partido de Representação Popular Florianópolis, I trabalhador, quando Impreg ,

pela Comissão de Reestruturação, de acôrdo com suas nade de amor, tem uma re ,

atribuições, CONVOCA os seus filiados para a CON -

percussão universal.
VENÇÃO MÜlNICIPAL que se realizará em 17 de se· Bernardo como jocista �
tembro, às 16 horas, em sua séde social sita à rua Con- prendendo a amar seus' ir
selheiro Mafra n? 3, com a finalidade de eleger o nov,o mãos de -trabalho, de sua
diretório municipal. cidade, de se ubairro ao mes,

Terão direito a voto, todos os filiados do partido mo tempo, .coloca_s� em co-

quites com a tesouraria. munhão com os jovens tra-
Florianópolis, 17 de agosto de 1960, balhadores d mund, O afri-

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

NO CLICHÊ - Vemos a Praça de La Lux e a Avenida Santa Catarina em Las PaI.

mas primeiro porto da mi'nha viagem de instrução à bordo do Navio Escola "Duque
de Caxias", e, que hoje completa sete anos que chegu�i ao primAeiro porto.
Las Palmas, é a principal Cidade da Ilha Gran Canana,. com cerca de ce�to e no

venta mil' habitantes. É uma ilha saudá vel, onde cultivam frutas d� muItas. qua
lidades, principalmente a uva. A industria típica são as

�
bonecas internacional-

mente conhecidas.

realizações SOCIaIS, as mais
emocionantes talvez, longe
de lhes dar a sua dignida:,de,
fazem dêles mendigos.
Era necessario devolver,

enfim, à juventude trabalha
dora do mundo, sua dígnida ,

de e provar o seu valor,
•••••••••e\�\"\,��,�� S�_1__' _

NAS ( I M, E N T O
MENINO FRANCISCO JOÃO

Estão com o lar em festas o Sr. ProfeSSOI< João

F'ran e iaco da Rosa e d. Carmem Ard igó da Rosa. com .0
nascimento de seu primogenito, Francisco João, ocorri
do dia 19 na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Para levarem à Pia Batismal foram convidados o

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

Nancy Vaz Rosa.

Fpolis. 20-8-60

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA
JUSTI.CA DO RIO GRANDE DO SUL

Grande do' Sul por seu Delegado, tem a satisfação de

convidar aos Éxmos. Srs. Desembargadores, Juízes de

Direito membros do Ministério Público, Advogados,
Serventuários, auxiliares e funcionár-ios da, Jl�sti�a,
.para a solene instalação. do �úcleo, de Flol'lanopoh�,
que se realizará, no próximo dia 24, �s 20 horas, !la BI

blioteca do Egrégio 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._

y- E N DE· S E
OCASIÃO

cano que realiza êste esfor

ço a dez mil quilômetros do

Brasil, é seu irmão. Não são
mais estrangeiros, mas sim,

Mobiliário completo para escritório de advogado ou

comercial, composto de: duas e�crivanin�as, um a�'m�
rio para livros com .portas corre�h_ças de vidro, um arqui

vo de papéis com porta de e�telrll1.ha, um sofá, uma. ca
deira de braço 3 (três) cadeuas simples e uma mesmha

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

Rio Negrinho.
. .

'

_ Uma sala de jantar de Im�ula, comp�sta d� uma

I' t' com dllas táboas SeiS (6) cadeiras Simplesmesa e as Ica '
._

e duas de braços .com assento estofado, dOIS balcoes e

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

guarda-roupa, com três (3) pOl:tas, cama, uma. pentea�
deira duas mesinhas de cabecell'a e ,um roupeiro.

Informações à rua Visconde diC Ouro Preto, n.

com o proprietário.
.....

irmãos.
Os primeiros jocistas ti-

nham tanÍbém êste amor

universal. A JOC Internacio
nal não consiste em acres,

centar alguma coisa a mais
à JOC de todo� Os dias, mais
dar à JOC que nós vivemos
diàriamente, ne bairro, no

trabalho, na família, no noi
vado, êste sentido universal.

