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ao ·povo votos para Lott ... Jango���e.
BRASILIA _ _Ir L ,

O presidente Juscelino Kubitschek l;n�
çará vinte e duas proclamações aos Estados
brasileiros reafirmando a legalidade de seu

Govêrno, a concepção das metas que se pro-
pôs realizar e apelando para que o povo su

frague nas urnas, a 3 de outubro, as candida
turas. Lott e Jango "pois êles representam a

continuação da filosofia do desenvolvimento
eronômjco que o meu Govêrno iniciou".

o HOMEM, A OBRA E
O POVO

Com a nroxímidade do

pleito eleitoral, em que se

decidirá o destino do país
e do Estado, vímn.nos na

contingência de esclarecer
o povo, para que não labo
re em êrro, na escolha dou
seus futuros dirigentes.
Não o fazemos, no entanto,
com palavras, mas fatos.
Não dos atuale candidatos,
que nunca exerceram car ,

gos executivos. As ilustra
cões ao lado e acima, são
flagrantes da Colônia San
ta Ana, obra que consa

grou seu realizador, o im
perecível Nerêu Ramou. O
alto índice de doentes men
tais no Estado, impunha a

construção de uma Casa
onde Os mesmos fossem re,

colhldoe. E Nerêu a cons

truiu. Na sua plataforma
de govêrno, o candidato
Celso Ramos trata longa
mente do problema da as

sistência social. O Candi,
didato da situação, qUe até
agora não deu a lume a

sua plataforma, quando
governador, deixou clara a

sua falta de víeão adminis
trativa. Nada de amparo. à
Assistência Social. Nada ao

ensino. Nada à agricultu
ra. Nada à pecuária. Nada
de nada;. afora aígarnas
obras de fachada, que na

da de nada ajuda o povo.
Este, foi espoliado da ma,

neíra mais torpe possível.
Caiu numa cilada e não a

repetirá, porque' já com

preendeu que no governo
precisa é de um homem
como CELSO. CELSO e

DOUTEL são a esperança
de melhores dias.

o sacrifício de
Getúlio e o novo

desafio de seus

algoses

Eleitorado do Brasil
é de 15 milhões I

RIO, 26 (V. A.) - Até 30 de junho último, segun
do j

á foi apurado o eleitorado de todo o país atingia a

quase 15 milhões de eleitores, assim distribuidos:
São Paulo, 3.065.551; Espírito Santo. 236.236:

Minas Gerais, 2.054.419; Rio Grande do iNorte, ... :
Rio Grande do ISul, 223.988; Piaui, 223.835;
1.402.109; Estado, da Gua- lVIato Grosso, 182.269;
nabara, . 1.091.145; Bahia, Alagoas, 15().661· Sergipe
891.646; Estado do Rio, l't'4.::W2; Arhazorias, ... .'
í:WO.115; Paraná, 765.852; 88.712; Acre, 14.941' Ron-
Ceará,

-

661.112; Pernam- dcnía, 8.173; Amapa:, ....
huco, 641.237; Santa Ca- 7.875; Rio Branco, 2.298.
tarina, 529.410; Paraíba, Quanto a Brasília, ainda
017.928; Maranhão, n ào "e conhece o número
302.376; Pará, 289.607; de seus eleitores.

Instalado em Saco dos Limões o Comitê Lott
- Jango - Celso - Doutel

o máu tempo não prejudicou a ins.talacão do Co
mité LOTT-JANGO-CELSO-DOUTEL de sá'co dos Li
mões. Pelo contrário, centenas e centenas de partidá
rios das vitoriosas candidaturas, 'compareceram à re

sidênc:ia 'do vereador Waldemar Vieira, para prestigiar
a reunião, aplaudindo com entusiasmo a palavra dos
oradores.

.

O Comité do Saco dos Limões, está assim formado:
Presidente: Vereador

Waldemar Vieira. Vice-
Presidente: Jonas Mar-
tins. Secretário Executivo:
Zenir Veríssímo. Membros:
- Olímp'iO Leandro da Sil ,

va, Abelardo Bento Teixeira,
José PatrociniQ da oosta,
Evaldo Vteira Pacheco Ra-
fael Dígiácomo, Joaq\uim

Cabral, João Berto da'Sil
veira, Odair Altair Rodri
gues, Hélio Martins, Bo3.'_
ventura Vieira, Gercino
Botelho, José Procópio da
Silva, Adaulto Alves, Wíl;
mar Silveira, Perri Raupp
de Sá, Manoel Venâncio
Machado, Francisco Eles
bão de Oliveira,' Francisco

. Custódio Vieira, Francisco
Oliveira, Aclelino Gonçalces,
Francisco Lobo, Saturnino
Costa, Alcino Vieira, Orgui
Marcelino Vieira, Heraldo
Dias, Hélio Sruntana, �ilo
Campos, Pedro Paulo oam
poso Ildetonso Alves, Pedro
Alcântara da Costa André
Napoleão, Angelo Malagolli,
Manoel Rufino Abreu, AI_
bênio Abreu, João Leôncio
Vieira, Ireno Sabino dos
Santos, Manoel Gualberto
Santos, Antonio Dias, Wal
demar Custódio Vieira. Ze
nír veríssímo, Jonas Mar
tins, Adelíno das Lauzes,
Aldo Silva, Arnaldo San
tema, João de Deus Cardoso,
Nestor de Deus Cardoso,
Oscar Vasques, Vitalino
Alexandre Pereira, Abelar ,

do Quadros, Er�y Silveira
e Tolentino Pinho.
Na oportunidade, falaram

os .seguintes oradores: -

vereador Wal,o.emar Vieira,
Jorge José Salum, pela

Frente Estudantil; Vitalino
Pereira, Presidende do
P.T.B. de Saco dos Limões;
João do Passos Xavier,
pelo Departamento do Tra
balhador do P. T. B.; An
tônio Dias, Presidente 'do
P�S.D. de Saco dos Limões;
vereador Moacyr Pereira
Antôndo Pascoal Apóstolo'
vereadores Domingos Aqui�
�10 e Hélio Peixoto, Dr. ro.
ao Batista Bonassis e

deputado Dib Cherem.
Encerrando a reunião, fez

uso :::a palavra ú Prefeito
Osvaldo Machado, que con
clamou o povo de Saco dos
Limões a votar na chapa
integrada por Lott
Jango - Celso - Doutel.

Há seis anos morria o

grande presidente Getu
lio Vargas. O seu sacrifi
cio não se apagou nem se

apagará jamais da memo

ria dos brasileiros. E a

cada ano, independente
mente cio correr do tempo,
o 24 de agosto é para os
brasileiros um dia de re

flexão profunda sobre o

sacrif icio. Um dia em que
nos perguntamos todos:
que representou esse sa-

erificio ?
Quando Getulio Vargas se deixou matar, que

era o Brasil? Um vul. ão prestes a explodir, sob a

pressão do odio e da d os ur.i ãõ, as duas armas que as

forças internas e externas hostis à emancipação do

povo brasileiro, melhor podiam manipular para atin

gir ao seu objetivo.

Se o sacrifício de Vargas não houvesse ocorrido e

as tropas de choques da reação não tivessem esbar
rado no seu corpo e no seu sangue, que seria do Bra
sil hoje? Basta contemplar o panorama de tantos paí
ses latino-americanos, oprimidos e triturados pelas
forças colonialistas e imperialistas basta ver a Ar

gentina, após o furacão de Peron, 'com suas rique
zas basicas completamente sob o domínio dos mono

polias interna-cionais, basta ver Cuba, angustiada ano

te a íncogníta de um futuro impossivel de prever,
basta ver, em suma, a tempestade social que varre a

America Latina, para. se compreender o que espe
rava o Brasil, como !premio mais alto e mais ambi
.cionado pelo monopolismo ln ternacional.

O Brasil escapou a semelhante destino graças,
sem duvida, ao sacrüicio de(Getulio Vargas. Menos

de ano e meio após a sua morte, o povo vingou-se
nas urnas dos que o haviam levado ao gesto supre

mo, expulsou do poder os' que tramaram o seu as

sassinato, e ergueu sobre o seu corpo inanimado
novas e poderosas trincheiras ('m defesa da Patria.

Sim, porque sem o sacrifício de Getulio, a estas ho

ras a Petrobrás já estaria entregue, a estas horas

nada teriamos do que foi conquistado pelo povo e pe

los trabalhadores em progresso economico, em avan

ço social, em novas marcos do nesenvolvnmento ex

pressos em Brasília, na industria automobolística, de

construção naval e tantas outras bases de n03So fu
curo. Pior que isto, ainda, sem o sacrifício de Getu
lio o Brasil talvez estivesse a estas horas dividido c

l'eta�h�do como a China antiga, devastado pela guer
ra civil e assolado pela miseria.

Nenhuma homenagem que o povo brasileiro pic
tendesse oferecer ontem ao grande presidente mor

to seria maior e mais oportuna do que recordar a

sua vida e a imensa contribuição que eÍe deixou
para que a existencia de quase 70 milhões de' bra
s i l eí ros pudesse ser hoje um pouco mais tranquila,
um pouco mais feliz, um pouco menos . atribulada.

Nenhuma retribuição ao sacrifícío de Getulio
Vargas, entretanto, poderia ser maior do que a mo

bilização de todos os que o seguiram e respeitam a

sua memoria, para o objetivo de repelir o novo as

salto que está nas ruas, comandado e articulado pe
Jos mesmos grupos e individuas que durante vinte e

cinco anos montaram a negra conspiração que levou
Getulio à morte e que sem o seu sacrif ic io levaria o

Brasil ao aniquilamento!
Eles aí estão outra vez, eIl! mais uma desespe

rada tentativa, valendo-se da mais insana e abjeta
das demagogias, Os mesmos corvos que voaram sinis
tramente sobre o sangue de Getulio, eles aí estão

para empreender a destruição do seu legado intoca

vel, e, através disso, tentar a conquista daquilo
que o povo sempre lhes negou nas urnas e que as

l:"orças Armadas, sempre que necessario, impediu
fosse tomado pela força.

Não é preciso indentificá-los, pois a conscien
cia nacional já. os estigmatizou para sempre. En

quanto Getulio Vargas contínua cada vez mais vivo

na alma e no pensamento do .povo, eles sim, é quo
ê 2.0 cadaveres .polítícos e sociais, rernanascentes d.,

lima era enterrada pela História, e que, se fossem ao,

poder, transformariam a Nação em cova rasa da sua

liberdade e do seu progresso.
Dentro de quarenta dias o povo poderá mais

uma vez, atrávés do mais democratico dos instru

mentos, o voto, responder ao novo desafio. E o fará

pronun.ciando-se nas urnas contra Os corvos e os de

magogos que confiam em que o 24 de agosto já te

nha sido esql�ecido. Essa resposta será votar por

Getulio, pelo Brasil.
"úLTIMA HORA" 25.8-60

.A revelação foi feita nr
Câmara pelo líder Abelard.

Jurema, confirmando 2

disposição do presidente d:

República em recomenda
ao eleitorado brastlciro o:

candidatos situacionistas
sem, todavia, compromete.

sua 'Posição de maglstradr
;c'urante ? campanha eleí-

toraI, que considera indis
pensável para manter a au;

toridade nlena ",:e seu Go
vêrno.

Jânio provoca situação
constrangedora para líderes
RIO - O sr. Jânio Quadros, candidato presiden

cial dai". oposições, desferiu em Uberaba, violentos ata

ques tOS políficos, provocando mesmo uma s itua. .:;ão
""'()í11'iqtl'i'g'edt\l'fI para '0.1 lhf.t;Y2s pai'tidáriú>; que I) :]20111-

panhavam.
Disse o cand idató da UDN que não acreditava

mais J10S políti: os, a q uem chamou de "menti rasos e

mistificadores", sem fazei', quanto a isso, qualquer
discriminação, e negando que tivesse qualquer com

promisso com os partidos.
Na parte final do seu

discurso, o sr. Jânio Qua
dros . afirmou peremptoria
mente: - "Quem lhes es

tá falando é um homem

que não tem compromissos
políticos com partida al
gum; somente tenho com

promissos com o povo de
meu país. A palavra dos
politicou não tem mais
valia, não merece mais fé".'
O candidato, que se en

contrava na caravana po
lítica, cercado por aquêles
que, segundo êle, não têm

mais valia e não merecem
maia fé (os políticos em

geral), na cidade de Ube
raba, foi muito aplaudida
pelos seus correligionários
das camadas populares.

