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No Vale do Rio do Peixe a mesma decisão do Oeste: MIDAR
i �

JK em S. Paulo:
Recomen�ará
lOTl e JANGO

E' esperado em São Pau,

lo no próximo dia 10, o

pr�sidente da República.
O presidente Jus,celino
IKubitsch�l{ pronunciará
nesta capital uma eonre,

rr-ncia sôbre o seu govêrno,
através de uma rede de

rádio e televisão, finda a

exposição, pedirá Os votos

dos paulistas para, os can

didatos Lott c Jango.'

C�oques na
fronteira �e
Katan�a

ELIABETHVILLE, 29,
(FP) - Verificaram-se es

caramuças, ontem entre as

tropas de Katanga e do

Congo, na fronteira de
Katanga e do Kasai se

gundo informam de boa
fonte. Trata-se precisam,
de tiroteios por eobre a

"terra de nlnguem". Esta
beleceu-se em Katanga,
numa extensão de 100 qui
lometros, uma triplice li
nha de defesa. Seus dois
pivôs estão em Kaniama,
ao sul e em Kongolo, a une

400 quilometras.

COMO É
O CAFÉ

GOSTOSO
ZITO

o ENCERRAMENTO
DA CAMPANHA
LOTI - JANGO

SÃO PAULO - Segun
do informa o Gomite Cen
tral das candidaturas Lott ,

.rango a campanha elei..
toral dos candidatos situa
cionistas será encerrada,
nesta capital, no dia 29 de
setembro, com um comí
cio que será realizado àa 20

horas, na Praça Roosevelt.
Êst.e comício será ir

radiado por uma cadeia de
emissoras nacionais e te
levisionado também

'

por
uma cadeia, pelas televí .

eões de São Paulo, Rio, Be
lo Horizonte e Brasília.

EDIÇÃO DE HOJE - 10 PÁGINAS

O MAIS ANTIGO

Celso e Doutel aclama
dos em memoráveis
comícios em ébncórdia
Capinzal, Videira e

Caçador,

Joaçaba - 26 -

(Do enviado especial)
Percorridos até

agora vinte cinco mu

nicípios e setenta uma
localidades pelos ca

ravaneiros da vitorio-
sa uniãq das forças
oposicionistas de San
[ta Catarina. Roteiro
pre-estabelecido vem

'sendo integralmente
cumprido, graças re

sistência verdadeira
mente notáveis cara

vaneiros, que recu

peram com madruga
das atrazos impostos
estado e s t r a das .

Anunciamos verador
Carlos Osvíno, da
UDN, fez causa co

mum com oposição.
Trata-se presidente
UDN distrito Volta
Grande, no município
de Concórdia, em cuja
cidade foi realizado
comício com assistên
cia' duas vêzes maior
ao .de Jânio e Irineu.
Todos bem,

Caçador � . 28
(Da enviado especial)

Em Concórdia,
Capinzal, Videira e

-Caçador, os cormcios

na recepção de Celso
e Doutel foram extra
ordinários pela aflu
ência e entusiasmo do
povo, Em tôdas essas

cidades e em todos os

distritos do Vale do
Rio do Peixe persiste
o clima de decisão po
pular encontrado no

extremo Oeste e resu

mido na palavra que
é o grande slogan das
populações: MUDAR.
Os lideres deputado
Atílio Fontana e Jade
Magalhães acompa
nham nossa caravana,
sendo vivamente acla
mados pelo povo. Se
guiremos Pôrto-Uní
ão e Canoinhas.

CAFE' PA'RA
ESCRITORES

O Instituto Braaíleíro do
Café, através de seu Depar_
tamento de RelacôesPúblí
cas, esteve presente ao 310
Congresso Internacional de
Pen Clubes que se realizou
ne&t.a cidade com o compa
recimento de grandes nomes
da literatura do Brasil ,e do
exterior. Estas personali
dades tiveram a oportuni-·
dade de servir-se continua_
mente do cafezinho à mo_
da brasileira e foram pre_
senteadaa ainda com sa

quinhos de café em grão.

Magnifica Convenção
.tpessedisla em Camboriú

�Anfonio Fadei Filho candidato a Prefeilto Apoio do
P.1B. e P.R.P. Aclamados (e Is o-Doutel e LolI-

Jango - Outras nelas,
Re<l)::':OI�- e na tarde de domingo, na cidade de Camboriú, a conven

;;ãu do Pari ido ;':;c ial Democrático, que contou com a presença de centenas e

centenas de simpatizarítes da causa pessedista-trabalhista. A sessão foi

aberta .pe lo Prefeito Acácio Bittencourt que convidou para tomarem parte
na mesa, os deputados Bahia Bittencourt, Osny Regis e Dib Cherem, repre

sentantes, respectivamente, do Diretório Regional do Partido Social Demo

�,ráti,co, do candidato Celso Ramos e do dr. Aderba1 Ramos da Silva; o sr.

Cristaldo Araujo, representante do Partido Trabalhista Brasileiro, sr. José
Matusalem Cernellr, Presidente da Frente Nacionalista Estudantil, verea

dores de Itajãí e Camboriú e representantes dos Diretórios Municipais do

P.''i\r.. S3 P_R.t>:
. .

,� , ., o.
_

.

A seguir, foi designada dàto a Prefeito escolhido ni� Padel FilliÕ,
-

que re-ce_'
uma comissão ,pa:::r íntro., pelo P..s.D., com o apoio do beu cons1tgradora maníres,
duzrr tio recinto o candí- P.T.B, e P.R.P., 'Sr. Ante, tação fios preeentes, que

superlotaram o cinema lo
cal, onde teve lugar a es,

plêndlda convenção. A pre,
sídência dos trabalhos foi
transmitida ao deput.ado
Bahia Bittencourt, que,
prestando homenagem pós;
tuma a correligionários fa
lecidos. pediu um minuto
de eilêncío em memória de
Lindolfo Linhares, Elisíá ,

rio Bernardes, Pedro Fran ,

cisco Ramos e Henrique
Cópi.

O nrímeiro orador foi o

Prefeito Acácio Bítten.,
court que fez um rápido
relato de sua administra
ção, revídando infâmias e

calunias contra si assaca,

das pelos adversários. Dis
se de sua satieíacâo em ter
sido reintegrado

-

no cargo
pela Justiça, o qual, ile
galmente, fora usurpado
por vereadores ínexcrupu
losos. Conclamou os pre ,

sentes a prestigiarem as

candidaturas vitoriosas do
P.S.D.-P.T.B. e.P:R.P.
O segundo orador da

tarde foi o acadêmico de
direito, José Matusalem
Comelli, que, em nome da
Frente Nacionalista Estu
dantil, teceu import.antes
consíderaçõea sobre o mo

vimento que estava lide
rando bem como a neces,
sidade de serem eleitos os

candidatos nacionalistas
Lott-Jango-Celso e Doutel.

O. :HOMEM, A OBRA E O POVO
Ao govêrno do saudoso dr. Adolfo .Konder Santa

Catarina deveu a sua ,primeira penitenciaria. Mas, al ,
guris anos depois, quando Nerêu Ramos assumiu o go_
verno, já o presidia da Pedra Grande era mínimo para
atender os reclamos da Justiça. E a ciência penal ha
via avançado vertiginosamente, retirando da pena o

significado de castigo, para dar-Ihe o de defesa social.
A esse notável egenheiro catarinense, que é o dr.

,Udo Dee'k, o saudoso catariuense .confiou a elabo

ração de um projeto de reforma e ampliação em mais
de '4/5, da antiga penitenciaria. E essa obra pos
sibilitou que Santa Catarina se incluisse entre os

três Estados que, na afirmação do Ministro Adroaldo
. Mesquista da Costa, possuiam um verdadeiro regi
me penitenciáro, digno desse nome e do entusiasmo
'de um Mestre corno Jaminez Assua : regime da labor

terapia, fiel ao preceito máximo de Guiau: "o máxi
mo de segurança social, com o mínimo de sofrimen
to individual." Mais uma obra, [lois, de Nerêu Ra

UlOS, sempre atento aos problemas humanos do seu

Estado.
Será posaivel com:pm�á-,la aos .charal'izp�inhos

arGI:5-iris ali dos jardinziuhos do Palacio - obra

Ialiâ� do mais r�staqlolera e do pior .gôstQ írnagínável ?

ATRAVANCANDO A ConYen�ão Munici�al São;, Joaquim
polit.ieâ. daquela cidade.
De,Jrainel, anotamos a

presença do Vereador Lou
renço Waltrick, Srs. Dario
Vieira de Souza, Doutel

Andrade, Intendente dis
trital.

.