NÃO HA' DUAS JOC
Não há duas JOC, esta que

vivemos nas nossas secções e

aquela JOe mundial. Só te
mos militantes jocistas que
por sua ação de cada dia,
fermentam o mundo operário

121,
_

com um desejo de fraterni-
dade Universal.

I SENDO HOJE EM TODO O MUNDO COMEMORADO

I'
O DIA DA JUVENTUDE OPERÁRIA CATóLICA, A
JOC DESTA CAPITAL NO DIA DE HOJE APRESEN
TARÁ UMA PEQUENA FESTIVIDADE EM SUA SÉDE

I

E 'lENDO AO MESMO TEMPO PELA MANHÃ NA
CATEDRAl;MISSA

-

E A NOITE UMA CONFERÊNCIA.
'ESTA COLUNA . .QESEJA A ES:TES JOVENS DESTA
CCASSE OS MAIS SINCEROS 'VOTOS DE LOUVOR.
ABAIXO TRANlSCREVEM'OS A MENSAGEM DO JOR
NAL JUVENTUDE" DO TRABALHADOR.

A AÇÃO JOCISTA E'

I
rá a salvação dela sem a sua

GUERRA AO EGOISMO partioipação ativa. Convida
A ação jocista é li conquis- todos os dias por sua ação .e

ta do amor. Dia após dia. a. pelo.. testemunho de seus mi ,

JOC do mundo inteiro trans- litantes todos os jovens tra,

forma li juventude trabalha- balhadores a participar da.
dora e desenvolve no coração salvação do mundo bueiro.

dos militantes o desejo de A JOC é a escola do Evange
fraterniidade universal. O lho ,a escola do Cristo ...

contrário do amor, da eart, ... e não há maior a.mor do
dade é o egoismo, Caridade que dar a sua vida por aque
não quer dizer dar uma es- Ies que se ama .

mola. Para o militante jo- A JOe assim, trabalha sem

eísta é dar a sua vida! descanço para ser, bem hu,

NO CORACA-O DA JOC
mildemente, o fermento da

"

- fraternidade universal.
No coração ,da JOC êste RESPONSABILIDADES

amor, que não esquece nin- No momento que festeja-
ninguem, ricos e pobres, que mos a JOC Internacional em
é salvador pois comunga a todas as cidades do Brasil, é
vontade d: Deus, é inspirado necessário também refletir
por nosso Pai comum. sôbre nosas próprias respon-
E' o Cristo que, através de sabilidades, a fim de que es

nosso esforços, .de nossa teja sempre mais viva no

ação, salva nossos irmãos. mundo, a consciência 'desta
Ser jocista é ser salvador missão.

dos jovens trabalhadores com

Cristo. Não há JOC sem esta Fraternidade universal é
comunhão com o amor

-

da
uma vida toda ao serviço de

Igreja que representa avon-
nosos irmãos de ,trabalho (a

tade do Cristo sôbre a terra.
começar por nossos eompa ,

Só a Igreja pode nos dar nheiros) da Igreja tda, (a
'I) Cristo quer dizer, a. verda ,

começar por nossa paróquia),
deira forç� para �eahzar a

I
em uma. palavr� do C�isto.JOC, o meto de ser o fermen. Aproveitemos este mes ín,

to da fraternidade den�r� d,o temaeíonaí da JOC para a
mundo. A JOC, porque � obr� perfeiçoar a nossa unidade
da Igreja de Jesus, Crtsto, .

e
com todos os jovens traba

universal - ela - e a Igreja Ihadores,
na juventude trabalhadora. A JOC no mundo do·�-
1\ ESCOLA DO ENVAN- balho permanece uma eha ,