PROBLEMAS DIVERSOS
O candidato oposíçíonís.,

ta à presidência da Repú
blica enumerou díversoa
problemas da cidade de
Uberaba e do Brasil intei
ro. prometendo solução
para os mesmos, caso seja
eleito.

Comjcio �e lotL em
Santos: lO mil �essoas
Mais de -trinta mil pessôas assistiram

ao comício lotista de Santos, em clima de
intensa vibra.ção popular.
Na principal praça santis- Neves Gois e stoU Nogueira.
ta, representações de S, O marechal Lott ençer-
Vicente, Cubatão e Guarujá, rou o grande comício, com
aplaudiam, com faixas, o um discurso constantemente
candidato nacionalista. SÜ'b interrompido pela multi,

grande deliríot Ida massa, dão. Defendeu a escola
díscjirsaram na opcrtuní- publica, voto para os

dade os srs. Lincoln e An- .analfabetos, assistência
tonio Feliciano, Cunha Bu- social aos trabalhadores
ena. Sílvio Fortunato, VaI- e camponeses, respeito à
demar Neves Guerra, Ar- política nacionalista -e- ma
Iíndq Alves Lucena, João nutenção do regime demo-
Martins Cruz, Benedito crático.

Vota sem título
o eleitor que porventura haja extraviado

ou perdido seu título eleitoral pode votar
sem êle, pois na secção onde deve votar exis
te uma fôlha de votação com o· seu nome, o

seu retrato e a sua identificação.
Ninguém deve deixar de votar, porque

fica sujeito não somente a uma multa. - que"
será cobrada judicialmente logo depois do
pleito - como será cerceado de exercer ou

tros direitos.
O voto" assim, além de ser um dever

do cidaUão, é ato obrigatório por lei, que
retira dos faltosos vários direitos, e ainda os

levará ao. pagamento de pesada multa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROF. RENATO BARBOSA
Transcorre, hoje, a data natalícia do Prof. Renato

BaJ:b�'sa, catedrático da Faculdade de Direito de Santa

Catarina.
Mestre universitário; anti

• -. go parlamentar; comjlonen�

te do Conselho Técnico de

Economia e Finanças,
govêrno Nerêu Ramos; es

tudãoso <los problemas ge

rais. de oi-ganizaçâo na

cional; profundo pensador
católico, em todos os seto
res da atividade cultural, o

ilustre aniversariante se

destaca, pela vivacidade da

intel�gência, pela maneira
pessoalíssima de escrever,

pel2j robusta varledaâe de

conhecimentos e pelo ele
vado es,pírito' público. Mem
bro do Instituto dos Adevo-
gados Brasileiros e titular
da Sociedade Brasileira de .'

Direito Internacional, permanente e efetiva é a presença
de Renato Barbosa, nos mais altos domínios da intelec
tualidade brasileira. Catarinense enamorado de sua ter
ra, pronto atendeu à convocação de tôdas as energias
úteis, na atual conjuntura política, cancelando a matrí.,
cula na especialização que fazia, no Instituto Superior
de Estudos Brasileiros (lSEB), por designação do Mi
nistério de Educação e Cultura, para se colocar ao lado
da candidatura de seu velho amigo Celso Ramos ao go
vêrno do Estado, sem quaisquer compromissos de ordem
partidária, sem nada pleitear, ou a reivindicar. Pelas
colunas de O ESTADO e através de uma rede de emís.
sôras do interior, o combativo e arguto jornalista e ho-.
mem público vem prestando à causa de libertação cata
r inense os mais assinalados serviços. Ao Prof. Renato
Barbosa, amigo sincero dos que militam neste jornal,
desejamos os melhores votos de felicidades, extensivos
à sua Exma. Família, em cujo convívio se encontra, no

dia de hoje, no Rio de Janeiro.

ANIVERSARIOS sr. Arlindo Gonçalves
SRTA. RITA DE CASSIA sr. Amauri Callado Ju-

CARI()NI níor
Com satisfação registramos - sr. Humberto Machado

na ;cata dc hoje mais um - sr. Benjamim José Aran,

aníversárío da gentil senho- tes
rita Rita de Cássia Carioni,' sr, Areão A. Areão
dileta filha do sr. Osvaldo - srta, Elia Eulálía
Carioni e de sua exma. sra. - sr. Celso víefra
Bolívia Ouriques Carioni. - sr. Rodolfo Paulo da Sil.,
Rita de Cássia oferecerá a va

suas,mumeras amiguinhas, - sra. Maria de Ben Faísca
na residência de seus pais - sr. Luiz Antonio Nunes �

uma lauta mesa de tctôces e Pires
guaranás. - sr. José Maia

'A aniversariante as felici- - sr. Carlos Augusto Fran-

tacões de O ESTAnO. zoni
Aniversariou no dia 18 p.

SRA. WILMAR SILVEIRA passado, a ·srta. Mariléia Del-

Gom satisfação registramos gado Taulois, graciosa filhí
na efemérite de hoje, o nhà do distinto casal dr.

transcurso de mais um aní, Waldir Perdernelras Taulois
versário natalício da exma, e Léa Delgado.
sra, d. Iracy Silveira, digna Ingressou a gentil menina
espôsa do sr, Wilmar Silvei- moça, na agradável fase
ra, alto funcionário do IAPe, da adolescência, que a rece

nesta Capital. be, assim, cntre as flôres das
A's muitas homenagens de suas quinze primaveras.

que fôr alvo, juntamos; as Para comemorar tão aus
de O ESTADO, com votos de picioso acontecimento, reu,

crescentes felicidades. níu-se na residência do emi-
nente casal, toda a juventu

Prof HENRIQUE STODIECK de de Laguna e dela partici-
Com satisfação registra- 'param moços de Tubarão, da

mos na efeméride de hoje .0 'intimidade da família, que
transcurso de mais um ani- I vieram coroar de promessas
versário natalício do nosso' [] votos, a felicidade da ani_

,prezado amigo e conterrâneo versariante.
,Profesor- Henrique Sto.dieck, O dr. Waldyr Pederneiras
Catedrático da Faculdade de Taulois, Ezmo. Sr. Dr. Juiz

Direito e pessôa muitíssimo ,de Direito da Comarca de
r relacionada em nossos meios Laguna, desfruta do melhor

sociais, � culturais. e mais merecedor conceito

'As homena,gens de, que for _. tanto por suas qualidades
alvo, juntamlos as de O ES- de Magistrado justo e bri

'rADO, coon votos de crescen- lhante como por sua cati-

tes felicidades·. vante personalidade.
Dona Léa Taulois, elegante

DR. ANTONIO N. GRILLO ornamento da sociedalde la_

Asinala a data de hoje, o

aniversário do 'dr.' Antônio
N. Grillo ,advogado brilhan

te nesta Capital.
As felicitações de

TADO.

guense, recebeu em sua re

sidência com perfeição e afa·

bilidade.
Ao nobre casal, nossos pa

O ES- rabens fazendo votos para o

belo f�turo de sua filhinha.

DR. CARMELO FARACO
E' -nos, grato assinalar na

data de hoje a passagem· de

mais um aniversário do nos,

so prezado amigo sr. Carme

lo Faraco, alto funcionário
do Banco do Brasil e eX'-ve

reador pelo PDC.
.0 ESTADO, nesta oportu

nidade apresenta-lhe felici

tações.

_ srta.. Dinéia Maia
_ srta. Iete Philipi

.------------------------�-------------

-AUXILIAR DIE ESCRITO'RIO
ADMITIMOS UM FUNCIOr'l'ÁRIO, QUE TENHA

PRÁTICA DE SERVIÇO DE ESCRITóRIO E QUE
SEJA DATILóGRAFO - TRATAR: S A T MA -

'EDIFíFICIO IPASE - 3.0 ANDAR - �POLIS.

\

Finalmente hoje, será rianópolis, receberão um

bi-iníde, Ipatrocinaldo pela
Farmácia Catarinense, dis
tribuindo os afamados pro
dutos COTY.

COISAjS DO COMíCIO
Quando Jânio afirmou que não tinha nenhum

compromisso com partidos, Os udenistas fizeram uma

cara de inocentes em que se lia: "não estou enten
dendo nada",

Quedas d'água sugerem hedrelétricas. Por isso,
quando Jânio disse que Santa Catarina possuia que
das d'agua em abundância, Irineu vigarreou, olhou
assustado e sentiu-se mal ...

Quando disse que Getúlio foi o maior presidente,
os "lanterneiros" olharam disfarçadamente para o

chão, para cima para os lados ...
Deu até pe�a .••
Quando o Jânio, disse que em São Paulo ligou-se

ao Irineu e tornou-se seu amigo, e afirmou: por in
terêsse cívico e interêsse patriótico (SIC) muita

gen-IIte pensou no interêsse 'bancário, ligado àquela histó
ria do Banco de São Paulo encampado pelo Inco e do
qual o Jânio, que, era governador, ficou não se sabe
porque, serid um dos diretores,

Jânio convocou o eleitorado para estar ao lado
do operário, do funcionário federal, estadual, muni
cipal e do bancárío. Não o fêz por engano? .'

Causou surprêsa, pois quem estiver ao lado dêle
não poderá estar-do lado do bancário, mas do lado
do banqueiro que agora êle é.

(

PALACIANOS QUE ADMITEM A DERROTA
Em Brusque o ZigeIli, do Palácio, e o delegado

de Polícia capitão Julinho, governista até a medula,
beberi'cav�m um aperitivo e papeavam, no Carlinhos
Bar. Ao chorai' as máguas, o Zigelli saiu-se com esta:

- Na oposição é melhor - A ,gente pode dizer o

que quer. Eu vou sentar o pau! Vadendo! Aí eu quero
tirar a minha desforra ...

Pelo que se vê, os ,do. Palácio também admitem l'

derrota, e irritam-se e ameaçam, por enquanto, por

que não sabem fazer outra coisa que não o adular e

viver no mole, _v�o ficar bonzinhos .. "

-

J •..,-""t __

'''l'\.'

I CELSO atingiu meia il'aia,
Irineu vem, mas vem mal
CELS6: cruzando' a chegada,

I Irineu - reta final! ...
KSSSSSSSSS#%"%

U"fJ � /J
I J�ca.-, ...

SenhOritan. � �'�••�.�,�,�,���$�.�.ç�.���,�,���'���.:e���'�'�,�,�.�.•�e����

Agradecimênto

faixa simbólica das �s
do jornalista Michel Curi,
diretor daquele jornal.
Naim Libos, estará presen ,

te.

Terezinha Atanazio Gon
zaga, escolhida Rainha do
Lira T. C., será apresenta.
da a sociedade presente no

Clube da oollna antes da
entrega da faixa de Míss
Flcrianópolis.

"RADAR NA SOCIEDA-

;S%S%%SS"''''S'''''''''''''$�8tc... �
CELSO, Doutlll:i�71:3;l::l�-;;ICI�:ln·d!la=n�d!llo---;Z"'=�'1_-�1I1l!"::S'
Fazem comícios, reuniões
E o eleitor conquistando
Vão ganhar as eleições

VASSOURA É PAU DE DOIS" BICOS?
Jânio, o temperamental Candidato da' eterna vi.

gilância, está tomado de amores por Fidel Castro
Na mensagem aos estudantes paulistas, assi� se

expressou: "o honrado democrata cubano, difamado
e deformado pelos poderosos interêsses internacío.
nais, é 11m modêlo de patriota". Entenderam? Nem eu!