De Drubici, os senhores
Boaventura' Costa Presi
dente �ó P.S.D. local, Ve
reador Farias - Presiden
te da Camara, Nilo Boa
vrentura Vieira de Souza,
Manoel Bruno de Matos,
Vitorino Rodrigues de Sou
za, Felicissimo ROdrigues
Sobrinho e Oliveira.

(cont. na 9" pag.)
Udenistas
aderem

em
O problema não é só das

grandes capitais. Florianó
polis também o tem.
São os pouco âeseiâoeis

camelôs, que atravancam o

trafego nas ruas e nas cal:
çtuias, com seus çarrinnos
cheios de penduricalhos.
Aqui se concentram prin

cipalmente na zona do
Mercado Público, causando
enormes transtôrnos ao

tráfego de veiculos. Há que
se tomai providências.

Dia 21 próximo p. realizou-se a convenção muni

cipal do Partido Libertador e Partido Social Demo

cratico em São Joaquim, quando foi homologado pelos
dois partidos, o nome do prestigioso joaquinense
ISMAEL NUNES.
A convenção que foi pre- Prefeito daquela comuna

eldâda pelo General Vieira e Presidente do P.S.D. la-

da Rosa, Presidente Regío- geano; o Sr. Jofre Amaral,
nal do P.L. cont.ou com a Diretor da Radio Club; o

presença de varias repr�- Deputado Ruben Nazareno

sentacões de outros Muni- Neves, representante do

cípíos -vísinhos, sendo que P.D.C.; o Dr. Orly Furta-

de Lagea pudemos anotar do, Presidente do P.L.; o

a presença do Sr. y�dal engenheiro Bastos e outros

Ramos Junior, prestigIOso' elementos influentes da

(AR�:�E�'�ARA O lU. SO° DA' mULO DE ELEITOR
FILADELFIA, 9 (F. P. - AliE' 3 DE SETEBRO

- O Cardeal John O'Hara, .

desta arquídíocese, faleceu Por determinações do Tribunal Superior Eleito-

hoje aos 72 anos, no Hos, ral, Os titules de eleitor só poderão ser retirados, nos

pital da Misericórdia. O seu cartórios de zonas eleitorais, até o 'Próximo dia 3 de
estado I:'.e saúde inspirava setembro.,cuidados desde o dia em

que se submeteu a uma ope- O 'I1SE adverte de que não haverá dilatação de

ração abdominal. A 'morte prazo e, sem o título de eleitor, além de não poder vo-
,do· Cardeal O'Hara reduz tár, o cidadão não poderá realizar os inúmeros atos
a cinco o numero de car- da vida civil para os quais a lei exige, a apresentação
deais norte-americanos.

dêsse documento.

Videira - 28 (E) Tenho
maior satisfação comunicar
a adesão à dissidência da
U,DN dos valorosos com

panheiros Orestes Mariani,
ex-membro do diretório mu

nicipal de Vildeira e Valde
mar Zanellato e. Guido Cos
ta, ex-ml;lmbros diretório
distrital de Iomerâ. Cordiai�i
saudações, Eugênio Trevi

san, coordenador dissidên
cia UDN, nesta região.

A preaídêncía concedeu a

palavra ao deputado Dib
Cherem um dos represen
tantes de Camboriú na As
sembléia Legislativa, que
enalteceu as qualidades do
sr. Antonio FadeI Filho,
seu velho amigo e correu
gionário, agora candidato
a Prefeito, Aselnalou . o

deputado Dib Cherem que
o sr. Antonio FadeI Filho
representava para Cambo.,
ríú um govêrno tranquilo
e honesto. Pediu ainda o
orador que todo o povo
desse cobertura às candi
daturas de Celso e Doutel e
do Marechal Lott e do dr.
Jango, para que o Muni;
cípio pudesse receber 09
beneficios de qUe êle tanto
necessita, poia, é pródigo
em riquezas naturais.
Em nome do sr. Celso

Ramos, fez U&O da palavra
�o deput.ado Osny Regis, que
deu conhecimento aos pr,e
sentes da excursão mag
nifica que o candidato
pessedista vinha empl',een
dendo em todo o território
catarínense, o que fazia
prever uma vitória e9ma

gadora.
(cont. na 9a pag,)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CARMEM Lúcia Cruz Lima, na cidade de Laguna. ,', * "

um dos brotinhos mais dis- ':' * 'e O DESEMBARGADOR Her :

cutidos da cidade, recepcio_ O CLUBE Doze de Açõsto cílio Medeiros na noite de

nau em sua luxuosa resi- reuniu a brotolandia na sábado, aconteceu com [an:
dência na noite de domin- noite de 4_omingo com atar regaçio a chamruume.

sr. Cid R. da Silva go, para festejar o seu 14.0 movimentada festa "Bn: * * *

sr. Pedro Moreli aniversário. contra dos Brotinhos". FESTEJOU aniversário no

sra. Rosa Maria Maia ':' '" '.' *
" último sábado o menino Ro:

sr. Armando Fonseca O SR. E SRA. Dr. Delfim ESTÁ de parabeti« o casal berto, filho do casal Sr. e

_ srta. Rosa Maria Lins de Pádua Peixoto, recebeu sr. e sra. Dr. Wilmar José Sra. Dr. Boris Terschild -

_ sr. José Otávio de Fi- o casal Luiz Viana da so , Elias pelo nascimento de A Coluna Social [eliicia pe.

guelredo cie�ade Gaucha com um seu filhinho Marcelo. lo acontecimento..

_ sr. João Railmundo vteí, jantar no Querência Palace. c * * ;.. * *

ra
':' * O JOVEM S1·. Luiz rernan: O DEPUTADO Wilmar Dias

_ sr. NilsonGondin MUITO movimentada foi a do Navarro Lins, da Cidade esta circuuuuio pelo velho

_ sr. Adilson Amaro Alves feijoada que realizaram os de Joínville, passou um mês Mundo (Europa).

sr. Raimundo José dos

I
associados da AABB, no na Capital ci1'culanclD com ,', * "

Santos último domingo, quanâo bonitas ga;otas. O moço em A REVISTA Litoral, vai

_ sr. João Roberto San- reuniu tambem alguns con- foco nas canchas de tenis circular com ampla repor-

ford vidados. Joinvillense é um dos mais taçeni sobre o baile das de-

_ sra. Dnatília Silveira de I
'.' * discutidos. buianies.

Souza
ELISEANA Haoerroutli Miss " * * ,', * "

_ sra. Inês Krespky ��%t4,..ss"'St4s,..,..ns",,,,,,,,,,,,,su"'SS"''''%S''''''%S'''%St4,..,..%sn%s(,..s,..,
_ sr. Joyce Viermond em vigor na dadta da sua

publicação, revogadas as dís ,

posições em contrário.
Prefeitura Municipal ele

Florianópolis, 23 de agôsto
de 1960.

OSVALDq MACHADO I
.... PREFEITO MUNICIPAL
Publica:da a presente Lei na

Dlretoría Ide Administração
aos vinte e três dias do mês
de agôsto de mil novecentos
e s�ssenta.,
NATÉRCIA LEMOS MULLER
DIRETOR DE ADMINISTRA
çÃO

ANIVERS,ÁRIOS

Pllof. MADEIRA N'EVES
Com inusitado júbilo .assinalamos na data de hoje,

o transcurso de mais um aniversário natalício do nosso

eminente conterrâneo e particular amigo Professor Joa

q tlim Madeira Neves, elemento destacado em os nossos

meios sociais e culturais.
'

Exercendo a medicina nesta Capital, o natalkiante t2
alia sua capacidade de trabalho a um coração boníssimo, �1
sempre voltado para o bem, ajudando muito aOS menos

favorecidos.
Professai' emérito, leciona na, Faculdade de Direito

a cadeira de Medicina Legal, assunto no qual é autori

dade consagradã, merecendo da Congregação daquele
estabelecimento e de seus alunos a mais inteira estima

e consideração.
Nesta oportunidade, será alvo das mais expressivas

provas de apreço e regozijo, às quais nas associamos,
augurando-lhe e à sua digníssima família votos de cres

centes prosperidade.
ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE

- sr. Flávio Pinho de Oli-
veira

- sr. Orlando Pessl
- sr. dr. Osmar Medeiros
- sr. dr. Artur Pereira Oli-

veira, juiz de direito dia
L" Vara da Comarca

da Capital
- sr. Mário Cortes

srta Norma ouríques
- sra. Ely Pereira

sr. Francisco Xavier
Zarthammann

- sr. Augusto Roberto Sou
za Jacques

- sr. EH Tiburcio

-

DIA 3 SOIRÉE DOS UNIVERSITÁRIOS
APRESENTAÇÃO .DAS CANDIDA'"TA,S AO
TíTULO DE RAINHA.
Mesas U.C.E. Cr$ 200,00.