GELHO mada para cada jovem Í!t'a-
Segundo a vontade de seu balhador. Precisamos -wr

fundador e da Igreja, que- consciência que depende de
rendo devolven à juventude nós, de nossa ação de éada
trabalhadora sua dlgrridade, dia, a juventude trabalhado
a JOC não quer somente a

ta acolher esta mensagem
promoção humana dos jo- de amor e transformar a sua
vens trabalhadores,' u� sa, vida. Para assumir este com,

Tealro Infantil no Estreito
APRESENTARÁ

DOMINGO, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ

DE FÁTIMA, ÀS 20 HS., A LINDA PEÇA
"A BELA ADORMECIDA",

_

DESTINADA A AQUISIÇÃO DE UM ORGAO
PARA A MATRIZ DE FÁTIMA.

lárío ,melhor, mas casas no

va, um bom trabalho. Mas

quer salvar os jovens tra

balhadores, corpos e, almas,
reivindica para os jovens tra
balhadores uma vida em har

,"onia com a sua dignidade
_ condições de vida dignas
de filhos de Deus.
A JOC deseja que a juven

tude trabalhadora partici'pe
dêste combate e não realiza-

promisso, o Cristo está todos
os dias conosco, atrav� de
sua Igreja. Isto é nossa es
perança e nossa forçro!

CAFEZHtHO, NÃO!
CAFE ZITO!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Hoje: Festividades do Dia do SQ CJa
, (

Programa das so

lenidades que serão
realizadas hoje, 25 de

Agôsto - DIA DO
SOLDADO no

quartel do 14.° B. C.:

08,00horas
Hasteamento da Ban
deira
09,15horas

Recepção às Autori
dades
09,30horas-

Homenagem ao Du

que de Caxias
10,00horas

Entrega de meda
lhas:
'Medalha de Ouro:

Coronel Alvaro
Veiga Lima e Cap.
Andrelino Natividade
da Costa.
Medalha de Prata:

- 2.° Ten. Salvador
Lemos dos Santos
Medalha de Bron

ze: - 2.° Ten. Sílvio
Caetano Marques, -

Sub-Ten. Alpreste
Speck, 1.° Sgt Wal
mor Albino'Martins e

2.�1 Sgt Osvaldo Eu
clides de Freitas.
Medalha Marechal

Hermes: - Cabo Re

servista Delmo Tava
res

1 0,5 O h o r a s

Coquetel
14,00 horas

Programa'Desportivo
Arriamento da Ban
deira..

De Bom Retiro:
NO P.T.B. NÃO HÁ DISSIDÊNCIA fi

: , 1.0 CONGRESSO
CATARINENSE DE

ODONTOLOGIA
.NESTA CAPITAL,
DE 5 Ia 10 DE SE
TEMBRO DE 1960,
SOB O PATROCI.
NIO DA ASSOCIA
lÇÃO 'PROFISSIO.
NAL DOS ODON
TOLOGISTAS E D
DIRETORIO ACA.
DEMICO DA NOS-S
tFACULDADE DE
,FA RMACIA E
ODONTOLOGIA

Bom Retiro, 17 de Agôsto de 1960.
Ilmo. Sr. Presidente' da Comissão Executiva do PARTIDO TRABA-

LHIJ3TA BRASILEIRO no Estado.
FLORIANÓPOLIS
Prezado Companheiro:
'remos a grata 'satisfação de levar ao. conhecimento da direção do

nosso Partido. que neste Município, sem dissidência, estamos, - como não

poderíamos deixar de 'estar, - solidários de,maneira irrestrita, com a de
cisão tomada pela memorável CONVEiNÇÃO do dia 9 de julho, que fir!ll0u
com o P.S.D. a alianca SOCIAL-TRABALHISTA, da qual san-am candida
tos a Governador e Vice-Governador os nomes honrados dos Senhores Celso
Ramos e DOUTEL 'DE ANDRADE, respectivamente.
Num 'estrêito entendi- companheiros de nossa

menta com os nossos alia. Algremiação sem que dê
dos, estamos desenvolvendo les recebesse uma única pa
intensa campanha em ra, lavra de solidariedade à
vor das candidaturas dos sua malfa/da 'campanha de
eminentes brasileiros, Mare- desagregação' de nossas

chal Teixeira Lott, Dr. João fôrças.
Goulart Senhores Celso
Ramos' e Doutel Id!e An

,drade, cuja v�tória nêste
:).VIunicípio é absolutwmente

,certa.