Inteiramente ligado aos "interêsses internacio
nais" que pagam o seu "en tregu ismo", tem que fazer
verdadeira ginástica de contorsionismo, para ao mes
mo tempo atacar e defender o capitalismo que o man

tem, agradando a gregos e troianos, pois anda de'
braços dados com o capitalismo à direita e o comu
nismo à esquerda.

escolhi<la a "Miss Florianó

polis". Uma comissão juL
gadora composta de sete
membros, apontará II, re

presentante <la RAROSCAP

aos

do
lu-

A TAC-Cruzeiro do' Sul,
entregará o primeiro prê;
mio para a vencedora do.
desfile Mis's Fpolis. Este
colunista foi convidado pe
lo dr. Ferreira Lima, para
representa.Io na entrega
deste. A primeira classíff ,
cada, MISS FLORIANO' _

dos DE", fez a sua estréia com
sucesso, na Rádio Guarujá,
apresentado pela conheci:
da e eficiente locutora Ni
vca Nunes. Quatorze mo,

ças tomaram parte' desta I

primeira audição. Na pró
xima quinta-feira às 17,35 <,

(hs., teremos novamente ês-
te mesmo programa ...

a "0 ESTADO"

Os Aspirantes - Oficiais
do CPOR de Curitiba, a

contecerão hoje, na Soirés
CHIC no Clube da Colina.

o Coquetel ,oferecido
Aspirantes - Oficiais
CPOR ele Curitiba, ao

xuoso Bar do Lira T. C" foi
muito movimentado, do
qual tomaram parte as mo

ças que desfilarão hoje, no
desfile de penteados e pa

- ra a escolha da MisSo Fpolis.
Anotamos a. presença do
Comandante do 14.0 B. C.
Coronel Ruben Barra, sra
e filha.

,.

A srta, Olga Lima, está
de parabéns pelo excelente
coquetel que foi servido aos

A�pirantes - Oficiais do
CPOR do Paraná.

Agradeço.?. colaboração
das Firmas Germano Stein
S. A. e Damiani & CIA.
LTDA., no Coquetel que
foi oferecido aos Aspiran
tes do CPOR, servindoos fa
mosos produtos Merino,
Coca-Cola e Crush.

A imprensa escrita e ta,
lada da Capital, foi convi
dada em participar do Con ,

curso Miss Florianópolis.
O prazo para inscrever

a�1candidatas, será até às 11 -

horas de hoje. "O ESTA,
DO", A Gazeta, a Rádio
Guarujá, a Rádio Diário (18.
Manhã, já tem as sua"
candidatas inscritas. O
Clube 12 de Agosto, deve;
rá remeter hoje, pela ma

nhã, o nome da sua reprc,
sentante,

POLIS, víarará num

confortáveis Convair ...

O Coquetel de quinta_efi
ra que passou, foi dançan,
te.

Aproxima-se a SEMANA
DA PA'TRIA.

Chegará hoje a esta Ca
pital o FOGO SIMBO'LICO.

Aniversaria hoje, o dr.
Carmelo Faraco. Os meus

eumprlmentos ...

Em virtude da Soirée de
hoje, no Lira T. C., amanhã
não haverá o DISCO DAN:
CE. No próximo
teremos. OK?

NO ESPI'RITO DA JU_
VENTUDE INFLUEM MAIS
AS

NA.TURAIS LIÇÕÊS DA�CONVERSAÇÃO DE CADAt.DIA, DO QUE O ENSINO,
AUSTERO E PREMEDITA
DO.

Srta Sônia Mara Del Va- O Aspirante :do CPOR,
le Araujo, Miss Luzes <la José Carlo.s Muller, filho do
Cidade, correspondente, da sr. g sra. Roberto Muller
ULTIMA HORA, de São promoveu uma recepção aos
Paulo, Edição Regional do seus colegas de farda na
Paraná, receberá hoje a residência. de seus pais.

Entre os Munfcírpios com,

preendídos .na Zona da Serra
Geral, ou ao sul da Bahia,
está o de Caeulé, com 2.226
quilômetros quadrados � uma

população estimada em 35000
habitantes. Segunão reza a

tradição, o topônio deriva ,do

Por solicitação da conceituada família Nicolazzi, do
progressista município de Urussanga, visitou-nos o nos

so prezado colaborador Sr. Major Farmacêutico Ildefon
so Juvenal, para agradecer a notícia que demos do fale
cimento a 26 do mês p. findo, da veneranda e .prantcada
senhora Dona Eulina Medeiros Nícolazz i, extremecida
espôsa 'do venerando sr. Antonio Nicolazz i, bem como

as sinceras 'condolências apresentadas àquela digna
família.

Todas as moças que t.o
marão parte no desfile pa
ra a escolha de Miss Flo-

Flol'ianópolis.
.
Dêste ponte-de-vista não nos afastaremos.

A economia caculeense está
vinculada à agriiultura e à
peluária. Possui regulares
efetivos de 'gado maior e me

nor (-bovinas, 9 zOO; 'suInos,
18000; caprinos, 10000). Na

c onsidel'ação e a tenção de seus pl·()prietários. a pauta agrícola sobes-
Q

Y.

P f'·t
su •uando acontece como agora, l.iOSSUll· a re el ura

I
I

m a cana_de_açucar, o

ll.ma :xtensa faixa de terras e deseja lotea-la PIara.�eddi- ��:Odã� herbáéeo, a ma;n
tIcaçoes modernas, oferecendo ao panorama c a Cl a e

dioca a mamona e o arroz,melhor aspecto e uma fisionomia difel'ente, surgem im-' .

d 'fregIstrando-se am a o umo,
pedimentos que impedem essa esplendida iniciativa tão

o sisaI (! frutas como a laran_
dos aplausos dos florianopolitanos.

As razões avocadas pelos que se insurgem contra ja e a,manga,

essa medida não obede::em nem a lógica nem a prin.cípio l'nlC'ustl'l'al'sAs /atividades "'1 ..nenhum cabível no caso,
não apresentam g'l'ande vul-

São razões de 'ordem rneramente poHtica para con-
to. Em 1959, estavam insta

trariar o trabalho do sr. Prefeito que foi eleito pelo
lados no Município 11 estabe-

P.S.D. e não pela atual situação.
I' h ./d Ilecimentos industriais (com.

Desta maneira, não poderemos clvançar na 111 a o .'
d,5 ou lIll,als pesso3is ocupa as-,})l'ogresso, não poderemos superar as dificuldades pos-

sendo OS principaiS produtostas no meio do ,caminho e é isso exatamente que p-arece
a farinha de mandioca, a

servi�' aos desejos de quantos s'e juntam para que ,con�

f aguardente .de cana e o fu-tinue sendo sitiada, afogada pelo ·cêrco de arame ar-
mo. O Município de Caculépado em que vive nossa terra.

Semelhante atitude não 'condiz absolutamente com foi há pouco focalizado em

o programa tão apregoado pelos "amigos" de Florianó. monografia do IBGE, da qual

poli,s" cuja amizade, porém, manifesta-se contrariandr. retiramos Os presentes dados;
exatamente o qlle dizem e o que praticam. o trabalho abrange outros

Precisamos sair .dêste impasse; aspectos da vida municipal,
Necessitamos del'l'ubar eSsa barreira que envolve como sejam transportes, en

.sino público, finanças, as-

pectos físicos, etc .

=====', ==-=:= I =====

APEDITIVOS
�U8ICAOOS
DlAQIAMENTE ()AS I9AsP3Hs.

TERRENO Bairro de Fátima !Estreito

OSVALDO MEÜ
FLORIANÓPOLIS PRECISA SER DISSITIADA

Sim. Isso mesmo. Florianópolis precisa ser dissitiada,repito.
Deve livrar-se do cêrco que a aperta, que não perrrdte possa expandil'-se melhor, que entrava o seu pro

gresso, para torna-la Capital ,de verdade, vivendo uma
nome de um escravo foragi

vida mais livre e caminhar desimpedidamente, para o
do, Manuel Caculó, que ,pas

seu destino de cidade moderna e a'20mpanhar mais de
sou a viver à mar,g'em da la_

perto suas irmãs do StJ! do país como acunte,ce cOm Curi- goa que hoje tem o seu no_

tiba e Pôrto Alegre, que estão mais próximas. me. O Município divide-se em

Esse trabHlho precisa de colaboração, da boa vonta- quatro Distritos: o da sede,
de de todos em geral. e os ,ce Ibiassucô, Ibitira e

A participação de iniciativas partic.ulares e essa Rio do Antônio.

ajuda pela qual vimos nos' batendo com todas as nossas

forças e melhores 'energias.
Muitas e muitas coisas estào aí à vista, provando

nossas afirmações de eada dia, de cada hora e de todos
os instântes.

TerreUDs baldios particulares eem cada rua e em
cada canto onde o mato ,cresce sem merecer a mínima

Vende-se um medindo 13,10 X 28,00 situado em

esquina, com frente pal.:_a rua Aracy Vaz Calado.
Tratar pelo telefone 62-62.

SALAS NO CENIRO
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. 205 - 2�0 andar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Setembro

/

anuncia
- "ME,S DOS f,NXOVAIS"

na fJJ

Belíssimo sortimento 1

DESCONTOS de 5 a 30-/. d� acôrdo com sua sortel

LIRA T. c. - DIA 27 � SArBADO �lOIRÉE - Desfile de P-enleados'�.Escolha de Miss FJorianópolis � Mesas na Relojoaria ·Muller.

Departamento Nacional de Endemias Rurais CircunscriçãoSI' C.
COMBATE À MALÁRIA das.cneres, técnicos e médí-] pelas 11.535 pessoas medi_124 portadores foram consu, tres pócos atuais será de- de pessoas vacinadas. Rece , HIDATIDOSE
Com 936 colaboradores vo; cos, prosseguiu o contrôle cadas. Colhidas e examina- mídoa 8.995 comprimidos de tínítíva dentro e mbreve. bemos apenas 3 amostras de Realizamos em 10 munící ,

luntários, 110 guardas de da malária no Estado. Fo- das 11.884 �reparações de I Hetrazan. A ca�panha c�n- FEBRE AMARELA fígado p,a�a exame anáto- pios _e 73 localidades, 4.596
campo e pessoal de Labora- rarn consumidos �3.645 ,c�m- sangue. RegIS�r�ram-�� 1.695j tra essa endemia

. tem. tido C�nt.i�uou � trab,a.lho de mopa�olOglCo d.os 35. postos re�çoes de casoni para pes,
tório, assessorados por guar-· prímídos de antí-malárícos casos de malana posítlvados os resultados mais satísta, vacmaçao antíamarílíca a, de víscerotomía existentes quisa do quisto Hidático.

por Laboratórío. Atingiram a I tórios e a eliminação dos], tingindo a 10.955 o número no Estado. Positivaram 28.
'

0,916 as casao, abrigos ani-
mais e dependências díver,

sas, tratadas com DDT. As

localidades de São Francisco
do Sul e São Miguel tíve
ram blas populações prote
gidas pelo uso do sal cloro,

quinado.
.;OMBATE À ANCILOSTO

MOSE
Tratados 31.752 escolares

com 156.309 comprimidos de

antihelmínticos e 342,849

?reparados ferrosoD em 315

localidades. Em domicilio
assistimos a 1.989 pessoas.
Exames coprológicos (fezes) Irealizados, 1.384.

COMBATE AO TRACOMA

l'j:os municipios do sul e

oeste do Estado sob a su

pervisão de dois médícoe, os

dois postos e suas equipes
volantes cadastraram 12.050
pessoal! em 2,635 prédios,
encontrando 1.325 tracoma,
tosos. Aos postos compare,
ceram 18.967 pessoas. utili
zaram 86.()35 comprimidos
de sulfa 180 vídroe de colí ,

rio, 5,328 bisnagas de anti
bióticos e 659 ampôlas de

Espiramicina. Tiveram alta,
curados, dos meses anterío;

"res, 1.326 doentes.
PREÇO DE OCASIÃO FILARIOSE

Mobiliário completo para escritório de advogado �u 09 dois importantes focos
comercial, composto de: duas escrivanin�as, um arm�- da infecção, Florianópolis e

rio para livros com .portas corrediças de vid ro, um arqui-
Laguna, tiveram 2.844 pes

vo de papéis com porta de esteirinha, um sofa, uma. ca- soas cujo sangue colhido (a
deira de braco 3 (três) cadeiras simples e uma mesinha

,

d noite) foi examinado com

para máquin� de es.crever. T-udo em imbuia ��mpen�q a,
23 portadores I�e mícrofilá;

em ótimo estado de conservação, da marca CIMO, de
rias. O trabalho foi realiza;

Rio Negrinho. i do de casa em casa em 592
_ Urna sala de jantar de imbuia, composta de. uma

L'

I prédios. No tratamento de
mesa elástica com duas táboas, seis (6) cade.u'as SI�P es

e duas de bracos coní 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 pentea
deira, duas mesinhas de cabeceira e um roupeiro.

Informações à rua Visconde de Ouro Preto, n. 121, 1.11......--------.....

com o proprietário. .. .