MISSA DE 1.0 ANO
DORVALINO CARLOS DE SOUSA (VALICO)
Vva. Ernestina Nunes de Sousa e filhos, convidam

a todos os parentes e pessoas amigas, para assistirem a

missa Que mandam celebrar pela alma do Seu querido e

inesquecível espôso e pai, dia 1.0 de setembro (quinta
feira), na Catedral Metropolitana, às 7 horas.

Antecipadamente agradecem a todos que compare
cerem a êste ato de fé cristã,

OSVALDO MEL(
E A CAMPANHA CONTINUA - Na mesma base

seja a de ajuda a Florianópolis.
'

Na mesma atitude, sem Esmorecimentos e tudo pro
curando fazer pelo progresso de nossa terra.

Já com indizivel prazer, aqui registrei a notícia dE!
que o Rotal:Y está ativando seus esforços no sentido de
apresentar sua valiosa cooperação para dar à Capital,
dentro de seu programa, alguma coisa que vlO!uha cor

responder à nossa solicitação amiga e com ,_endereco
certo.

'

Por sua vez, outras instituições também não ficarão
de braços cruzados, vindo, brevemente a tomarem parte
nessa ajuda.

/

Há muita� cois� que fazer e muito trabalho para
lima cooperaçao amIga e que em conjunto, mostrá a boa
vontade dos que não esquecem nossa terra.

Movimentam-se igualmente alguns proprietários de
terrenos em várias zonas residencia.is e um dos Institu
tos (autárquicos) já ·está providênciando para plantar
em seus terrenos um gracioso conjunto de casas.

Assim, outras iniciativas surgirão..
A Cidade cresce e necesita de todos uma contr�bui�

ção capaz de fa�ê-Ia caminhar a fim de que em pouco
tenha transformada sua fisionomia.

-

Nosso comércio, hoje, já apresenta um aspecto mui
to diferente do que foi anos at1:az.

Bonitas lojas vão surgindo e quase todas em ramos

de sua especialização.
O novo hotel de propriedade do sr. Oscar Cardoso

acha-se em vésperas de inaugurar-se pro'metendo mesmo

.algumas novidades.
Como se vê, tudo caminha, desenvolve-se e cresce.

Assim desejamos e conosco, todos quantos habitam
esta ilha maravilhosa.

contecimentos

':' * '.'

A DEBUTANTE Lúcia Ma

ria Lançe, recebeu na noi

te de sábado a faixa de

Miss Florianópolis. A. Co.

luna Social felicita e deseja
um feliz reinado.

Santa Catarina, deu uma

rápida Ct1'culada pela Capi
tal, em companhia de seus

pais e seu noivo sr, Danilo

Schmidt. - A mais bela

catarinense, foi recepciona.
da na noite de sábado nos

salões d,o Clube Blondem,

A "BOITE" Plaza «conte:
ceu bastante movimentada
na noite de sábado.

" * "

O SR. E SRA. Dr. Paupitz,
na noite de domingo deram
nota de elegância no Que
Tência Bar.:;: *

.

LEI N.o 455
I dos,

medindo 1,70 metros e

Autoriza a permuta do ter- 1,20 metros à Avenida Mauro
reno (10 'Patrimônio muni- Ramos e 2,00 metros com o

cípal. permutante, de propriedade
O povo de FlorIanópolis, do .Sr. Álvaro Nunes da Silva

por seus representantes, e necessário ao alargamento
.decreta e eu sanciono a (la Avenida Mauro Ramos.

seguinte Lei. Art. 2.0 - Como compen
Art. 1.0 - Fica o Executivo sação \::la área permitida, o

Municipal autorizado a per- Sr. Álvaro Nunes da Silva
mutar com o Sr. Alvaro Nu- pal)ará à Prefeitura. Muni
nes da Silva, a área de 87,BO

I
!c�pal de Florianópo-lis, a

�..retros quadrados, medindo importância de Cr$ .. .. ..

1?,00 �1etros à rua Anita Ga- 120.000,00 (cento e vinte mil

rlbaldí, 19,50 metros à Avení- cruzeiros).
da Mauro Ramos e 18,00 me- I Art. 3.0 - As despesas des

t.ros com propriedade do Sr. t ta permuta correrão por con
Alvaro Nunes da Silva, do ta do permutante Sr. Álvaro
patrimônio municipal, com a Nunes da Silva.

'

área de 1,50 metros quadra- Art. 4.0 - Esta lei entrará

PESCA
"-;fr,r. 'I

;;'-.y,',

• Dar a devido assistência social aos

pescadores e suas famílias

Elejamos um govêrno que se proponha a:
....... " p: :j I'''. ! ;';d,' P t�; j))'..} \ -

;

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

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

Sem assislencia do Estado, sujeito
à própria sorte, só tem sobrevi
vido pela fôrça do seu inquebran·
tável vigor.

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

• Financiar o construção de barcos

pesqueiros

• Promover a reorganização 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 da pesca

" ;:l'�-"-;;�:;'f�:'�� ', ......r.:/ '(,";-:--'_fi_"i
,-:..,.t

....

,

\,�;, .l;.'·'-·l�·\-"':'\
:" .,0

,'o

:"'%S"'SS"'S"'''''''SS%�%�Stc... �
�eg�·�S�""SS�..=m........�...s�

"Colono", qu� no govêrno,
.
De impôsto ao colono mata,
Merece que Celso Ramos
Lhe mande plantar batata!

HOMENS DE BEM ... UNI-VOS!

.

Lemos algures, e po.r oportuno transcrevemos:
Atravessamos uma crise em' que dominam os menos

escrupulosos, os menos capazes, os mais aventureiros
os mais irresponsáveis e por isso deixou de have�
freio de consciência, barreira. de lei. Quem tem fôrça
rouba,. quem tem arma mata, quem tem certeza da
ímpunídade, surrupía e trucida. Não há outra norma

senão o prõprfo interêsse, outro ídolo senão o dinhei
ro, outra. moral senão a dos lobos, outro cõdígo senão
I das aves de rapina.

Homens de bem, uni-vos! Se. não o fizerdes se

reis tragados pela voracidade dos mais egoistas: dos
mais rapaces, dos mais desalmados".

Aí o dilema.: Cumpre distinguir ante o nac iona
.ísmo de Lott e o entreguísmo de Jânio; entre o .Inco
.oracia de Iríneu que quer o 'Estado para o Ban., o l
.udar com ,€le1so �ue quer um Banco para o Estado.
) leitor está na eneruaílhada,' Julgue e vote no lado
orn, unindo-se aos homens de bem.

É PARA ELElÇÃO OU JÁ É INVENTÁRIO?
Essa a pergunta que nos vem a' mente cada vez

que topamos, no Diário Oficial, com abertura de um

polpudo crédito, não muito bem explicado.
O irmão de Irineu tem a seu cargo um pequeno

trecho de estrada de Rijo do Sul para Curitibanos.
Verba votada e depois suplementada, teve agora nãc
faz muito, um reforçosinho de apenas 40 mllhões ...
1SS0. caro leitor, dá ou não dá o que pensar?

QUEM ROUBA DE LADRÃO ...
Aquelas vassouras dependuradas, desmora.lízan

lo a Elffa, cpdmp, foi idéia um tanto engraçada. De
pois pensamos no preço; quanto custou aquilo? En

va�souraram a cidade inteira! Maquis informou que
II por conta da Penitenciária; naturalmente haver.

re��:i.�ões em q�alquer verba e, indiretamente os pre
.
uarros ,pagarao a propaganda da vassoura.

Interrogamo-nos, mais tarde: que irão fazer de
tôda aquela vassourama? Se fôssemos nós dar-la
íamos aos pobres. Seria bem pensado. E êles ?

Propaganda feita as expensas' dos cofres públi
cos, é roube Icometido contra o povo.

Quem rouba Ide Iadrão Tem 100 anos de perdão.
Acreditamos que foi dentro dêsse raciocínio que um

pobre que desembolsa 80 pila por uma, vendo tantas,
delas balançando provocadoramente- não resistiu a

tentação e avançou, mas a polícia patolou no flagran
te, e .xilindró com êle, Até aí azar, mas aconteceu que
o 'cUJO levou umas 'borrachadae conforme informou o

Maquís PON.
Assim termina a história.' Em vez de vassoura o

pobre ganhou mas foi 'cassetete.

.

As
. v�s�ouras? Essas, arrastadas para uma fina

Ida�e inútil, terão um destíno pior do que das suas
mas do batente que se gastam e Se quebram no tra

balho: Essas 'por parasitas, vão apodrecer pendura
das, insultando eleitores muitos dos quais as fazem
'e piaçava 'OI' não poderem comprar.