SUECOS REGISTRAM OTIMAS
IMPRESSÕES DA CAFEICULTURA

BRASILEIRA

VENÇAO DO PARTIDO de
9 de julho.
Era o que tínhamos a

informar, a fim iC!e dirimir
dúvidas.
,Saudações Trabalhistas
Márío Leal, Presidente
João A. Freiberger, Vi�ce_

Presidente
Waldir J. Silva, pi Secretá

rio
Edú Werlich, Tesoureiro

, O P.T.B. de 'Bom Retiro
está firme e coeso com o

que foi decidido na memo
rável e democrática CON_

O importador Sven Dengermalm, de

Estocolmo, faz um relatório sôbre a sua

recente viagem ao nosso País - Homens de

café da Escandinávia. e da Europa em geral,
desejam maiores contátos com os nossos

meios cafeeiros. '

"Os resultadoa de nossa viagem já se fazem. sentir

em todos os meios de café, de vários países da Europa" -

escreveu' o importador Sven Dengermalm, de Estocolmo,
que estêve recentemente no Brasil, a convite do IBC e da

Cooperativa Central dos oaretcultores da Mogiana, em

visita às áreas cafeeíras do 'Paraná, de Minas e de São

Paulo,

Observamos, na Conven ,

'cão Munícípal da União
Democráti'ca Nacional, rea,
'lízada no dia 7 do corrente

,�nês, nesta Cidade, o quan
�o foi triste c melancólica
Ia nosícão do nosso ilustre
companheiro dicidente, Ex
ISenador Carlos Gomes de
Oliveira. Nas faixas enga,
lanavam a Cidade para re,

eepctónar a comitiva che
lfiada ;pelo candídato oposí
tor, Sr. Irineu Bornhausen,
\) nome 110 nosso compa,
lnheiro dicidente, Sr. Carlos
,Gomes foi omitido, numa

.demonstração de desprêzo e

pouco caso ao seu ilustre
.nome. O mesmo aconteceu
.nos discursos dos vários
oradores aue se fizeram, ou
.vír, no encerramento da re

,fer�d:a Convenção. Seu nome

,foi citado rarísimas vêzes,
com certo constrangímen,
.to e com manifesta dose de
piedade.
, Dia 10 do corrente mês,
o ilustre ex-senador Carlos
.Gomes de Oliveira, de pas,
sagem por esta Oídade e

"'cIceronado" por elemen
tos da U.ID.N., manteve li
geiros con'tatos 'com diversos

Dissi�encia U�enista é
�ran�e em S. João 8atista Florianópolis engalana-s

festivamente para recepelo,
nar o 1.0 Congresso de
Odontologia, H realizar.se
de 5 a 10 de Setembro pró.
ximo, - patrocinado pela
Associação Profissional dos
Odontolcgístas do Estado de
Santa Catarina e pelo Dire.
tório Acadêmico "22 de
Janeiro" da Faculdade fie
Farmácia e Odontologia de
Santa Catarina.
A Comissão Central 01'.

ganizadora do importante
certame estará assim cons,
tituida:
Presidentes - Dr. Miguel
E. M. Orofino e Ac. Geno.
vêncío Mattos Neto, Secre.
tárío - Dr, Adernar Madeí.
ra.

Tesoureiro - Dr. Hercílio
Pedro ida Luz
Assessores - Dr. Hamilton
Ferrari, Dr. Luiz C. S. de
Souza e Ac Décio Mascarello
'Durante os dias do Oon,

gresso o SERVIÇO DE SE.
CRETARIA. estará fundo.
nando no Diretório Acadê-
jmico "22 de Janeiro" à
Rua Esteves Júnior 93 (Tel3093).