Cei. Pedro Lopes Vieira
MISSA DE 1.0 ANO

A Família do Saudoso CeI. Lopes Vieira, convida a

todos os amigos 'e conhecidos, para assistirem a Missa

que manda celebrar pela alma do seu querido .e ines

qu ecível chef'e : dia 30 do corrente (Terça Feira) no

Asilo de Orfãs às 6,30 horas.

Por este ato de fé Cristã, antecipadamente agra-

dece,

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. 205 - 2.° andar.

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

uairro DOA VISTA em (COQUEIROS), terreno de es:
cuina (preço de ocasião) e um terreno à rua Padre �OSE
de Anchieta, com fundos para a Escola de Aprendizes
Marinheiros, a cento e .cínquenta metros da praia,

Tratar no próprio local ou pelo fone 6372,. �om,
'

81'. FERNAIN'DES. ",til i.rlUi

V E N D E-S E

SABOROSO�
só CAFE ZITO

MELHORIA DO SERVICO PÚBLICO'
,

A burocracia tomou corda de Sanla Ca
larina. Hoje em dia é difícil até pagar
o impõsio devido ao Estado.

É necessário melhorar os Serviços Públi
cos de tal jeito que todos aqueles que le
nham assunlos a iralar nas repartições
públicas sejam alendidos num mínimo de
tempo possível.

Ninguém gosta de burocracia. Se ninguém
gosla, a burocracia não se justifica.

Com CELSO no Govêrno teremos um Serviço Público eficiente e desburocratizado.
�! .' � o·

i" VOTE EM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANróPOLlS RECEPCIONA HOJE O "FOGO SiMBÓLICO" - Deverão ter o_ mesmo brilhantismo dos anos anterio,res, as solenidades
de recepçã.o ao Fogo Simbólico pelas autoridades civis, militares e povo desta (apitai. A cham.yotiva da Pátria que representa o es

pírito de nacionalidade do povo brasUeiro e que desta vez foi acês� na Praça dos lrês Podo·res, em Brasília,..-8sta ,rá nesta (apitai, pelas
.20 horas, conduzido por atlétas, devendo arder no aliar que· será a�mado no saguão da Pr�feitura M·unicipal alé a manhã do dia se

guinle quando deixará esta Capital em demanda a Pôrlo Alegre. O Prefeito Osvaldo Machado proferirá o discur ,so de s a u d a ç ã o ao

"Fogo Simbólico" que êsfe ano homenageia a figura de seu idealizador, Gal. Darcy Vignoli. falecido recentemente.

(ertame Amadorista: Dois Líderes
Frenle' a Frente, ,Esla Tarde

Em prosseguimento ao

Campeonato de Amadores da

Cidade, teremos, hoje, á tar,

de, no "stadium" da rua Bo

caiuva, com início ás 15 ho,

ras, uma única peleja, a

mesma que deixou de ser

efetuada sábado devido ao

máu estado do gramado. Be ,

rão protagonistas Tamanda-,
ré e Postal Telegráfico,

êste,campeão do ano passado e

aquele campeão do "initium"
----------......

do corrente ano, que íunta,

mente com o São Paulo lide;
ram o certame de 60 com zé-
1'0 ponto perdido. Um con,

fro.nto promissor, não há
dúvida. Preço: cd 10,00.

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

ROMAND� PIRA C0811181 � �AMrEÃ� �ATA8INEN�E
a votiva da Pátria que represenla o es-mental batalha de amanhã, quando será conhecido o

adversário do Grêmio Porto Alegrense, os craques pau laínos - Tudo pela vitória!
A' hora em que esta folhaTbl�s especial que conduz a colossal estádio "Belfort

estiver circulando, estará a I delegação do Paula Ramos Duarte", o maior do Para,

caminho de Curitiba o ôní- que, amanhá. á tarde, no ná, decidirá com o Coritiba
a glórla .de bater-se com o

Grêmio Porto Alegrense, te

tra-campeão gaúcho.
CONFIANTES

",

,.

PROGRAMA DO MES
DIA - 28 - DOMINGO
ENCONTRO DOS BROTINHOS

leatro Infantil no Estreilo
APRESEN'l'ARÁ

DOMINGO, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ
DE FÁTIMA, ÀS 20 RS. A LINDA PECA

"A BELA ADORMECIDA"
•

DESTINADA A AQUISIÇÃO DE uM: ORGÃO
PARA A MATRIZ DE FÁTIMA.

A 1 U'G A-S E
AMPLA SALA PARA DEPóSITO SITA A RUA
PADRE ROMA N.o 52 Tratar no mesmo

prédio no n.P-B.

VENDE-SE
Um terreno com 10 metros de frente por 22 de
fundos, pequena casa de madeira, sito a rua

CRAPECó n.? 82, preço Cr$ 60.000,00.
Tratar no mesmo local.

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.

VOTE

Embora não tivessem obtí,

·10, domingo passado, uma

vitória em seus domínios, os

jogadores paulainos, desde
aquela tarde memorável não
deixaram tranparecer ne

nhum receio ante a pussíbí
Iídade ,de virem a perder em

Curitiba, como muita gente
quer fazer acreditar. AO con,

trário, todos os defensores do

pavílhãn das três côres fi,
caram satisfeitos com o em

pate c se mostram confian
tes e animados para o con,

fronto que vem despertando
incomum entusiasmo em to,
do o Paraná que agora, mais
do que nunca.. vem sentindo
o poderio do futebol barriga
verde ,O ambiente nas hstes
paulaínas é de absoluta
tranquilidade e vencer é a

i palavra de ordem dada pele
técnico Hélio RQsa.

batalha de amanhã. Quanto
ao conjunto e sua. constitui

ção para o ,segu.ndo jogo,
nada ainda revelou o "coach"

campeão- catarinense, acre

ditandocse que sõmente em

Curitiba, pouco antes do jo
go, é que escalará o time.
Bôa viagem e que voltem

com as credenciais para en ,

trentar o Grêmio, são os nos

sos votos!

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

Campeonato Brasileiro de Xadrez
do III Campeonato Bl'a'silei�
ro de Xadrez, que está sendo
disputado na Cidade Cente,
nária de Brusqus, como com

plemento aos festejos da
magna data, 2� de agosto de
1960

Foram os seguintes os re

sultados :.:1.a 'segunda rodada
do Campeonato Brasileiro de

Xadrez, disputado na cidade
Centenária de Brusque, em

22_8_60:

2.a rodada do Campeonato
Brasileiro de Xadrez:
Por equipe: Paraná 1,5 x

Bahia 1,5

DIDI, Atração do Prélio de HOje
á Noite, Enler Bolafogo e Vasco

Botafogo "versus" Vasco campeão do mundo, recém-
da Gama, êste o pr.lio que saído do Real Madrid, deve,
está prendendo a atenção do rá no cotéjo acima, fazer

públícq esportivo carioca e seu. reaparecimento no Bota;

que hoje á noite será reali_1 fogo. Didi comprou seu passe
zado, .no Maracanã. Dídí, o ao Real por 40.000 dólares.

Zilton, o destacado médio'
paulaíno é o que mais preo
cupa ét direção técnica do

clube, pois deixou o grama
do, domingo, com forte pan
cada no joelho, estando a

':;arte atingida bastante in-
"APRONTARAM" _ chada.

Anteontem, á noite,. trei
nou o Paula Ramos, anteci-

pando seu "apronto" que es

tava marcado para �ntem .. O

treino agradou, demonstran ,

do os jogadores muita dispo
sição e ânimo para a árdua

A famosa torcida do Pal
meiras de Blumenau, a tra

dicional Farroupilha, feste
jou .condignamente a 'eon

. quista do título de Super
Campeão da ,cidade, con

quistado na tarde de do

mingo, desfilando pelas
principais

.

ruas da cidade

______________---::=-- -=:;-�--__,_,_--- _-.;- --:;;;:;;;;;:;;;;:;;:;;;;;:
<:om gTand'e charanga.

I' Depois de dar o pomposo
título de Bi-Campeão ao

Palmeiras, o' conhecido irei
nadar Leléco deixará o clu-
be alvi verde de Blumenau,

,

ENERGIA ELETRICA
fonte de progresso

Nos próximos cinco anos precisamos ter estas usinas:

I. Sotelca 100.000 KW
2. Garcia 9.000 KW
3. Palmeiras 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

Para atingir esta meta, CelSO providenciará:

I. Financiamentos 1NTERNOS 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.

EM

Vencedor: Final - Empate
Brancas

-

- Jo e' Pi t T b I
.

° 3trocando-o pelo Marcílio s in o a u erro n.

Dias, .de Itajaí, que lhe f'êz
(Bahia) Brancas - Mário Everard

tentadora proposta.
Pretas - Mauro de Athy, (gaúcho)

de (Paraná) Pretas - Célio Guimarães
A· .' Vencedor - Atahyde (baíano)eqUIpe esport.iva da .

Rádio Cuarujá vem de ins- i RIO .Grande do Sul x Santa Vencedor - Everard
ituí T f' IS'

.

I'
Catarina GUANABARA x PARANA'n urr o ro eu erre nvicta

Carlos Bonetti aO clube do
Venceu R G S - por 2,5 a Vencedor: Paraná - ..

�

de
E t d

'
. . 0,5 ?xl.s a o que conseguir a �

maior sérí e invicta de jógos,
Partida n.o 1 I Tabuleiro n.o 1

durante as próximas dispu- _

Brancas
� Freddy Guima-; Brancas - Mauro Athay-

t3.S do Estadual. Numa de raes (Catarmense) de (paraná)
Pretas - Pio Fiori (Gaú ,

I Pretas - Peter Toth (gua-
cho) Inabara)
Final: Empate Final: Empate

O campeonato estadual 'Partida n.o 2 ..,_ Tabuleiro n.o 2

está com seu início fixado Brancag - Aldo Marcon Brancas - Edwin Sjoe_
para o próximo dia 11 de se-

(Catarinense) blom (guanabara)
tembro, oportunidade em Pretas - Mario Everard Pretas - Erbo Stensel
que será dada a grande (Gaúcho) (Paraná)

largada. Quase tôdog os
Vencedor - Everard Vencedor - Stensel

certames regionais atingi- Partida n.? 3 Tabuleiro n.O 3
ram o seu final, razão por-

Brancas - Carlos R. Peí; Branias - otto Mak (Pa,
que apresenta remos um tra- xoto (Gaúcho) raná)
balho sôbre os principais Pretas - João Ribeiro (Ca- Pretas - Oscar V. Ferrei-

certames, dando detalhes tarinense) ra (Guanabara)
dos mesmos. Vencedor - Peixoto -

Vencedor - Mak
Forças Armadas x Guana , Santa Catarina x Fôrças

bara Armadas
Venceu: Fôrças Armadas:, Vencedor: Fôrças Arma-

2,5 a 0,5 das - de 2,5 x 0,5
Partida n.O 1 I Tabuleiro n.o 1
Brancas - Cap. Fragata Brancas - Cap. Fernando

Herbert Caspari (F. A.) (:KrUel (F. Armadas)
Pretas - Edwin Sjoebrom

I
Pretas -=. Fredd:y Gil11na_

(Guanabara) I I:ãe,s (Santa Catarina)
Na tarde eJo próximo do- V:ncedor - Herberto Cas_

-

Final: Empate
mingo, se o Paula Ramos pan Tabuleiro n.o 2

empatar cam o Coritiba lá
-

Partida n.o 2 Brancas - João Ribeiro
em Curitiba, haverá novo Brancas - Oscar V. Fer- (Satnta Catarina)
jogo. Em caso de vitória de reira (Guanabara) Pretas - Cap. de Frag.
ambas as partes, o clube Pretas - CeI. Sabino Ri- Herbert Caspari (F. Arma_

perdedor será desclassifi- beiro (F. Armada,s) das)'
carla da II.a Taça Brasil. Fj,nal - Empate Vencedor: Caspari

Partida n.O 3 Tabuleiro n.O 3

No pu)ximo dia 4 de se

tembro será realizada a par
tida decisiva entre Figuei
rense e Paula Ramos. 'Caso

nossas próximas edições a

presentaremos pormenores.

o Paula Ramos consiga uma

I vitória, o título ficará de
posse do Avaí.

O ata�ante Idésio, .con

fórme se anun::iou, não mais
irá fazer testes no Santos
Futebol C1ube" pois surgiu
o Guarany, de Campinas,
que se encontra interessado
nO imlJetuoso avante. fi pro
posta do Marcílio Dias foi
considerada elevada pelo
cl ube bug-rino campineiro.
Gontudo ·ainda esta sema

na deverá fazer lima contra

rr�posta.