Celso não día que é "colono",
Apesar de criador;
Por isso o quer o colono,
Para seu Governador!

SSSSSS%%SSSi$S%S%S%SS%� �

• � :J,�e.J"
___________

� SSSSSSSSSS3ôSS3%SSSS\

PARTICIPACÃO
,

HÉLCIO MORITZ
E

HELCIA MARIS T. MORITZ
participam aos .seus parentes e pessoas de suas

relações o nascimento de seu filho EDSON
ocorr-ido no dia 22 do. corrente na maternidade
Dr. Carlos Corrêa.

Carta aberta ao...
(cont, da 4.a pág.)

Iram
agredí-Io numa -;'titude

car�:if� de "árbitro", repi �eselegante aÍiás, mas- quo
to

.

arbItro de futebol", che- não mereceu a crítica desteF
guel ao ponto em que V" S.I mesmos cronistas.

che;Cl�, não .recorrendo a Assim sendo, Senhor JU_

I pro eçao de :poliCi�is ou de LIO :SALSAMENDI, e maiq

i quem quer que seJa, o que uma vez apresento o meu

I :epre�enta que as minhas des�gl'avo pela atitude de
atuaçoes sempre agradaram V. S. esperando que dora
:l gregos, e troianos e Imes_ vant;, o Amigo saiba' respei
·110 tendo erros, o que é na- tar Os seus colegas de profis
.:ura!, efi�es foram cometidos são, assumindo. inteiramen

mvo.u.tanamente e não pre_ te -a responsaQilidade de seus
tenclOsamente. atos, bem como procurando

desempenhar sua missão
co ma lisura que se faz ne

cessária, 1l0is agindo desta

maneira, cairá na simpatia
e no. respeito de todos os·

dsportüstas, independente
mente de clubes ou locais
em que atuar.
Sendo só o que tinha a

transmitir a V. S. subscre
vo-'me com real estima e a-

I'"
MADEIRAS PARA

",,]CONSTRUCÃO
1 R M Â OS BITENC0URT
(AI> 8AO"�Ó 'O'H .OO?

_AI-JTlr,O Of��(")' ()AMt:�

O fato de Os 'jornais' ta
charem_me de "covarde" não
m eabate moralmente, poiS

I
tenho a minha consciência
perfeitamente tranquila, nem
tampouco. o públiro esportivo
"barriga-verde" irá ligar que
Os rronistas ·d.o Paraná cha_
mam-no de "cafajestes", isto
porque, por ocasião do prélio
Atlético e Agua Verde, leva_
do a efeito na civilizada

Curitiha, a porta do vestiá
rio do árbitro Kalilfi Karan
Filho, no intervalo, foi forca
da por torcedores· de sua Ci_
:dade que, inconformados' com
a marcação de uma p'enali
dade máxima assinalada pel�
mencionado Senhor, quize.

preço.

�tenciosamento
Lolando Ehrat' -Rodrigues

A'rbitro da FCFC

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mensais
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ER IRA OLIVEIRA
. .• 1/:

+

•

\

"

10 MODELOS A SUA ESCOLHA,

FOGÃO cII!tfN4
desde 14.703,°0

l inclusive instalação e gás)

4 bocas
em

j

13xCr$1.131,OO
sem entrada

ou

GER��

00
,

.em entrada l plano suave)
4 bocas'

"". ..�,.j.!r,.. ;;& �.
_"i '

ASSISTÊNCIA
���:::;;....; PERMANENTE"

-

•

,

ENTREGA DE GAS
,

.. A�A

DÂKO
I�-

•

-4 bocas -

DAKO

Poloo�
4 bocas

�
-_.-�.-

-

�. .-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"'�" ,,"';: .,�

FLORIANóPOLIS, Têrça

I
I'

o Adversário do (i R E M I O( O.Ril"T) B A,
NADA DEU CERTO COM o TIME DO PAULA RAMOS QUE ACABOU FRAGOROSAM,ENTE BATIDO PELO CAMPEÃO PAR ANAENSE: 5 x O!

_

O 2.0 match entre os campeões do Paraná' e Sanla Catarina,realizado domingo, em Curitiba, perante uma multidão que deve ler pro
porcionado renda superior a meio milhão de cruzeiros, saiu inteiramente favorável ao (oriliba, o qual, fazendo alarde de seu invejá ..

vel poderio e aproveitando as falhas do adversário, ofereceu á sua "torcida" uma vitória maiúscular pelo escore de cinco lentos a

zérof vUória 6$Sa que ,tredencia o time do Alto da Glória a enfrentar o Grêmio, lelra�campeão gaúcho, e elimina da Taça "Brasil" o "og
ze" da Praia de Fóra que domingo esteve num dos dias mais negros de sua exislência de lutas, com q u a s e Iodos o s seus valores
V�� � atuando aquém das suas aptidões reais.

Carta aberta �ao senhor Julio Salsamendi,
L�mentávelmente, quis ,0_ ' b flt d F P F

tração cabal de que longe de prélío de futebol, sem pre ,

, �estmo que eu fos�� o auxi ar I ro a suas vítimas, todos são "ho; I judicar esta ou aquela repre;
liar '::1,e V. S. no prélío trava- " " I t " t t

-

, . .. li II mens, va en es , e c. sen açao e .nem tampouco
do e�n nossa CIdade, e que Sinto apenas que o Paula ser necessário Iancar um au-

Ic'eU,�tl.ub as

F rec'Presepntalções do dil':hdO a minha marcação, meus- ombros toda a respon,
Ramos E. C" não confirmou xiliar na antipatia do públi-

ori 1 a , ,e au a Ra- tac ando V S. de desonesto sabilidade do lance, .

d'
-

d .

mos E. C" respectivamente e outros predicados que creio Covarde foi V, S, que mes-
'1 mr rcaçao e meu nome co, samdo-se do gramado de

campeões do Paraná e San. ser desnecessário mencionar, mo percebendo que o atleta para a partida de Curitiba, cabeça erguida, certo de que

ta Catarina. conforme a gravação que Miltinho estava me ofenden-
talvez temendo qualquer vío- cumpriu decentemente a

Apesar de ter-me condu- poderá -ser ouvida na' emisso. do, não teve coragem de ex.
iêncía à minha íntegrídade missão, que lhe cabia.

zido com a correção ra que transmitiu o referi. pulsá-lo, preferindo batel' física, pois desejava mostrar Cinceramente, sr. JULIO
que se

dr. prélío carmhosamente nas
a V, S., ao público pararia- SALSAMENDI, após auxílíá;

faz necessária .não posso es-
v costas

, Lamentávelmento, e s t d di "I ense, a quem envio Os meus lo no prélío de domingo, sín-
ccnuer o nneu desaponta, c e o mesmo, izenuo ca ma,

t I mesmo Senhor, não teve a Míltíriho". respeitos e, especialmente, to-me orgulhoso de consíde,
men o pe a maneira mesquí-

h b ld 1 d t
. aos cronistas que criaram rar-rne moralmente superiornha com que V, S,

' om rr ar e e rep eir as pa-agiu,
I

Covarde foi V, S, que ter. êste ambiente hostil à minha a V S Doi [amai em minha
lançandocma contra a tor- avr'as proferidas em nO'ssa :r:inado o prélío, não teve a ",' .

", s . s, ,

cida Cidade, no comentário escrí ,

pessoa, como SI' L mge um (cont. na 9,a pág.)
paranaense, no que hombrídade suficiente para

cont f,
.

I to para o J'ornal que perten,ou com a e tcíente co a, trocar a roupa no vestiário
boracão '::e determinados ce, preferindo elogiar V. S.

e lançando contra mim a
destinado a nós, preferindo

cl'ünistas que, rugindo as refu1ia1'-se no dos atíétas
sua,,' obrigações p1'ofl'ssl'ona:,' responsabilidade do empate ..

tíb
'

'"., COrI 1 anos, ja que não te,
comentaram a partida de obtido pelo Coritiba F: C., ria moral para encarar-me.
modo faccioso, sómente eri _

chasnando-rns de "covarde",
," Covarde foi o atléta Oda

centrando virtudes nos l'n- "patife" e outros ímpropá-
c que dirigtu.xe a minha pes-

presentantag de sua terra. rios, que devolvo ao referido
soa, confirmando o seu ím,

Isto para mim na-o repre ,

Senhor, na esperança de que, de "O ESTADO"
pedimento' para agora tra-

senta surpresa, pois já e�.
mais cedo ou mais tarrle, char.mo, de "relapso", pala, Nesta

um acostumado com atítu- rei retribuí-lo de uma forma , I - O Esporte Clube Cai-
"" vra esta que serve perfeita- . _

dcs desta natureza, por-
mais gentil e correta. mente para enquadrar este

cara tem .a grata satlsfaç�o
quan Cu não foi a primeira Não vejo covardia em fa- jogador, .

i d� c_c.munIcar que, na elei

vez .:.,1110 Os mesmos agtram [ar a verdade, porquanto ao Covarde foi o arqueiro Ha- I ça� realizada no.jíía ,:_:, do
dessa maneira e também não nascer o lance que ortgína, milton qlle d

. I mes em curso, sua nova vIre.
.