'

A programação final das
atividades cíentíncas ido Ú
Congresso Catarínenss de
Odontologtn estará marcada
para o dia 4 (Dommgo) a,s
l� hrs. ccnn o início das ati.
VIdades da secretaria e
20 horas com uma Sessão
!Solene deI abercura no
Teatro "Alvaro de Carva-
lho".
Uma "Resenha CientíHca"
,do 1.0 CongTeSSO Catarí
nenss de Odontologia com
TI otas, informações, pales.
tras, .e demais pormenores,
estara sob a orientacão do
Dr. Jorge Polidoro.

"

Os Catarinenses aguar.
d!lm, pois, com natural an
?Iedade, a realização de tão
Impo�t!lnte conclave que
reunira em nossa Capital
os mais idestacados elemen,
tos de nossa Odontologia,

As notícias, as boas notícias aliás, sôbre a grande
vitória. do Sr. Celso Ramos e Doutel de Andrade, chegam
aqui de tôda a parte de todo o Estado de Santa Catari

na. Já não é mais uma causa do PSD ou de qualquer ou
tro partido, porém, Celso Ramos é a causa de todos os

Catarinenses, que se unem, que saem de seus Iaree e vêm

à praça pública, e vão de casa em caca levando a pa.avra
de esperança, de ,confôrto por ver Santa Catartna reagir
contra o torpor que a dominou desde há 10 anos. l
A vitória de Celso Ra,

'

Mail por que o fracasao

mos, não é maís, TAM- deeta visita?, .. ! Simples-
BÉM PARA NÓS DO IN- mente por que em São
TERIOR, uma simples es , João Batista mina a UDN

perança, mas uma certeza, uma das maiores díssídên,
uma realidade. As adesões cias que talvez se tenha

-

são incontáveis aqui e for- notícia num município do
mam uma verdadeira ava, interior de Santa Catarí.,
lanche que leva e arrasta na: O homem que repre ,

a todos quantos encontra senta, 50% da UDN, Raul
em eeu caminho. Marcelino Pereira, seu ex-

Como em roda Santa presidente e vice, membro

Catarina, São João Batista, do Diretório, industrial,
conta com uma frente só- cuja esnoaa é a tabeliã lo.
lida e ativa de correlígío., cal, e uma das grandes
náríos e dissidentes da UDN personalidades de São João

que garantirão a Celso Ra, Ba'tísta. lidera a ala da
mos e aos nossos candída, UDN que se passou para o

toa uma vitória maraví- PSD e apoia todos os semi

lho'sa que duplicará e tal- candidatos. Acompanham
vez triplicará o resultado o Sr. Raul Marcelino Pe ,

das eleícões d� 1958. reira: -

seu irmão SANTOS"
Aqui em São João Ba- PEREIRA, membro do Di-

tista a UDN já deixou de retórío da UDN, industrial
existir nas pessoas para só de valor, Alvim Soares,
existir n09 postes e que Durval Clemente Vieira,
isso o comprove o Sr. 'Irí , Lauro Sgrott ex-candidato
neu' Bornhausen que aqui a Vereador pela UDN no

estêve na
' última quinta último pleito, Sebastião

feira dia 18 à tarde. Foi Leal, Agusto Dürkopp,
recepcionado por apenas 11 duas personalidades que
pessoas, com

< um!l- frie�a ocupam. .cargo� de relevo
de fazer inveja a geladeí , na admínístracão estadual
raso Foi um fracasso total em S. J. Batista (cujos no-

e absoluto. Para aumentar n:e� preferimos manter em,

o número dos curiosos, o sígüo) , e mais uma lís-

"Deputado William" se ta íntíndáveí de famílias
adiantou da comitiva com de tradição e renome nes,

seu carro e gastou sua bu, te município.
.