-

Vencedor - Pio Fitofi
Tabuleiro n.o 2
Brancas - Homar Barta

(baiano)
Pretas - Carlos R. Peíxo,

to (gaúcho)
�

III Campeonato Bràsíleirn de
Xadrez - Por iquipe:
Rio Grande do Sul x Bahia
Vencedor : RGS de 2,5 a

0,5
Tabuleiro n.o 1

Partida n.o 1

Brancas - Sérgio
miro (Bahia)
Pretas - Otto Mak

ná)
Final Empate
Partida n.O 2

Branca - Erbo
(Paraná)
Preta-, - Hornar

(Bahia)

Vlade-

Branca.s - Pio Fiori (Gaú-
(Para_ eho)

-

Pretas - José Pinto (baia.
no)

Stensel

Barata

Vencedor - Barata
Partida n.·o 3

Brancas - Peter Toth _

(Guanabara)
Pretas - Capitão Fernan.

do Kruel (F. Armadas)
Vencedor - Forças Arma

das

Brancas - CeI. Sabino Ri
beiro (F'. Armadas)
I:'Jetas - Aldo Marcon,

(Santa Catarina)
VencedO'r - S. Ribeiro

FEMININO
Catmpeã Brasileira "vel:_

sus" Campeã Bahiana
Brancas - Ta:ya Effermov

(C, B. X.)

IV 'Campeonato Brasileiro
Femino de Xadrez

Terceira Rodada - 23-8_60
Campeã da Bahia - Ver.sus
- Campeã Paulista
Brancas - Ruth Kroplin

(Bahia)
Pretas - Dora Rubio (Pau

lista)
Vencedora - Dora

Campeã Brasileira - Ver
sUs - Vice Campeã Brasi
leira
Brancas - Taya Effremov

(C. B. X.)

Pretas - Ruth C.

plin (C. Bahiana)
Vencedor - Ruth
Campeã Paulista "versus"

Vice Campeã Brasileira
,

Brancas - Dora Rub.io
(Campeã Paulista)
Preta,s - Noemi de Dlivei

ra (Vice ,C. Brasileira)

Kro_

Vencedora - Dora

Pretas - Noemi de Olivei
Foram Os seguintes oS re- ra (Vice C. B. X.)

sultados da Terceira Rodi<Lda Vencedora - Noemi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TUDO EJ MUITO, muito mais BARATOI

RI ,
•

.::-::-::�:-=-=-=::-:::-:-::-::---------------------_._- -------------------------------

BARNA8fUNDlA
AUMENTO AO FUNCIONALISMO

H o TAS D E ARTE
!oão Evangelista I

desenhos que veremos a par. nesses",
- X V I - EXPOSIÇAO DE DESENHO til' do dia 2 de setembro, (Lourdes)

Comentamos, hoje, a TABELA DE Cr$ 11.0000,00. INFANTIL NO MAM .

desenhos da melhor qualí, Aquino e

Os funcionár-íos deste nível de vencimento foram A substância que forma a dade e num conjunto, diga- Abreu.
aumentados: .para Cr$ 13.900,00 os do Pessoal Fixo; atmosfera artística de que mo-lo com orgulho, bastan, No organizar e preparar fo

para a mesma importncia (de Cr$ 11.050,00) Os do pa- víve;a criança não se comu, te difícil de ser reunido ram inestimáveis adelígêncía
drão 13 do T.C. e os do F.J. 7 do T.J.; para Cr$ 18.500,00 nica com a do artista adul- Após a expoeíção no MAM e dedicação de Neide, de Olí ,

os agrônomos; para Cr$ 20.000,00 os veterinários e para' to. Éra absolutamente vão o os trabalhos irão para a veira, Diva Olsen da Veiga
Cr$ 1.3.200,00 os inativos.

.
desejo de Matise qUe pro, Bahia e São Paulo e, provà. e da Sra. Eugênia Nunes Pi-

Os aumentos, que deveriam ter sido - todos - de curava desenhar com a pu- velmente para Pôrto Alegre res. Muito compreeneívas
Cr$ 9.000,00, foram: de Cr$ 2.900,00 (26,36%), de Cr$. reza de visão e a síncerrdade Is'.o con.u sulrá n Io :;j mo- mostraram.se as diretoras do

2.850,00 (25,79%), Cr$ 7.500,00 (68,18%), de Cr$ .... de uma criança de 'cinco' -:imEnto Lteressan:.e à nos, Jardim deInfância Murilo

9.000,00 (81,82%) e Cr$ 2.200,00 (20,00%), respectiva- anos. A arte infantil, com �a capital, mas uma contri- Braga, do Grupo Modêlo

mente. todo o seu contingente de buição aos futurou locais de Dias Velho e do COlégio Co.

De conformidade com o princípio de isonomia - virginal originalidade, a exibição como acontecímen, ração de Jeeus, mas é sobre.

"todos são iguais perante a lei" - todos os aumentos frescura absoluta da emo, to, se não inédito pelo me- tudo ao talento das crían.,

deviam ser de Cr$ 9.000,00, ou seja, na base de 81,82%. ção, muito contribuiu, mais nos invulgar, dad'a a exce, ças e ao eeu mundo extraor;

Variando de 81,82% a 20,'00% ou. menos, os Barna- do que se pensa comumente, lência indiscutível do mate; dinàriamente rico que deve

bés foram lesados: em Cr$ 6.100,00 os do Pessoal Fixo; para a resolução de vário i) ríal. mos, produzido pela vívên,

em Cr$ 1.500,00 Os Agrônomos e em Cr$ 6.800,00 os problemas poetes pela arte Cumpre que se refira aqui cia imperturbável de que

Inativos que não tiveram gratificações encorporadas aos contemporânea, mas nunca o nome das pessoas a quem são capazes, aquele repertó ,

proventos. -se comunicou com ela. Co- se deve acreditar a pos- rio de formas, símbolos au,

Os funcionários dêste padrão (nível 20), antes do mo uma proposta,. como sibilidade da realização: tênticos de imagens interio-

abono provisório que foi encorporado aos vencimentos uma operação a arte das Primeirament.e aa "patro- res.

de uns e serni-encorporados aos de outros, percebiam crianças, linguagem delas,
revelando t.udo do seu muno

Cr$ 8.500,00.
Dentre êles, estavam os Fiscais de Fazenda, padrão do, nada sabia do íntelec-

20 que, conforme dispositivo inconstitucional da Lei n.? tual processo dos modernos

1.733/57, se aposentam com limite de remuneração cor· artistas que, embora não

respondente a duas vezes o vencimento fixo, ou seja conseguindo revívê.Io, pelo
menos chamou a atenção

Cr$ 17.000,00. Ih
Êstes funcionários, aposentados com Cr$ 17.000,00, para a beleza ou me 01', o

•

enquanto os seus c�egas da atividade ganhamm�s de v�or �Wtico da cctação �-
�������---�������_--------�-���-��----�-������-���-

Cr$ 40.000,00, igualaram-se com os aposentados do pa- fantil. Como uma ratalída.;
.

C $ 17 000 00) de, passado o tempo da
drão 1-31 do Pessoal FIxo (r . , .

Veio o abono "provisór io" e deu, a êstes, Cr$ 5.000,0& inocência, para sempre se

perde o recurso da comuni-
e aos primeiros Cr$ 2.500,00!

�

Aos aposentados do Pessoal Fixo, abono sobre os cação direta do artista com

.

F'
.

d Fazen sua arte, a absoluta sínce,
proventos da inatividade; aos antigos, .Iscals a

,

•

da APOSENTADOS (todos adversarIOS do .governo ridade e o expressionismo

sôbre a parte fixa da remuneração da incontaminado que fazem
atual), abono

das crianças de tôdas as

atividade! .'

Dis.criminação criminosa. Dois pesos e duas medi. épocas e de todoa os países

sêres estranhamente serne-

das. Iriconstitu'cionalidade! .

lhantes entre si e de nós
Designando por A e B, um aposentado que .?erce�l:

eja sêres tão distántes delae,.

vencimentos e outro que fazia jús a remuneraçao, v
-

por mais que sejamos o que
mos os aumentos obtidos:

elas foram obrigadas a ser.
A B

Vencimento 17.000,00 - Vencimento 17.000,00 _ Campo; pode..se dizer, inex-

Abono 5.000,00 - Abono 2.500,00 - gotável para os peícólogos, o

desenho infantil, transpos-
19.500,00 -

to o seu papel de escritura
2.200,00 -

da alma, pode interessar já-
Total 28.000,00 - Total 21.700,00 - não apenas como testemu, I

Em dois aumentos para um correligionário, Cr$. nho da vida egocêntrica e

6.300,00 de dimin uição para um adversário! Sim; adver- maravilhosa da criança mas

sário, que êste govêrno sabe criar! como contribuição áe mís

CELSO RAMOS é a nossa esperança de Justiça. _ teríosas categorias que cor-

Prosseguiremos. porificam a Arte sem CO(PO-

BARNABÉ DE ESPADINHA rlfícá-Ia, animando-a.
-

A atual exposição do Mu-

Delegacl"a FI"scal do Tesouro Nacional seu de Arte Mode:'na visa

atender a êste duplo aspecto,
TABELA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGôSTO DO na realidade tão ligado, co-

'" CORRENTE ANO NA DEL�GACIA FISCAL DO mo não poderia deixar de

TESOURO NACIONAL EM STA. CATARINA ser. Foram reunidos mais de

DIA 22 - Ministério da Fazenda, Ministério da Justi- uma centena de trabalho�,

ça, Poder Judiciário, Tribunal de Contas e executados na própria sede

Catedráticos da Faculdade de Direito. do Museu por quase oitenta

23 - Ministéri�s da Agricultura, Trabalho, Via. crianças, de quatro aos dez

anos. Convidados, após um

teste preliminar que, ínte,

lizmente, só poude ,s'elecio
nar o melhor do melhor

(atendendo o segunda cará

�,=r da exposição) e que foi

também incomplyt0 no as

pecto de ter apenas sido fei

to em alguns dos diversos

os que não receberam estabelecímentoa primários
e Jardins de Infância, os

meninos e meninas, deixa

os que não recebe- dos em completa liberdade,
como nas escolinhas de Au

gusto Rodrigues, com' abun

dante material à dispoeíção,

22.000,00 -

6.000,00 -
Vene. atual
Aumento

Venc. atual
Aumento

ção e Educação.
24 :_ lVIinistério da Saúde e Acôrdos.

25 - Aposentados Definitivos.
26 - Aposentados Provisórios, Salário-Família e

Adicional dos Aposentados que recebem pe

lo I.P.A.S.E.
27 - Procuradores de Ativos e Inativos.

29 - Pensionistas Militares e Provisórios.

30 - Pensionistas Civis.
31 - Procuradores e Todos

nos dias própr ios.
SETEMBRO

5 a 10 - Pagamento de todos

ram nós dias tabelados.
D. F. � Florianópolis, 18/8/1960.

Mário Salema Teixeira Coelho

'Delegado Fiscal. e poucos_criaram .os cento

MISSA DE 710 DIA
Agradecimento e Convite

A Família de GUILHERME FRANCISCO AVILA,
profundamente consternada com o seu falecimento, va
te-se dês te meio para externar seus maiores agradeci
mentos a todos seus parentes e pessoas amigas que Os

confortaram .por ocasião do doloroso transe porque tive
ram de passar, quer acompanhando o extinto até sua

última morada, quer enviando flôres e telegramas.
Outrossim, aproveita o ensêjo para convidar a todos

para a Missa que em sufrágio de sua boníssima alma,
mandará rezar segunda feira, às 7 horas, na Igreja Se

nhor dos Passos.
A todos que comparecerem a este ato de fé cristã

antecipa agradecimentos.

Sras. Domingos
Fernandes de

Alcides (Sara)

ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES DA
,

JUSTlCA DO RIO GRANDE DO SUL
,

Grande do Sul por seu Delegado, tem a satisfação de

convidar aos Éxmos. S1's. Desembargadores, Juízes de

Direito, membros do Ministério Público, Advogados,
Serventuários, auxiliares e f'uncionârtos da Justiça,
.para a solene instalação do Núcleo de Florianópolis,
que se realizará, no próximo dia 24, às 20 horas, na Bi

blioteca do Egrégio Tribunal de Justica 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.