I
sen o procura:lO', ," . . ,

será a 1.li1ima, eVidencial1!do, na o go obtidO' pgr Oda, ha_ p8r mim, para repetir o que I d'cona fICOU \).slm constitUl.

�,sdrn,,' q,,Hl não têm condI' _ Via acenado a bandeirinha, I a'
havia dito quando estav::t,

.

.

çõe". pura exercerem tão brL ,acusando o impedimento do
com o unifol'me ele atléta,

PresIdente de Honra-

lhante profissão. I mesmo e ao s_er interpeladu Jcsé Gomes Soares
que respeito, assim, não faz,

Domingo (' sr, CLEMENTE I por V, S. nao poderia, de acovardando_se desculpando_
Presidente - João Heleo-

CO:vI�NDtiIU, cronista es-I forma alguma, negar o meu
se, internando-se nos vestiá-

doro Ferreira

P 1 d dato Vice-PreskienteeCIa Iza o e um dos prin- .' rios de seu Clube, f'

Jipais matutinos curitibanos Covarde foi V, S. que mes- Cc/arrie são estes cronis_
Pedro Martins'

ao anali,-nr o lance que cri- !T-O notando que assinelei o I taB aue não tiveram a co.
1.0 Secretário

ginou a anulação elo se_ impedimento, fez-me sinal Ii rage� de, pessoalmente, pro-
Francisco Costa

is'undo tento paranaense, te- com <l mão, e após isto não ferirem as palavras que es-
�-----_---------

�:ub as m�lhhores referências �eve a coragem de invalid'ar
I
tão senc1,o lançadas em seus X A DR, E

:0 re a mm a pessoa ,aplali- o tento, lançando sob os comentários, nUJilla demons_
)

-

Espo,,'e Clube Caicara
f

Acácio Cardoso
José Heleodo1'o Fereira
Mário Martins
II - Valho.me da oportu_

nidade ,para apl'esentar nos
João SOs protestos de elevada es-

Recebemos e agradecemos
o oficio abaixo:

"Florlanópoli«, 18 :'e agos.,
to de 1960.
Ilmo Sr. Redator Esportivo

Milton

Vamos ter oportunidade de

SANTA e deve ler

assistir, hoje, às 19,30 nos

::alões do Clube Doze'de A.

gosto ,a uma sessão'-simultâ_
nea proporcionada pelo dr.
Pio Fiori Azeverlo, conhe
cido campeão dc xadrez do
Rio Grande ,0.0 Sul o cam

peão brásileiro de xadrez por
equipes. Em vista de tratar_
se de um enxadrista dos
melhçres do Brasil, é de se

'!:'::;perar por isso uma noita.
da de raro brilhantismo,
porporcionando aos enxa

dristas d.e Flrianópolis mo

mentos de emoçã e grande
, prazer, Como é rIo desejo da
Federação CatarinenSl\ de

Xadrez, que está patrocinan.
do a vigita ,do dr, Pio Azeve_
do, rlar a. essa verdarleira fes-

;-

ta do xadrez a maior concor
rência püsível, aquêla enti_
d'1de, por noso intermédio,
convida aos enxadristas da
C::tpit�ll ?, comparecerem a.
quela hora no Clube Doze
a, fim ele participarem d�
esperada sessão de simultâ
r.ens, tão rara em nossos

meios, Como é de se esperar
a presença ele grande núme
ro de enxadrist<ls, a F,C.X,
<;olicita aos interessados que
levem consigo o tabuleiro e

I r�spectivas .p�ças, 'para que
nmguem deIxe de jogar por
-;alta ele trebelhos

o seLL

CATARINA pode

BANCO
Um Banco para:

Financia o agricultor
Financial' o induslr;ial
Financial' o comerclante
Financiar o profissional
Financial' o esludante
Financial' obras a cargo
do Eslado e dos municio
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.

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

seguintes:

• Fundos de ObrC15 e Equipamentos
Fundos de Investimentos

• Fundo de Assistência aos Municípios
Fundo de Educação

• Fundo de Desenvolvimento Agrícola
Fundo de Saúde ,Pública

Alé� dêsses recursos, o Banco contará com depósitos
particulares e dos Poderes Públicos.
C? �onco conta,·ó com uma agência em cada muni

Clpl�. As
_

Coletorias : os postos de arrecadaçãofunc,onarao como agencias ou escri�rios do Banco.

I
,

I

LUIZ VIANNA
I

Temos grande satisfação
I

ele consig'nar a :presença em!
nosa capital do sr. Luiz vian_1na ,acompanhado de sua,
Exma. EspOsa Dona Vera

I

Costa Vianna, o que consti_ I
tui real prazer para as pes-Isoas de seus amplos circu
las de relações. O ilustre'
casal, ao qual .rupresentamos
Os nosos respeitos ,cJeverá
demorar. se ainda alguns,
dia.s em FlorianópOlis, O sr,

VOTE EM

ADVER�ARIOS DOS GAUCHOS - Com a goleada de -ante
o�te?I sobIe o Paula Ramos, o Coritiba, campeão do Paraná,
ehmmou tia,Taça "Brasil" o "onze" campeão barriga-verde que
atuou desordenadamente, decepcionando á' torcida catarinense
que.o incentivou bastante a um resultado honroso. Na foto o es

quadrão coritibano que, com a bela vitória obtida em se�s do;'
mlmos� classificou-se para dar combate ao Grêmio Porto Ale-
gl'ense ,tettagcampeão gaúcho. <' /

2,° Secretário - Francisco
de Paula Vieira

1.0 Tesoureiro - Carlos
Eduardo

2,0. Tesoureiro - João de
Deus Cardoso Filho
Diretor ele Esporte - João

Luiz da Silva

Orador - Nestor ele Deu"
Cardoso
Guarda Esporte - Alvedes

Lessa
CONSELHO FISCAL

-

Dia 25 de setembro ptoxnno, a Federação Aquática
de Santa Catarina realizará a primeira regata da tem
porada, denominada Regata Pré-Campeonato, Criada
durante a primeira gestão do presidente dr. Ary Pereira
Oliveira, a regata pré-campeonato tem '(!01l10 objetivo
exclusivo um maior lançamento de remadores, novos em

barcos .olímj-ícos e também servir como teste aos c lu bes
para a regata do campeonato estadual. A pré-campeona
to dêste ano, a exemplo dos anos passados, será dispu
tada em nove páreos, sete olímpicos e dois para yoles,
possibilitando também aos estreantes um lugar ao sol:
Ainda não sabemo, se os clubes da Capital estarão pre
sentes e o-mesmo podemos dizer dos do interior. Da nos

sa parte, apelanos ao Aldo Luz, Martinelli e Riachualo
para qu'e façam o possível em colocar na raia, no dia 25
de setembro, o maior número de remadores disponíveis,
possibilitando o mais rápido alevantamento para o nos

so remo, em espec ia l nas disputas de 110ve111h1'o quando
o presid-ente da CBD - sr, João Havelallg'c, \'i]'j, pic
senc iar a regata do Campeonato Estadual.

tima e distinta consideração,
Milton Francisco Costa

Secretário

Domingo foi dia de movimento 1I0S clubes de vela da
cidade, pois foram realizados os aprontes para a rega ín
.le aber-tura da temporada. Enquanto no Iate Clube o

entusiasmo é grande, o mesmo não sucedo lá pela gara
gem do Vel iros da Ilha.

Foram iniciados sexta feira os Jogos Olímpicos de
Roma. O Brasil, no seta!' aquático; conta com o "quatro
Com" gaúcho e hoje carioca formado em Pôr-to Alegre
por Alberto Va l l e ; duas representações de vela e cinco
nadadores. As nossas possibilidades de vitória são re
motas,

Esteve de passagem por FlorianôpoliR,�o campeão
brasileiro de ,s.kiff, Edgal'd Gysen, em retôrno de Lisbôa, .

anele participou dos Jogos Luso-Brasíleiros (2.° I LIgar).
O "Belga", conforme é conheddo entre os amigos, teve
oportunidade de declarar que está de malas prontas para
embarcar para a Guanabara, onde defenderá as côres do
Botafogo. de Futebol e Regatas. Mais outro, portanto,
"transferido" para () remo carioca, apó.s a ida de Al
berto Valle para o Vasto que levol1 consigo uma guaro
nição inteir'a .. ,

::: * :!:

z
Luiz Vianna, que é um bri
lhante jornalista, Redator (Ja

secção de xadrez do Correio
do Povo, de Pôrto Alegre,
foi quem organizou e diri

giu o recente Campeonato.
Brasileiro de Xadrez por

Equipes, hã pouco, terminado
em Brusque, e que tanto su

cesso alcançou, com grancie
repercussão em todo o paÍ:;;,
Fazemos votos pura que o sr,
Luiz Vianna e sua Exma Es.

pôsa tenham uma feliz es

tada em nossa Capital.