'

zina para chamar a aten, Enquanto ISI10, os ele,

ção de quem por ali estí, mentes que restam à UDN,
vesse Mas inútil, só ou VIvem se "engolindo" de-
carta'zes nbs postes perma- sorientados e desespera;
neceram firmes na recep, dos.

ção.
.

círculos cafeeiros Iondrí,

nos, ralava.se num verda,
deíro "',sohow" dado pelo in
terpelado na Suécia sôbre
o café do Brasil. O impor
tador sueco respondeu. lhe
que "show" na verdade
fôra proporcionado aos

suecos em nosso país, pelo
!BC e a CAFECRAM.
O míseívísta acredita que

a repercussão da viagem
dos suecos não, só desper ,

tará desejo de contactos'
de novos importadores eu
candinavos e europeus em

geral com os nossos meios
cateeíros, como criará um

clima de boa vontade para
a Cooperativa de Ribeirão
Preto nos meios cafeeiros
da Europa.

O 31'. Dengermalm pro
jetou para auditórios sele
tos, de pessoas interes
sadas no comércio de ca

fé, um filme sôbre a via

gem, Ilustrado com co

mentários sôbre as trans
formações que se vêm ope
rando nos eístemas de pre,
paro do produto em nosso

país. A repercussão des
sas informações foi a mais
intensa poasível, desper
tando manifestacões não
apenas na Suécia, como lia
Dinamarca e na Grã-Bre
tanha. De Londres, um di
retor da firma Brían &
Stanley telefonou para
Estocolmo, ao sr. Denger
malm, dizendo-lhe que nos

TRANSPORTES A "vassourada" aqui vai
ser grande em todos os se
tores da administração
pública onde impera a mão
udenista. A "'vassoura"
êste símbolo da sugeira;
aqui em S. J. Batista, vai
ter grande utilidade para
varrer os "ratos" do Gru_
po E2colar "Patrício Tei
xeira Brasil" e os "car
rapat.os" daqui que, aco
bertados pela complacên_
cia do "Deputado William",
sugam a pele dos catari_
nenses.

ESSA NÃO
SENADOR!

O senador Irineu Bor.
nhausen, anteontem, na

quela noite triste, chuv,Qsa
e tria com vassouras pen- '

duradas nos postes da
Eltta, ainda (c. p. da m.

palavra) disse por duas
vezes: "Senhor Presidente
da RepúbliCa (dirigindo-se.i
a Jânio Quadros) - aque-.J
le que neste momento está �
talando é C! governador

dO�!Estado elezto... i
Quem talava era o se

nador Irineu.
O governador do Esta

do parece que era no mo

mento, o sr. Heriberto.
O Presidente da Republi

ca não estava palanquea
do e sim muito longe, em

Brasília.
Quando o povo ouviu

esse tremendo disparate,
techou o guarda-,chuva,
procurando o Juscelino, o

Heriberto e o próprio sr·
Bornhausen como Jânio.
Foi uma embrulhada dos

diabos. Depois disso, nin
guem mais se entendeu.
Eu em casa fiquei tão

aturdido que desliguei o

rádio.
. .

Outros, mais curiosos
sairam com chuva e tudo e

toram saber se -tinha havi
do alguma revolução ou

golpe de Estado, para sa

ber se o sr. Irfneu já ha
via sido eleito antes das
eleições e se Jânio já se

encaminhava para Brasí
lia ...
Não viram nada... A

chuva caia, as vassouras

balouçavam nos postes e o

comício continuava... na

quela base de palavras
gastas e adjetivos da bos
sa ... velha.
Assim, não, senador.
Menos sede ao pote, que

a coisa vai começar ainda
no dia 3 de outubro.
E até lá...

-

PESSEDISTA

,Loferia do Esfado
:EXTRA'CÕES DO. .