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

Tratar com o sr. AlVLILTON na ISAMDU.

-_---

o seu

CATARINA pode e

BANCO·
deve terSAjVTA

Um Banco para:
Financia o aqriculior
Financiar o industrial
Financiar o comerciante
Financial' o profissional
Financiar o estudante
Financiar obras a cargo
do Estado e dos munici-

- Fundos de Obras e Equipamentos
- Fundos de Investimentos
- Fundo de Assistência aos Municípios
- Fundo de Educação
Fundo de .Desenvolvimento Agrícola

- Fundo de Saúde Pública

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:

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 calarinense.

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

cípio. As Coletorias e os postos de arrecadação
funcionarão como agências ou escritórios do Banco.

V01iE EM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARAISO

IIIi'DICO

Operaoõ'" - Doença. 0.. Senho
ra. - ClínIca de Adultol

Curso de Especialização no .E!oapl
tal dOI Servldore, do .,tado.

(Serviço do prot. Mariano di .ln.

drade), Consultai: pela manhã ne

Hospital de Caridade. 'A tarde dM

16,30 hora. em diante no consuí

tório, à Rua Nune. Machado. 17.

esquina da Tlradente. - Te1d,
2766. Re,ldêncla - Rua .are
chal Gama D'Eça. n.o UI. - Tel,

1120.

tt
DR. AYRTON DE OLI-

VEIRA

DOENCAS DO PULIil.10 -

- TUBERCULOSa -

Con,ult6rlo .- Rua FIlIp,

Schmldt, 3M - Te1. 1801·

Horário: da. 14 ã' 16 hor..

Re,ldêncla _. FIlipe Schmld'.
n.o 127.

DR. ANTONIO MUNIZ DF

ARAGAO

I CIRURGIA TRAUMATOLOGiA
ORTOPEDIA

ConsultóriO: João Pinto, U -

Consulta: dai 16 à' 17 hora" diA_
riamente. Meno. ao. 'ábadol Re

sidência: Bocal\l'., 186· Fonl 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

DIplomado pela Faculdada NaolO_
nal de Medicina da Unlv'Ol'.ldac1e

do Bra.U
-,

Ex-Interno por concurso o.a .a\er_

nldade_Elcola. (Serviço do prot.
Octávio Rodrlgue. Lima). Ix
Interno do Serviço de Cirurgia do

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

Janeiro. Médloo do Hoapltal di

Caridade e da Maternidade Dr.

Carlol Corrêa.
DOENÇAS DB SaNHORAS
PARTOS - OPERAÇOIS -

PARTO SEM DOR pelO mé\odo

palco-prolUatlc:o
Consultório: Rua Joio PIn\o n. lO,

das 16.00 à' 18.00 hor... AMDdI I
com hor.. marcad... Tl1.tonl

I
3035 - Re.ldêncla: Rua Glneral
BI ttencour� n. 1111.

DR. LAURO DAUR.r\
CLINICA GIKAL

Especialista em molé"Uu di Sa

nhoral e vlaa urlnirl... Cura ra_

dicaI das Infecçõel agud.. e cr6-

nicas, do aparêlho genlto_urlnárlO
em ambCl OI .eXOI. Doeno.. do

aparêlhO DIge.tlvo. do 81áIma

nervoso. Horário: lO� àI 11 I

21h à' Ií horal - QellluI'órlo:
Rua Tlradente., 12 - 1.0 andal'

_ Fone 11246. R..146no1a:.ua
Lacerda Coutinho, 11 (Chioan 40

Espanha - Fonl I'D·

Dr. Rélio 'eixol'!

ADVOGADO

Escritório - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 21) Andar -

Sala 4.

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

Dr. Relia Freilas'
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA' -

êlJNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. pe

drO-Demoro 1.62'1 - Estrei

to, das 16 àa 19 horas (ao la..

do da Farmácia do Canto),
Res.: Santos Saraiva,470

_ Estreito - Fones 2322 e

636'1.

DR. HUBI GOMES
MENDONÇA

H.DICO
Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
RNlidênc1. :

Rua Gal. Bittenco\�.r\ n. 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Sehmldt a. 37.
Esq, Álvaro de Carvalho.
Horário:

Das 16,00 às 18,00, diaria
mente exceto aos sábados

Cirurgião dentista
Clínica de adultos - Raios X
AUSENTE ATE' AGOSTO -

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

16. Telefone 2862

Uoença. <lo Si!nhora. - proo\o
loglll - Eletricidade .IIé4lc.

Conaultórlo; Rua Victor 1111_
rellel n.o 28 - Telefone 3807

COllsultal: Dal a hor" em dlan'••

Residência: FODI, 8·UI. Rua Bl1&
menau, 0.. 71.

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
ClíNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de aDUI! e recto

Tratamento de hemorroidas, fistula., etc.

Clnraia anal
CONSULTóRIO: - P,ua CeI. Pedro Demoro, 1553 -

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
M1i:TODO PRóPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENT'OS 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

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MA JERNIDADE (ARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Radiologistas: DRS. A. J. NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve�icula Biliar -- Rins
'1orax - Ossos - Intestino, ele.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica
(Grnvidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPOE DE A.PARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDEReçO: Rua Irmã Benwarda s/n, Onibus à por
ta (Almte. Lamêgn),

CLlNICA SrANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais
Angustia - Complexos - Ataques - Manias --

I Problemático Afetiva e sexual
.

I. Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

Insulinaterapia - Cardíozolorapta - sonoterapta e

I Psicoterapia. /

,•
Direção dos Psíquíátras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA iDR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

I DR. IVAN BASTOS 'DE ANDRADE •

• CONSULTAS: Das 15 às 18 horas II Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 :
I ,(Praça Etelv.ina Luz) •
._ __•••••••••••••Ilo ••••••

,

.'.__H .

:
STUDIO JURíDICO' I

Mauricio dos Re1s - advogado
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estado de
Santa Catarina

Correspondentes:

I• INGLATERRA BRASíLIA

•-:- ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO
ARGENTINA SAO PAULO

: Ed. SUL AMÉRICA 50 andar. .

: Fones: 2198 e 2681' :
, ,

A V I S O I
Dr. Guerreiro da Fonseca, especialista em ólhos -

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfacão de comu-
I

nicar aos seus clientes e amigos, Que reab"rirá sua cli-!
nica em FLORIANÓPOLIS, em Marco de 1961. INo momento está em estudos de sua especialidade
em CURITIBA. Onde está atendendo seus cl ientea em

seu consultório, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON
JUNTO, 207 - EDIFíCIO JOÃO ALFREDO CURITIBA

CONVOCAÇÃO

Convenção Municipal
O Partido de Representação Popula,r, Florianópolis,

pela Comissão de Reestruturação, de acôrdo com suas

atribuições, CONVOCA os seus filiados para a CON
VENÇÃO MU�ICIPAL que se realizará em 17 de se

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

diretório municipal.
Terão di.re·ito a voto, todos os filiados do partido.

quites 'com a tesouraria.
Flol�ianópolis, 17 de agosto de 1960

(a.ss) - Dr. Jucelio Costa
Al'i de Melo Mossimann
Oldemal' Magalhães

* Melhoria, equipamento e re

equipamento dos nossos portos

TRANSPORTES

íiõiifcàifõr'Prõilss1iiiiüii
;.-�-�����������----,-----�
DR. HENRIQUE \ PRISCO DR. NEWTON D'AVILA

M' I E M O f'- Dr. . Igue . 1'0 mo

SANTA CATARINA precisa
um govêmo que consiga:

* Financiamentos para compra
de equipçmenlos rodoviários
para os municipios

* Melhoria e ampliação da nos

sa rêde de aeroporlos

.

\
I

CELSO RAMOS afirma que um povo só pode alcan

çar progresso econômico e cultural através das fa

cilidades de comunicação.

* Inierliqaçõo de nossas esira
das de ferro

TELEFONE, 2248

Para que SANTA CATARINA atinjo um desenvolvi
mento que a coloque em pé de igualdade co_m
outras unidades do Federação, preciso, no próximo
quinquênio:

;�::s::%::%::%i%i%:.;%:.;%c%C%�%�,.i:,..i::.i;i,..i,..i,..i,..:.;,..:.;,..C%C%�%�,..i:,..i:...i.. i%isi,..i,..i,..:.;,..C%CSC%�Si:SESi:%iisisi,..�%;:�---:"IIDr.n:ITrrioillR;A.-:;;..O ESTADO" LIDA.

10 Sd,tru14
Bu. Coa.Iheiro irJ&fra. 160

Telefone 3022 - Csa. Postal 139
i:Dderêço Telegrâfico ESTADO

C. E. VIE'GAS ORLE

.Advogado
ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR

�SSS%i%S%SSS%SSSSSSSS$SSSSSSSSSSSSSiS%S%%S%j

João Moritz S. A.I

Construir e reconstruir 1.500 quilômetros de es

trados

Povimentar 1.000 quilômetros nas suas mais im

portantes rodovias.

Obter a construção de 1.800 quilômetros de es

tradas federais (SR-14, SR-19, SR-36, SR-50,
SR-59, SR-88, SR-89 e SR-90)

EM

----�--------------------------.---------

PA_.1 _.-

eOJ*-,A'�TOOf�/ ,'" .� nos \lAf)�JOS �

%.0�D�\'ft,�t/ �I , �
; �
'A SOHERANA" rRAç" 11 DE NOVEMBBO - ii;:QUIN.&

&t:A FELIPE 8CIUIIDT
"lU \J_ '4 SAB[R�A" DISTRITO DO E8'l'.IIJ:ITO - CANTO

DIRETOR
Rube.. de Arruda Ramal

I��,,�p:ti5;f�
G IlR E·N T.

Domfnl'os Fernandes de Aquino

RIlDATORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo MachaCio - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

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

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

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz _: Acy Cabral Teive -

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

APRENDA INGLÊS
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

PUBLlCIDAOI
Osmar A. Schlindwelm - Aldo Fernandes -. Virgll!o Dias
- Ivo Frutuoso.

HIPRISaNT.'dIiiT.
S�pre••Dt.ç6.. A. S: Lar. Lula'
HIO:-- Rua Seu.or 0••,.. ,n - ,......,

Te!. II6tJ4
�. Paul. Ru Vltóri. 157 _- t'�.1 n -

Te}. 14-814'
� rvlço Tele..ráfico d. UNIT.lJ PR.SS lU - P )

AGENTES • CORRXSP01.Jn.NT.g
II. TCHio....unlefptes c· �ANTA CATARINA

.ANUNC_J8
",4'allt. Citotr.to, de acordo ce... taNJa •• vt...r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00
A direção não se respousabílíza pelos

f1J.reitos f'mitidos nos artigos as�i.nado�,

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

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Llnhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador cónstruir �iUa
casa, imediatamente.

Venuas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305 -
Fone 2391 e 3426.
-"-�--------------------

Escritório de Advocacia
RUà Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. Acácio Garibaldi S. 'l;'hiago
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

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - "DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta. velocidade
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultório e Residência:
Rua Jerônimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

A G R I (·0 L A BRUNO
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIAO - S.C.
Rua 14 dé Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

DR. MIGUEL E. M. OROFINO
CIRURGIÃO - DENTISTA

PELA
Universidade do Rio Grande do Sul
Clínica de adultos - Raio X
Dentisteria operatória pelo processo de alta
velocidade - AERO TURBEX FAIRFAX
Ex�lusivamente cOm horas marcadas
Consultório - Ed. São Jorge - conj. 16-17-1.8
Te!. 2862 - Rua Trajano - 1.° anda,r.

ii
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE DOZE DE AGOSTO - DIA 11 DE SETEMBRO SOI'RÉE E SHOW' :ESP'ETACULAR ,EM TECHNICOLOR Com a orqueslr a c e n I r o americana
"MARIMBA CUZCATLAN" (antores: Carlos Gonzales Pinto e Blanquita Amor Rumbeira: Amelita ('LA ATOIMIC'A TROPICAL"

Mesas na secretaria: cr$ 300,00

Rotary: fun�ataO
:

CursofJurt�icos
Na reunião (lo Rotar;y

Club de Florianópolis, o

Prof. Renato Barbosa fez

I�nteressan te interpretação

socíolõgíca da 'fundação dos

Cursos Jurídicos no cpaís, e

O Deputado Bahia Bittencourt, ilustre Paa-lamentar pes
sedisl.a apresenta e saúda, 1,0 almoço Rotariano do dia sua importâneía na rorma,
11, o ilustre Prof. Renato Barbosa, Catedrático da Fa-
culdade de Direito de Santa Catarina, convidado especial ção nacional.
da prestigiosa entidade,

Movimento nos Portos de Exportação: (AFE'
Nos dias 1, '2, 3, 4, 5, 6, 8, Naquela mesma data foram 3.000 em FlorianópoHs.