, TERMINOLOGIA NÁUTICA

I ENVERGUE - amarrilhos fixos nas "ilhozefl" do guru
til das velas,. :para prendê-las contra as respedivas
vergas.

ENXARCIA - conjunto de cabos fixos, de aco ou de
arame de fen'o, que sustentam O.S mastros l'�ais para
Os bordos.

ESCOTAS - cabos de laborar, qU0 trabalham nos pu
nhos das escatas das velas, com o fim de caçar o

pano., apresentando a vela ao vento.
ESPIA - ,cabo de bitola que serve para amarrar o barco

ao ,cais ou rebo�á-lo.

ESQUIPAR: � BARCO - prOver o barco dq que pl'ecisa
para viaJar.

ESTAIS � cabos que aguentam a mastreacão nO sentido
logitudinal (para vante I.

-

ESTEIRA - parte inferior das velas; rastro do barco
nas águas.

ESTRALHEIRA - aparelho para içar constituido por
dois cadernais de três g-ornes, onde gurne o tirad·or.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. HENRIQUE PRISCO ORo NI!:W'fON D'AVILA' •

PARAISO

ME'DICO

Operaoõu - Doençal d. Senho
ral - Cllntes de Adulto.

Curso de Espectallzação no ,E!OIpl
tal dos Servldore. do lilltado.

(serViço do prot. Maríano d. An
drade). Consultlll: pela mllllbi no
Hospital de Caridade. "A tllrde c11l1
16.30. horas em diante no conlul

tório. à RUII Nunel Machado, 17,
esquina da Tlradentel - Til.,.
2766. Re�ldêncla - Rua .are
chal Gama D'EÇ•• n.o UI. - Tel.
1120.

JIt
DR. AYRTON DE OLI-

VEIRA

DOENÇAS DO PULJUO -

� TUBERCULOSa -

Conlult6rlo .- Rua Felipe

Schmldt. 88 - Tel. 1801.

Horirlo: du 14 U 16 hor..

Relldêncl. - Felipe Schmld'.
n.o 127.

.

DR. ANTON (O MUNIZ DE

ARAGÃO

CIRURGIA 'l'RAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: João Pinto, 14 -

Consulta: dai l{> àl 17 horaa. dli
rtamente, Meno. ao. 'ibado. Re

Sldêncla:<Bocal\lVa, 1811. Fone %714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculd.de N.olo.
nal de Medicina da Unlv�.ldade

do Bra.U

Ex_Interno por concurso d•••"r_

nldade_Elcol.. (Serviço do prof.
Octivlo Rodrlgue. Lima). a1:
Interno do Serviço de Clrurgll do

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

Janeiro. Médico do Bo.plta! de

Caridade e da M'aternldadl Dr.

Carlos Corrêa.

DOENÇAS DB SENHORAS
PARTOS - OPERAÇOES -

PARTO SEM DOR pelQ métOdo

pslco_pr011latlco
Consultório: Rua JoãO Pinto a, 10.

das 16.00 à' lS.00 hor... A"llel.
com horaa marcadu. Telefone
3086 - Re.ldêncla: Ru. Gener.l
Blttencour\ n. 101.

--�,----

DR. LAURO DAUR.A
CLINICA GJlBAL

Especlalllta em molé.tlu de SI
nhoras e vla8 urlnirlaa. Cura ra.

dlcal dai Infecçõel agudu e crô

nicai. do aparêlho genlto_urlnirl0
em amboa o. &exo,. Doença. do

aparêlho Dlge.tlvo, do l!.Item.

nervoso. Borirlo: 1011 li 11 •

2% àl II hora. COIlll,lltórlo :

Rua Tlradentel. 12 - 1.0 andar

- Fone 8246. Re.ldAncl.: ]tu.

Lacerda Coutinho. 11 (Ch,oara do

Espanha - Fone 1141.

Dr. Hélio Peixolg
ADVOGADO

Escritório - Rua Felipe
Schmidt na 37 - 2') Andar -

Sala 4.

Residência Alameda.
Adolfo Konder na 27.

Caixa Postal 406.

Telefone - 2422.

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLtNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, d�s 16 àEJ 19 horas (ao la�

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

- Estreito - Fones 2322 c

6367.

DR. BUBI GOMES
MENDONÇA

Mi:DICO
Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
R�idênci.:

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

Rua Felipe Scbmldt a. 37.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

Ilas 16,00 às 18.00, diaria- Imente exceto aos sábados

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

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

16. Telefone 2862

CIRURGIA GIRAL

1J0enç... ne Setibora. _ proc$Q
logl.. _ Eletricidade Itédlca

ConsultóriO: Rua Victor )(el_
relle. n.o 28 _ Teletone 3307

Consultai: Du 1 r. bora. em diante.
ReSidênCia: Fone. s.ua. Ru. Blu
menau. n. 71.

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

Especiali(!ta em m�léstia.8 de anus e recto
Tratamento de hemorroidas, fiatuJ.a.•.• te.

Clnraia &Dal
CONSULTORIO: - P,ua ,CeI. Pedro Demoro. 1553 _

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
METODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGlAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA
RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENT'DS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS ._ das 14 às 18 boras
RUA TRAJANO. 29 � 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MA JtRNIDADE (ARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Radiolog istas : DRS. A. J. NÓBREGA DE OLIVEIRA
(EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Vcr-:icula Biliar -- Rintl
'Iorax - Ossos - Intestino, etc. -,

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica
(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDER:t!:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n, Onibus à por
ta (Almte. Lamêgo) .

CUNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

ücencas Nervosas- e Mentais
- Angustía -'-- .Complexos - Ataques - Manias -- I:

,: Problemático Afetiva e sexual i
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesía _ :

• Insulinaterapia - Cardiozolorapia - Sonoterap.\a e II Psicoterapia. :I Direção dos Psíquíátras - •
• DR. PERCY JOãO DE BORBA I
:•• \ DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA :

DR. IVA� BASTOS DE ANDRADE :I CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :I Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 :: (Praça Etelv.ina Luz) •
.••....._ ..
.' , .
• •

i STUDIO- JURíDICO I.1 :: Mauricio dos Reis - advogado I• Norberto Brand - advogado _I Advocacia em geral no Estad& de i: Santa Catarina II _
• Correspondentes: -

! INGLATERRA BRASíLIA I
• ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO _

: ARGENTINA SãO PAULO :
: Ed. SUL AMÉRICA 50 andar. :
: Fones: 2198 e 2681 :
........................................... ,

A V I S O
-

Dr. Guerreiro d� Fonseca, especialista em ólhos -'
Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu
nicar aos seus clientes e amigos, que reabrirá sua cl i
nica em FLORIANÓPOLIS, em Março de 1961.

N o momento está em estudos de sua especialidade
em CURITIBA. Onde está atendendo seus clientes em

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

CONVOCAÇÃO

(onvenção Municipal
O Partido de Representação Popular, Florianópolis,

pela Comissão de ReestrutUl'ação, de acôl'do com suas

atribuições, CONVOCA os seus filiados para a CON'
VENÇÃO MUNICIPAL que se realizará em 17 de se

tembro, às 16 horas, em sua séde social sita à rua Con
selheiro Mafra na 3, com a finalidade de eleger o 110VO

diretório municipal. .

Terão direito a voto, todos os filiados do partido
quites .c,om a tesouraria.

Florianópolis, 17 de agosto de 1960
(ass) - Dr. Jucelio Costa

Ad de Melo Mossimann
Oldemar Magalhães

TERRENO Bairro de Fátima - Estreito
Vende-se um medindo 13,10 X 28,00 sItuado em

esquina, .com frente para rua Ar.aç,y Vaz Cabdo.
Tratar pelo telefone 62-62.

.

SANTA CATARINA precisa
um qooêrno que consiga:

* Financiamentos para compra
de equipamentos rodo-viários
para os municípios

* Melhoria e ampliação da nos

sa rêde de aeroportos

* Inlerliçaçõo de nossas esira
das de ferro

"* Melhoria, equipamenio e re

equipamento dos nossos portos

TRANSPORTES
CELSO RAMOS afirma que um povo só pode alcan

çar progresso econômico e cultural através das fo
cilidades de comunicação.