MÊS Df SETEMBR�
/

D�,A 2 Cr$ 500.000,00
9 Cr$ 500.000,00" 16 Cr$ 500.000,O�

23 Cr$ 500.000,00)' 30 Cr$ 500.000,00

CELSO RAMOS afirma que um. povo só pode alcan

çar progresso econômico e cultural através das fd'·

cilidades de comunicação.SANTA CATARINA prec�sa
um govêrno que consz:ga:

* Financiamentos para compra
de equipamentos rndovilÍl'ios

para os municípios

Para que SANTA CATARINA atinja um desenvolvi
mento que a coloque em pé de igualdade com'
outras unidades da Federação, precisa, no próximo
quinquênio:

* Melhoria e ampliação da nos

sa rêde de aeroportos

* Interligação de nossas estra·

das de ferro

- Construir e reconstruir 1.5?0 quilômetros de es

tradas

Pavimentar 1.000 quilômetros nas suas mais im

portantes rodovias.

- Obter a construção de 1.aOO quilômetros de es

tradas federais (aR-14, BR-19, BR-36, BR-50,
BR-59, BR-aa, BR-a9 e BR-90)

* Melhoria, equipamento e re

equipamento dos nossos portos

EM
ISegunda-feira! Os mesmos clarins mil icianol

que, à ,época, chamam ao desfile os nossos Grana·
deiros da Ilha, Tenentes do Diabo e Vai ou RacM
soavam no palanque do ,comício. A mesma chuvi·
nha fina e fria que cai sempre nos dias de desf,;,
'camavalesco, caia também. Nos postes, figuras
engraçadas, como ,caricaturas de bruxas voando.em
vassouras e velhos colonos de mentira. E vassou,
ras de verdade, e caretas coloridas, e faixas humo'
rísticas, e tabuletas píntadas, e cartazes espalha
fatosos - tudo nos postes, pregado, atado, depeJl;
durado, chargeando a Elffa - com perdão da 1I1a

,palavra - que, já moribunda, não tem forças para
cumprir as próprias ,decisões, proibitivas do' uso
des�es postes para propaganda política.

Depois, no palco, a opereta bufa: um sofistica·
do gari à moderna ia varrendo. " e falso velho CO'

lono ia juntando tudo o que o outro varria ...
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fôsse isso, já estaria em trânsito, no mínimo o tre-

W "

cho Florianópolis _ Itajaí _ Barra Velha. �
• Começada DE LÁ PARA CÁ, somente no gover-

• •• - no JK foi atacada em diversos pontos e tem já
concluidos vários trechos: Pirabeirada a JoinviUe,

.. _

� com 12 lkm; Joinvi1le a Itajaí, com 78 !km; Laguna a

U d d
-

d rl� E t d

.,
Tubarão, cOm 21 Ikm; Araranguá a Mampituba, com

m Os OliS governa ores u,u s a o - o sr. He-
riberto Hulse, no comíc.io de domingo, criticou a '55 /km, num total, já em tráfego, de 166 Ikm. Estão
demora da construção da BR-59, QUE AINDA NÃO ainda concluidos: 15 !km no trecho Itajaí-Tijucas,
CHEGOU A BIGUAÇU. que será terminado até dezembro deste ano; 14 !km

Se antes' de falar isso, consultasse o o�tro go- no, trecho Florianópolis�Tijucas) e mais 4 /km, no

vernador, sr. Irineu Bornhausen, este lhe explicaria sub-trecho Capital-Biguaçu, sendo que o trec:ho se

que, quando no exercício pessoal do cargo, atendendo rá concluido também até O' fim do ano, o que tam

uma imposição do seu saudoso Secretário da. '2.a- bém ocorrerá com o trecho Araranguá-Tubarão, qu
ção dr. João CoUn, obtivera do DNER que essa roo tem já cerca de 40 !km concluidos. Total de !km cons

dovta fôsse construida NÃO DAQUI PARA JOIN- truídos - 240.

VILLE, MAS DE JOINVILLE PARA AQUI. Não Está bom, senhor segundo governador?
,

I
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