9, c. 10 do corrente, foram despachadas 396.913 sacas, Até a data em referência
negociadas, cem o exterior, sendo 131.092 em Santos, foram embarcadas, da safra
773.292 sacas de café, sendo 74,781 no Rio, 42.216 em Vi· 2.566.573 sacas, sendo ... , ..

270.96Q em Santos, 149:í03: tória, 16.541 em Paranaguá, 2,238.271 para o exterior e

no Rio, 194. 942 em·Vitória, I G5.431 em Angra 'çIos Reis, vendidas no mês 773.292,
60.046 em Paranaguá .. , ... [2.092 em Salvador;' 1.500 em havendo um saldo de 2.337851

l. 81.603 em Angra dos Reis, Recife e 13,260 em Niterói. sacas,

3.587 em Salvador, 1.813 em Aisda no mesmo dia os
------------

Recife 10.633 em Niterói. embarques para o exterior

atingiram a 319.013 sacas,

� sendo 107.047 em Santos,
18.897 no Rio, 44.443 em Vi

tóría, 65.822 em Paranaguá,
38,121 em Angra dos Reis,
2.131 em Salvador 3.397 em

Recife, 6,155 em Niterói e .... \
lu.; 11111(11(1 ToIentlllo. n,- 2)

TELHAS. TIJOLOS
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT (O�FE((IOIIA·lf QUALOUER nPO
DE (HAVf

CAI� BAOARÓ . fONE HOi

ANTIGO OlPÓSITO OAMIANI
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Não pode haver DEMOCRACIA,
nem �esmo GOVÊRNO,
sem permanente consulta
aos legítimos interessados
na solução dos problemas.

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

processo democrático
de consulta ao PÔVO.

CELSO RAMOS sabe que os recursos do Estado
./

devem ser planejadamente aplicado$. em:

* Transportes
* Energia Elétrico

* Educa�ão
* Agricultura
* Saúde Púhlica

* Incentivo à Pesca

* Um BanéÕque seia do Povo catar;nense

* Me/horid dos Serv;�as Púhlicos

VOTE EM

• Serviço de Informação e
J ,. S' F

· -

C II
.

rato de destruícão humananião pública muitos concei,

US lea era elfa I ura I dirígída pelos. n�zistas por t<:,s q�e, infelizmen�e, ainda
•

meio das mais avançadas I
nao sao compreendídos por"Juntamente com Os

.

- técnicas cientificas. inúmeras pessoas. Apesar de
adultos, os nazistas mento dos Principais A consciência coletiva do tudo ainda há 'quem preco-destruiram impiedosa- Cri�inosos de Guerra; mundo e sobretudo das no- níze; impunemente, a des-
mente também crlan- paragrafo 3.) vas gerações _ cronológi- truícão -físlca dos judeus.
ças. Estas eram assas- O "C��o Ei�hmann", f:li�_ camente afastadas daquela APe,;ar de tudo, muitos erí,
sínadas ao lado dé mente, ja esta em sua órbí, época _. saberá pela boca do mino,s'Üs nazistas estão soltos
seus pais, em grupos ta d_efinitiva. . Su�erada a próprio protagonista, quem e foragidos da [ustíça. Não
ou isoladamente, nos t�nsao argentíno-ísraelense, perpetrou aquêles crímes e são poucos Os que se encon,
lares para a infância so re�ta colocar o problema como eles foram executados; tram em nosso continente
e nos hospitais; eram nos termos exatos: C? ',pr:o- que responsabilidade, cabe a gozando de um cômodo ano
enterradas vivas ,atira_ nuncíamento da Justiça de cada um naqueles assassína, nimato ou de uma sígnifi,das às chamas, apu- Isr�el �iante do maio� ge- tos; que propósitos moviam cativa "proteção". O casó de
nhaladas 'com baione- nocída Ide todos 'os tempos. os réus daquele massacre Jo.sef Mengele, médico do
tas, envenenadas, utt, O jUI��ame�to de Eichmann

sem precedentes, verdadeira campo de concentração de
lizadas COmo cobaias que sera levado a cabo den, indústria da morte, que des- Auschwítz que assassínava
para os' mais variados tro das normas elementares truiu da forma racional mais suas vitimas ínientando.Jhes
experimentos; era-lhes do Direito Internacional perfeita" uma comunidade de fenol nas veias, e um dos
tirado o sangue em por cenário a cidade de Je_ seis milhões de pessoas. .presumíveís responsáveís pebenefíeío do exército rusalém, será o' passo pre; Sem dúvida alguma êsse la morte da menina mártir
alemão; eram carre- liminar para uma revisão do julgamento contribuirá para Ana Frank, é uma .evídêncía.gadas à prisão, às câ- mais dramático processo de elucidar aos olhos da opí- indiscutível.
maras d� tortura da extermínio registrado nos
Gestapo e aos campos anais da humanidade.
de concentração, on, Perante- judeus g não.ju
de morriam de fome, deus, o odioso artífice de tão
vítimas das torturas e monstruosa depravação _ a
das epidemias". (Das mais sá/dica e refinada de
atas do processo realí, que se tem conhecimento _

zado perante o Tribu- terá que prestar contas dos
nal Militar Internacio- crimes que lhe são Impu,
nal de Nuremberg, de tados. E através do seu tes-
14 de novembro de temunho o mundo terá um
1945 a 1. de outubro I quadro documental do que
de 1946, para. julga- foi aquêle abominável apa,

----

SICU

Festejos comemorativos do Bi-centenário (1760
19(0). da Venernnda Imagem de NOSSA SENHORA

DA LAPA, Padroeira da Igreja de RIBEIRÃO DA

ILHA.
Dia 27 - Sábado - Às Uf,30 horas (sete e meia

horas da tarde) - Transladação da IMAGEM do "ORA

TóRIO" construido entre as ruínas de sua primitiva
Capela no lugar denominado Barro Vermelho, onde ELA

permaneceu 46 anos, para a IGREJA do Distrito de Ri

beirão da Ilha, construída em 1806, em sua Honra. -

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

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

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

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

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

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

FESTA Fógos, Barraquínhas, Leilões, Café, Churrascos,
Serviço� de Auto-Falantes e Etc. Haverá ainda, uma

bonita Exposição de motivos folclóricos da Ilha de

Santa Catarina, do Prof. Franklin Cascaes,
Abrilhantará a FESTA, a sexagenária Banda Mu

sical NOSSA SENHORA DA LAPA, local.
ATENÇÃO: - Terá ônibus da Emp.rêsa Ribeir?

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

bado, às 12, 15 e mais. horas, e, no Dommgo, a partir
das 7 horas, regularmente, de hora em hora..

Com Os agradecimentos pela Vossa presença
A COMISSÃO

Ribeirão da Ilha, agôsto de 1960".

,

Festa· de' Nossa Senhora da Lapa
27 E 28 DE AGOSTO DE 1960

'PROGRAMA -

Festa de Nossa Senhora do
Sagrado Coração

Encerram-se - DOMINGO - as festividades em honra
de NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO, com
o seguinte PROGRAMA:

Às 8 horas - MISSA FESTIVA
Às � horas - Inicio da GUARDA DE HONRA
Às 19,30 horas - Encerramento da NOVENA e

benção com o S. Sacramento.
LOCAL; Capela de Nossa Senhora da Conceição

Praça Getúlio Vargas, nesta .

CONVITE
Tenho a honra de convidar através das páginas dêste

valoroso Matutino, a Imprensa Escrita e Falada, as
Autoridades Municipais, Estaduais, E,clesiásticas, Fede
rais e o Povo para assistirem a inauguração da minha
II.a Exposição de Motivos Folclóricos da Ilha de Santa
Catarina, montada em Ribeirão da Ilha, em homenagem
ao "Bi-Centenário da Imagem de Nossa Senhora da La
pa", no dia 27 (hoje), às 17 horas.

Em nome da Cultura Artística, agradeço o vosso

comparecimento.
FRANKLIN CASCAES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Enquanto a imprensa palaciana anuncia que o

governador n.? 2, acompanhado do governador n," 1,
vai ao extremo Oeste inaugurar, árias obras gígan
tescas, nós, em verdadeiro e sensacional furo de re

portagem, iremos divulgando o roteiro dessa excur

são política e eleítoreira, organizada às pressas,
para ver se o situacionismo desfaz a consagradora
acolhida que os candidatos oposicionistas obtiveram
nos mesmos municípios daquela zona,

Ontem, os hi-governaderes, depois de visitarem
eleitoreiramente Os municípios de Xanxerê, Abelar
do Luz e Xaxím, para enganar os bobos, inaugura
ram uma escolinha bem piquirruchinha em Anta

Gorda.
O programa para hoje é o seguinte:

8,30 - visitas em Guatambú
9,30 - visitas em Caxambú

11,00 � almoço em São Carlos
15,00 inauguração de um grupinho em Maravilha

17,00 --.- visitas em Cunha-Porã
19,00 - visitas e jantar em Palmitos.

Entre as realizações a serem proximamente
INAUGURADAS algumas já o foram pela primeira
vez. '. Como aquela ponte ... Depois será contado ...

OIice Cal�as rece�e �omenauem
Ci�a�ão �onorário �e Si�eró�olis

Ao deputado Olice Caldas foi feita, pelo prefeito de

Siderópolis, sr. Manoel M. Garcia, a seguinte comu

Confere Título de Cidadão
Honorário .

Manoel Minelvina Gar
cia, Prefeito Munícíoal de
de Siderópolis.
Faço saber aos habitan

tes dêste município, que a
, Câmara aprovou e eu san
ciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 - E' conferido o

Título de Cidadão Honorá;
rio de Siderópolis, ao snr.
Olíce Pedra de Caldas,
pelos seus revelantes ser

viços prestados ao Municí
pio,
Art. 2.° - Esta Lei entra.

rá em vigor na data da sua
publicação revogadas as

disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Si.
dcrópoíis, 6 de agôsto de
1960.
(As.)

ni' ação:
PREZADO COMPAl'Io'HEIRO
JUNTO A ÊSTE, REME.,

TO.LHE A.CóPIA DA LEI
N.o 50, A QUAL LHE-:CON.
FERE O TíTULO DE CIo
DADÃO HONORÁ,R 10
DESTA PEQUENA COMU.
NA.
DADO AO ALTO ESPí.

RITO PÚBLICO, DE QUE E'
DOTADO O PREZADO
COMPANHEIRO, PELAS

VALIOSAS COOPERAÇÕES
PARA O BEM E .PROGRES
SO DÊSTE MUNICíPIO,
ATE' O PRESENTE MO

MENTO, E' Q.UE TENHO
PLENA CERTEZA, QUE SE
SENTIRA' HONRADO POR
ESTA PEQUENA MANl.
FESTAÇAO' E QUE CON
TINUARãO PRESTANDO
SEUS ESFORÇOS PARA
MAIOR ENGRANDECI-

MENTO DÊSTE MUNICI
PIO.
APROVEITO A OiPORTU

NIDADE PARA APRESEN.
TAR AO' PREZADO AMIGO
E COMPANHEIRO, OS
PROTESTOS DE REAL ES
TIMA E DISTINTA CON
sIDERAçÃo.

ATENCIOSAMENTE
(As.) MANOEL MINELVINA

GARCIA \

PREFEITO MUNICIPAL
O texto da lei é o se

guinte:
LEI N.o 50

Manoel Minelvina
Garcia

Prefeito Municipal

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 assistencia do Estado, sujeito
�à própria sorte, só tem sobrevi
vido pela fôrça do sm inquebran
tável vigor.