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

• Construir e reconstruir 1.500 quilômetros de es·

tr.adas

- Pavimentar 1.000 quilômetros nas svos mais im

portantes rodovias.

- Obter a construção de 1.800 quilômetros de es

trcdcs federais (BR-14, 8R-19, BR·36, BR·50,
BR-59, BR·88, BR-89 e BR-90)

t.
_

VOTE EM

�ELEFONE, 2248

C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR

\SS%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%%S%\SSSS·

João Morilz S. A.
-----�-------,------------------.---------
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�A SOBERANA" f'RAÇ4 U DE NOVEMBRO - IESQUIN..
auA FELIPE SCIIMIDT

tflUA!. "A SABERANA" DISTRITO DO J:St:J..I1TO - CANTO

APRENDA INGLÊS
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia BU{'al
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velocidade
BORDEJ;Il 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

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

DR.. MIGUEL E. M� OROF'INO
CIRURGIÃO - DENTISTA

PELA
Universidade do Rio Grande do Sul
Clínica. de adultos - Raio X
Dentisteria operatória pelo processo de alta
velocidade - AERO TURBEX FAIRFAX
Exclusivamente cOm horas marcadas
Consultório - Ed. São Jorge - conj. 16-17-18
Te!. 2862 - Rua Traj,ano - 1.0 andar.

Rua COD8elheiro ln&tr., 110
Telefone 8022 - Caa. Postal 139

loderêço Tele,ráfico ESTADO

DIRilTOR
Rllbeu de Arruda Ramol

GE R E-N T.
DominICal Fernandes de Aquino

REDATORES
Osvaldo Mello - Flâvio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo MacbaCio - Zui-y Macha
do - Paulo cfa Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. Acyr Pin to da Luz -- Acy Cabral Teive -

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

PU8LiCIDAoa
Osmar A.< Sch11ndwelm - Aldo Fernandes - VirgUlo Dias
- Ivo Frutuoso.

HIPRIS.NTAN"I!
Repre.'Dtaç6.. A. 8. Lu. L.......
HIO:- Ru. 8eDaior Daa�.. " - I.. .la..,

'I'.L 111.14
K. Pul. Ka. Vlt6rla 167 _- ell· .. J iii -

Tel. 14-8941

Suvtço TelfllTáfJco da UNITJ:1J PRJ:S� I V-PI
AGJ:NTJ:S • CORR.SPOND.NT.�

,. T6do. ot! .11aJclpio. r' �ANTA CATARINA
.ANUNC�.J8

.....4,..t. coatr.to. ck acorde co... tabela I� vt,er

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00
A direção não se respctlsabilit.a pelos

,:Oll(eitos emitidos n()s arti�os assinado�.

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

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

casa, imediatamente.
Venuas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426.'

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmldt, 14 - 2.0 andar - Florian6polls
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos �

Dr. Evilásio Nery Oaon

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

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobrán
ças - Contabll1dade: escritas, balanços, análises e perícias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA FLORIANóPOLIS, 'I'êrça Feira, 30 de Agôsto de 1960
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Adventistas realizaram
•

Congresso: Brusque
Pastor Rudolfo Belz, aqui
vindo acompanhado de seu

filho, pastor Claudio Be�z
especialmente por serem rt,
lho e neto do primeiro ad
ventista do Brasil.
O pastor li. Belz concitou

a mocidade a ser fiel aos

princípios do Evangelho e

def.enderem a causa de
Cristo onde quer que este
jam, como foram os pionei
ros.
Sábado à noite Q pastor

Moisés Nigri apresentou do,
cumentário hístórícó sôbre o

início da Igreja Adventista
do Sétimo Dia em Brusque,
e seu desenvolvimento no

Brasil, desde 1.895, da qual
damos aqui um. resumo:
Dentre os Estados do Sul

do Brasil o Estado de Sta.
Catarina 'projeta.ee na his
tória Pátria com páginas
impressionantes e gloriosas.
Uma destas foi a coloniza
ção do Vale do Itajaí, hoje
um dos mais prosperas da
nação e onde as quatro prín,
cipais cidades de Brusque,
Blumenau, Itajaí e Joinville
foram o quadrilátero da
prosperidade material e es

piritual deste grande estado
Sulino.

fundador Francisco Carlos ça gloriosa e santa de ver a

I
Brasil

sente.m_se orgulhosas
de Araújo Brusque.. iámos ::Jesus, na sua segunda vin- de terem a Brusque como o

dizendo herança que estes da ,em glória e magestade. berço da eua fé aqui no Bra.,
heróis e pioneiros nos dei- Naquele comece humilde sil e se confraternizam com

xaram bem atesta o progres; com uma igreja "de 23 mem: os habit.a,�te� �e Brusq�,e
so que se ívídencía hoje, nes., bras, em 1.895 e logo depois n.este seu prrmeiro centena
te prospero vale.' a fundação do primeiro co- no e �om ele se congratulam
Estas colonízaçõea prezado légío Adventista em 1.900 tan:bem pelo progresso. ma,

ouvinte, operam verdadeiros ainda lá nas montanhas de t�nal que est�mo� eVI�en
mílágres de progresso e de- Gaspar Alto, a nova fé co- cIand� :r:est� primerro secu�o
senvolvimento. meçou a 'brilhar por outros =. exlstêncía do seu muni,

Haja vista Brusque neste vales e montanhas. De Gas_ CIplO rogando ao n?sso b(;>I�
seu primeiro projetando-se par foi transferido oara o d?sO Deus que continue dírí,
na história de Sta. Càtarina Rio G. do Sul onde -ao lado �md? os destínoe d� Brusque
como o berço da fiação Ca- j colégí M"

"

f'
iluminando o coraçao de seus

tarínense.
o o. Iss�ona.no. 01 habitantes e principalmente

Brusque esta colônia ín,
fundada a I?nmeIra impren- de seus dirigentes, com a luz

dustrial, de povo dinâmico e
sa

1
AdveI?-tlsta Brastleira. da verdade Divina, sempre

empreendedor onde muitos
De a SUbIl!. para S. Paulo

I presente
e salvadora, para

feitos se tem operado bem Ü'�de o Colegl� e a Casa Pu- aquele que a buscam para ví ,
atesta t\ eficiente coloniza- b!ICa��ra �e rírmaram e es; verem nela.
ções foi empreendia neste

tao ate hoje. Mas a luz que Domingo pela manhã foi
vale. nasced �m Brusque co�e- apresentado pelo pastor F.

. çou a· brilhar ali e acola e ..,-- ""Porem a mais importante aínda continua brilhando noda e, portanto o maior do
milágres ainda estava por coração 'ele milhares de Ad
ter lugar no próspero vale ventistas e para o bem de
do Itajaí e mais partícular ,

nossa Querida Pátria.
mente aqui mesmo em Brus- HOje-no Brasil Os Adven;
que. tis tas do Sétimo Dia, con-

Qual seria? Quando teria tam com:

lugar? O que deveria acon, 1 Faculdade de Teologia
tecer? 4 Escolas de Comércio
Vejamos como foi que 2 Esnolas Normais

Deus abriu ae portas de nos- 7 Ginásios
sa Pátria para a entrada da 200 Escolas Primárlas com
maior das colonizações e 10.000 alunos
quíça uma das benfazejas 5 Instituições' médicas das
para a nossa terra: refiro, quais se destaca o Hospital
me a colonização Adventista Matogrosense 'do Penfigo
com a sua última mensagem (Fogo Selvagem) em Cam
do amor de Deus pela raça. po Grande Mato Grosso com
caida anunciando aos ho., assistência a 40 doentes da,
mens que se arrependessem quele terrível mal.
porque era chegada a hora 2 Fábricas de alimentos
do juízo de Deus e que tam., saudáveis SllPerbom.
bém breve chegaria o dia da 1 Casa Editora de Livros
volta de Nosso Senhor Je- revistas e outra literatura.
sus Cristo. 9 Lanchas de Assistência
Foi na aegunda metade do Social atendendo cerca de

século 19 que teve lugar o 100.000 pessoas por ano nos
grande milagre. Estamos ali Rios Amazonas e afluentes,aos portos de Itajaí chega, S. Francisco, Araguaia e Ri
oram um pacote de 10 revís,

beira.tas em Alemão e destinadas 145 Programas Semanais
a Carlos Drefke, Brusque VVia Itajaí, S. Cato Brasil. de Rádio intitulados "A OZ

Um dos maiores da linha da Profecia" .