VOTE

Pla�iário
Lançar-se à campanha

eleitoral com uma plata
forma, um programa de
govêrno, é a forma correta
de concorrer aos sufrá
gios do eleitorado.
Entretanto, a correção

nem sempre alcança o re
sultado merecido, por favo
recer o adversário-concor
rente menos excrúpuloso,
na obtenção de elementos
que lhe permitem plagiar
o proçrama do candidato
bem intencionado.

o demagogo Jânio Qua
âros, candidato financia
do por grupos nacionais e

estrangeiros, falando em
seu comício de domingo
último, para o povo ude
nisia qUe veio de quase to
dos os municípios do Esta
do, em caminhões e ônibus
carregados. para a velha
tática já superada de dar
grande número, prometeu,
entre outras redundâncias
e plágiOS a Lott e Celso,
que se eleito fosse man
daria pagar ao Estado
de Santa Catarina um

ROYALTY sôbre o carvão,
nos molâes do que foi da
do ao petróleo extraído do
solo baiano.

Fez grossa e grosseira de
magogia sôbre o caso, que
todos sabemos, já é do pro
grama de Lott e Celso.
Leia-se, a propósito,

parte da plataforma de
Celso Ramos referida em

"O Estado" d.e 10 de ju
nho dês te ano:
"CARVãO E ROYALTY"
Santa Catarina extrai

mais de um milhão de to
neladas de carvão por ano.

A Constituição proibe ta.
xacões sôbre combustível
sólidos e líquidos. pelos Es
t.ados.
A Bahia conseguiu um

ROYALTY sôbre o petró
leo extraído do seu �ub
solo.
CELSO vai garantir tra,

tamento igual para Santa
Catarina, no caso do car

v�. '

O carvão é brasileiro,
mas Santa Catarina precí.,
sa participar das vanta,
gens cJ,e o ter".
Cardo Ile vê, a demago

gia do "vassoura de bigo
de" já veio muito tarde.,.

Herius 'plia Patruio

,PESCA
Elejamos um govêrno que se proponha a:

• Incrementar, por meio de financ,iamen
to, o desenvolvimento dos e_staleiros

• Financiar o construção de borcos

pesqueiros

• Promover a reorganização e o fun·
cionamento de cooperativas paro a

revitalização das colônias de pesca

• Fazer funcionar escolas de pesca

• Desenvolver a indústria de produtos
e sub·produtos da pesca

• Dar a devida assistência social aos

pescadores e suas famílias

Celso e Qoutel sairão vitoriosos desde
o Oeste, que acabam de percorrer
triunfalmente.

JOAÇABA - 24 - (Do
enviado especial) A gran
de caravana da união dae
oposições catarínenses, deí
xou ontem o ext.remo Oes,
te, depois de percorrer 17
munícípíos, visitar 46 loca,

lidades e percorrer 1.700
kms. Nessa longa e triun
fal excuraão colhemos uma
certeza absoluta: '0 extre
mo ü�ste, sintonizado com

tôc!a Santa Catarina, deci
diu que é preciso mudar.
Em toda parte tem sido
moti vo de hilariedade a

propaganda udenísta que
apresenta Irineu como "Ve_
lho colono", sendo próprios
colonos que mais ridicula
rizam êSi:e embuste de
magógico. Os comicios de
São Miguel, Palmitos, Ma.
ravilha, Xaxim e Xanxerê
considerados os maiores
até agora realizados nes,
ser: municipios. Calculos
indicam ampla vitoria de
Celso e Doutel no chamado
antigo Chapecó, onde se
reafirma o indiscutivel
prestígío do Deputado Le,
noír Vargas Ferreira, como
autentico líder. Em Xan
xerê UDN terá o quarto
lugar nos resultados do
pl=ito, :'Jndo esmagadora a
vi! ória de Celso e Doutel.
O PDC sob voluntarioso
comando dr. Fernando

Bastos, influirá grande,
mente na decisão pela ví,
tória do extremo Oeste.
Pa rtldo Libertador, Traba
lhista, Democrata Cristão e

Representação Popular em
perfeita coesão, sem dís,
eidênclas que mereçam re

ferência. Do mesmo modo,
diretórios Soci,al Progres
sista, solidários Celso no

antigo Chapecó. Apoiam

ConYen�ão �o p.R.r. �e la�una �

ÀR sete horas da noite de 22 do corr c.. te, rauniram-se em sua Rede, os

membros do di retúi io do P.R.P., para !:" ,..:<J •• \ C1H;:l.O que hômologaria a cand idn
tura do seu presidente sr, Erlindo Amboni, a Prefeito Municipal.

Foralm unânimes os per-
repístas em apoiar seu conhecido no SÚ� do Esta- Francisco da Silva.
grande Presidente, numa. do inteiro, o ':1'. Walter Do Correspondente, Laguna
demonstração cabal de uni.
dade do Partido, que assim
se fortalece em Laguna pa
ra lutar pelos lagunenscs e
dar lá fora a certeza de
que o PRP forma com to,
oa sua fôrca ao lado dos
seus, verdadeiros chefes.
Teve especial sígníríeação

o conclave perrepísta de

Laguna, pois dêle partící;
param os legítimos chefes
partídártos do interior, to,
dos dispostos a um tra
balho permanente e entu.
síasta no sentido de con

duzir Erlindo Amboní à.
Prefeitura de Laguna, ao
lado de poderosas corren,
tes partídárias locais, cola
borar para a vitória de
Lott, Jango, Celso e Dóútel.
Entre os partíçípantes da

reunião, como convidados
especiais, estiveram pre,
sentes próceres liQ1(.l:dos �outros partidos, o dr. Wal
ter Francisco da Silva, cuja
palavra, na ocasião, foi de
congratulações com o cano

dídato Erlindo Amboní e
de estímulo ao PRP pela
sua conduta em face da lu
ta sucessória estadual, da
qual, como ressaltou, San_
ta Catarina ideveria saIr
vitoriosa com os nomes de
Celso e Doutel ,os candida
tos que reconhecia capazes
de unir as mais fortes cor_

rentes da opi,niãOl. pública
para bem governar o Esta
do.
Com a palavra, a seguir,

o candidato Erlindo Amboni
declarou que disputaria as
preferências idos eleitores
lagunenses, animado de' um
só propósito - o de contri_
buir para o fortalecimento
do seu Partido e da De

mocraci� sem ambição,
sem desejos outros, mas
com a lealdade e a firme_
za de convicção que jamais
lhe faltaram para servir
Laguna, tanto mais, agora,
como acentou - que La'gu
na precisa dos seus serviços
e que Santa Catarina ;devia
eleger Celso e Doutel.
Compareceram à Con_

venção do PRP, além de
simpatizantes, os seguintes
membros de seu diretório e

representantes do interior'
Erlindo Amboni, Her�berto
Barzan, Leonardo Nunes,
Francis'co Torquato dâ Sil
va, João Ranulfo de Souza,
João Barreto, Domingos; Bo
nelli, Faustino' Villa, Hélio
Américo Rezende, Vitório
Tucci Paladini Antônio
Teixeira, Marcel'ino Vicen
te Pacheco, WaM.ir Guedes,
César Barreto, Saraivo João
Martins, Elias Nicolaaelli
Jovino Salvador da Silvã e
finalmente, esta empol,gan.
te figura de advogado do
povo humilde (' simples,

também Doutel, Todo per.
curso colhemos flagrante
revolta colonos e agrícul ,
toree do Oeste pela total
omissão da Secretaria da
Agricultura e do Govêrno
do Estado. Máquina go-

vernamental já movímen,
tou seu aparelho de pres
são, através fisco, políeía e

delegados ensino. Coman
dante Policia, CeI. stmõee,
fardado. em carro oficial,
e ministro tsic) Schneider
receberam formal repulsa

em Itapiranga e outros
municlpios onde estiveram.
Em vários comicios dis
sidentes apregoados. pela
propaganda governista fo
ram em pessoa à tribúna
e desmentiram falsidade
oficial. Hoje entraremos em
Concórdia. Pedimos avisar
famíllan caravaneíros to.
dos muito bem, entusías,mados certeza vitória.

�'

� _---,.. ' ...'

FLORIANÓPOLIS, Sábado, 27 de 1960

LOTERIA DO ESTADOI DE SANTA
CATARINA

FLORIANÓPOLIS, 26 DE AGOSTO DE 1.960
5.303 Cr$ 500.000,00 Criciuma
i.704 Cr$ 50.000,00 Praia Grande
2.853 Cr$ 30,000,00 F'lorianópolfs
1.707 Cr$ 20.000,00 Praia Grande
5.663 Cr$ 10.000,00 Florianópolis

EM

ABANDONARAM, A U.D.N.
IImo. Sr. Dr. Rubens de Arruda Ramos

DD., Diretor do Jornal "O Estado"

Florianópolis.
Declaramos que, nesta data, abandonamos a UNIÃO

DEMOCRÁTICA NACIONAL, de cujo diretório distrital
éramos membros e que estamos solidários com o valores,
catarinense CELSO RAMOS e todos os candidatos d'
Aliança Social Trabalhista.
Tomamos esta atitude em

face das perseguições de
que são vítimas os que não
compactuam com os des
mandos dos situacionistas
e nisto fomos precedidos
·por uma imensa onda dís,
sidente em todo o Estaid.o,
que viu estarem os máxi
mos representantes do par.
tido que repudiamos, train
do seus correligionários. e

fazendo de cargos públicos
garantias eleítoreíras.
Estamos certos de que

encontramos nos candída,

tos :c:a coligação, um refú
gío para OS mais caro
ídeaís do povo.
Somos residentes no dis

tríto de Pescaria Brava
Laguna, em 12 de Agosto d
1960.
Antonio Avelino Honorato
João Fernando de Sá, An,
tonio Agapito Maltezo, To.
maz José Ferro, Eurico João
Sá, Pedro João Sá, Rodolfo
Jorge I(!a Rocha, João Ma.
nnel Ferreira e Manoel To.
maz Ferreira.

Firmas Reconhecidas,

/ FACULDADE DE DIREITO D!E SANTA
CATARINA

UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA
O Prof. Othon da Gama Lob o d'Eça, Diretor em

exei-. íc io da F'ac u ldade de Direito de Santa Catarina,
recebeu -do Exmo. S1'. Prof. Jurandyr Lodi, Diretor do
Ensino Superior, o seguinte telegrama: - "Conf irman.
do anterior esclarecimento projeto completo organizado
conjuntamente Universitário Rio Grande do Norte en.

caminhado dia cinco corrente com mensagem exposição
motivos 11ú111e]:'0 oito seis zero pt EDSUPERIOR".

Algumas professoras aqui da Capital manda
ran�-me carta perguntando porque o govêrno, há
mais de 5 meses, não lhes paga o salário família.

Acontece que eu não sei!
No último balancete do Tesouro que lí, sem

contai' os rc.olhimentos diários das coletorias aos
cofres do Inca, lá neles, em depósitos, estavam exa
tamente Cr$ 2.30.824.245,60.

Por que não pagam o salário-.família? Deve de
ser ,para que o grupo econômico do sr. Irineu Bor
nhausen continue a auferir bons juros do dinheiro
que permanece no Inco, em vez de ser pago às pro
fessoras e ao funcionalísmo.

E depois o governador n.? 2 ainda vem dizer
q ue o Estado não deve nada a !1 inguém ...

Boateiro! ! ! !
*

*
o mesmo governador n.o 2, em Chapecó, largou

êsse boato de o Estado não dever nadá. O prefeito
chapecoense, em praça pública, lançou-lhe um

repto: se o governadOr n.O 2 provasse sua assertiva,
o reptador De Nez, renunciaria o .cargo.

O repto não foi a·ceito, pois sàmente para Cha
pecó'o Tesouro deve mais de 12 milhões.

Por que não paga? Para não diminuir seus de
pósitos nO Inco e favorecer com bons negócios o

grupo econômico encabeçado pelo governador n.o 1.
:l:

*

Perguntam-me porque acredito na prévia ele

Araranguá e não acredito na prévia da Diário da
Manhã.

É simpleti. Lá, em Araranguá, as urnas não
fora.m dormir na cama dos interessa·dos. A prévi:f'
foi feita honestamente, à entrada do cinema, con·

vidados elementos sérios· para fis<:alizarem-na e

a'purarem-na logo em seguida. Deu o resultado bom
ba e foi divulgado. O CORREIO DE ARARANGUÁ,
jornal que a promóveu, tem por ·dirigentes pessoas
estreitamente vin�uladas à UDN. Mas fez trabalho

limpo, honesto, sem misl:ifica�ões. Por isso, acre

ditei nessa prévia. Na daquir ;lem os udenistas ra·

chados atreditam. Por que deva eu acreditar? Sou

besta, não!!!
*

*

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