Europa América do Sul trou, Mantem ainda alguns pos-
xe este pacot.e com as 10 toe míssíonáríos entre os ín-
r e v i s tas "Stimme der dios do Àmazonas e Araguaia
Wahurheit. (A voz da Ver- destacando-se a Escola Ad,
dade) De Itajaí foi o pacote ventista dos Karajás, no co- -;
veio ao seu destinatário em ração do Brasil Central, na .l\.-.t��,:_",?':"'�'-
Brusque. Eja do Bananal no lugar
Carlos Drefke estava num chamado Fontoura. Ali o

armazem dum tal David nosso caeal de professores
Hort, que também tinha um ensinam a cerca de 40 crían
Bar; Adolfo Hort, filho do ças indias e quase 150 indias
dono do bar - de 9 anos de adultos da tribo que vive no

idade, estava presente quan, nosso posto miasíonárío: eles
do entregaram o pacote das apreendem a ler e escrever,
revista-s a Drefke, diante da cantar hinos e também co

curiosidade de todos. Adol- mo viver mais hlgienícamen.,
f9 que nos contou esta hís, te; tem aulas de. costura e

tóría.: 16 al10s màia tarde- I
classe dé arte culmal'la, en_

também se tornou �dventis- genho de farinha e de cana

ta do Sétimo Dia. Dr:e:fke fi_ de açucar apreendem a plan
cou com medo de abrir o tar e construir.
pacote das revistas pensan- Foi a[!sim, prezado leitor,
do ser um ardil. David Hort que a luz que nasceu em

tomoú ent.ão o pacote das Brusque. continua brilhando
mãos. de Drefkoe abriu_o e para honra e glória de Deus.
,tiram uma revista. "Stimme As Igrejas' Adventistas de
der Woaherheit" para &i. Brusque Gaspar Alto :e La_
Drefke animado abriu as geado Baixo bem como as

outras. Logo 10' famílias es- milhares igrejaú Adve;Iltistas
tavam lendo as revistas e espalhadas por este Imenso

gostando delas, pediram ------------------------,

mais. Com as revi9tas come_
ça'ram vir livros também que
era distribuido por um tal
Dessler que usava o dinheiro
para comprar bebidas alcó_
licas.

Siqueira, "a escolha das vo

cações" procurando orientar
o [ovem no trabalho cotidia
no em relação com a sua vida
moral social e religiosa. Deu,
se muita enrase ao trabalho
da agricultura que teve sua

origem deade o Edem de
Adão que é tão desprezada
hoje.
A tarde foi livre para vi

sita as exposições de índus,
tria e comércio dando-se o

encerramento a noite com o
sermão do pastor R. Belz
cujo t.ema foi: "O encontro
com Cristo".
O congresso foi brílhanta,

do com números especiais dos
coros de Curitiba, Lageado
Baixo, Joinville e o quarteto
de Florianópolis._

�ste símbolo nas construções é uma

garanti0 de qualidade

Praticipando das comemo

racões do primeiro centená
rio- da fundação de Brusque
que é também o Bêrço da
Igreja Adventista do Sétimo
Dia, os Adventistas reali
zaram um congresso da mo

cidade de sua Igreja, reu

nindo mais de mil

congres-,sistas vindos de diversas ci
dades de -Sta. Catarina in
clusive da Capital.
O congresso foi realizado

noe dias 20 e 21, com a pre,
sença e orientação de diri
gentes daquela entidade dos
quais destacamos os pasto
res: Moisés Nígrí, Rodolfo

Belz, JQ['z Siqueira, Francis
co Siqueira, Arnaldo Rutz, A herança que nos deíxa,
S. Hoffmann respectívamen- ram Wasconcelo Drumunomd
te: Pastor Geral da União fundador da colônia Itajaí
Sul Brasileira, da União Es; ,em 1.820., os 191 colonos ale
te Brasileira, Diret.or dos mães suiços e noruegueses
jovens da União Sul Brasí- que fundaram a então cha,
lelra, Prof. do Colégio Ad- mada colônia de Dna. Fran
ventísta Brasileiro Pastor cisca em 1.851, hoje Jonvil_
geral da Aesocíaçãó Para- [e: o Dr. Hermann Blume
naense e Pastor Regional da nau fundador da colônia de
Missão Catarinense com sé, Blumenau e agora aqueles 55
de em S

..Paulo, Rio, Curltí- ""3' heróicos
e decídídoa colonos

ba, e Flonanopohs. � alemaes que no dia 4 de
Foi dada abertura ao",Agosto de 1.860 desceram no

congresso na S0C. Tiro e Ca-W ogar chamado Vicente só
ça Ypiranga, sábado as 9,30 para fundarem a colônia de
hOl'aL'. Dirigiu o sermão o Brusque, ,em .honra ao seu

ó.········· ....
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UM MODÊLO ESPECIAL PARA' CADA CASO

RANGETTE VISORETTE WALLlG 1001-R VISORAMIC C. A. T. VISOMASTER

E em todos fogões Wallig vC1Cê encontra: Oueimadores reguláveis
"Economic" _ Isolamento total com lã de vidro. Revestimento interno e

externo em esmalte. além de contar com pp.rfeita assistência· técnica.

Rua Saldanha Marinho, 2
mér'cio e Agências

MACHADOI & (IAm S. A. - CO-
PRESTAÇÕES

CR$ 752,00 MENSAIS

\

�/te ainda �:;e a

nossa exposição Wali;g.
Você encontrará a solução

certa para o seu caso

, .

lmperrneo bilizontes

V E N D- E· S E
PREÇO DE OCASIÃO

Mobiliário completo para escritório de advogado ou

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

deira de braço, 3 (três) cadeiras simples e uma mesinha
pai-a máquina de escrever. Tudo em imbuia compensada,
em ótimo estado de conservação, da marca "CIMO",. de
Rio_ Negrinho.

- Umar sala -de jantar de imbuia, composta de uma
mesa elástica C01;n duas táboas, seis (6) cad'eiras simples
e duas de braços ,com assento estofado, dois balcões e

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

guarda-roupa, com três (3) portas, cama uma pentea�
deira, duas mesinhas de cabeceira e um �·oupeil'o.

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

Só seis anos depois da
chegada do priII\eiro pacote
de revist.a a Brusque é que
esta literatura começou a

dar frutos. Nós disaemos que
entre as revistas recebidas
por Dressler havia

livros.,Pois um destes foi um exem

plar em alemão da COllt,en
tário dos livros bíblicos de
Daniel e Apocalipse.
Certo dia Wilhem Belz,

agricultor ·e morador de
'Gaspar Alto, aqui nas mon
tanhas de Bru9que, estava
visitando um seu irmão em

Brusque e viu o livro na ca

sa dele, inter,essando-se pelo
livro, levou-o para sua ca

sa. Estudou o livro que at.é
pelo ano de 1889 começou
advogar e crer na fé Adven
tida do Sétimo" Dia,· pela
sua decisãó d� ,g1.lardar o dia
de Sábado como o dia do
Senhor. Sua esposa e _filho.s
secund.aram neste propósi
to e ,assim continuóu 5 a 6
até que apareceu o prImeiro
pastor Adventistá F. H.
Westphal vindo da Ar,genti
na: Wetphal chegou a Brus
que, no dia 30 de Maio de
1.895; no sábado 8 de Ju
nho realizou o prtmeiro ba
tismo há 5 Kilômetros de
Brusque, no Rio Itajaí Mi
rim e 3 dias mais tarde, su
bindo a Gaspar Alto, num

pequeno ar ia ali batisou
mais alguns ·crentes "da nova

fé e éntre êles Wilham Belz,
o primeiro Adeventista do
Sétimo Dia no Brasi'l com
êstes (I.ois batismos organi
zada a ,primeira igreja Ad_
ventista -do Sétimo Dia no

Brasil, com 23 membros, os

primeiros frutas daquele pa_
cote de revistas.
Foi assim aue Brusque se

tornou também o berço da
Igreja Adventista do Sétimo
Dia no Brasil. Nasceu assim'
a luz aue 65 anos <depoi·s ha
veria

-

de estar brilhando
com tôda intencidade em
todo território Nacional, ilu
minando o coracão de nossa
gente para l-evã_Ia aos p�s
de Jesus Cristo, com o ��ü
Salvador e ter esta esperan- -

/

CONVAIR DIARI.O

FLDPIANÓPOUÇ
DlaiTO

i

, b. PAULO--=-:
" ,RJO /

,
/

./
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Pa-rtido Trabalhista Brasil iro
O Diretório Municipal do

Partido Trabalhista Brasi
leiro, diante dos recentes

acontecimentos e em tôrno
dOL! quais se fazem as mais

torpes explorações políticas,
se sen te no dever de vir a

público para prestar, ao po
vo em geral e ao eleitorado

trabalhista, em especial, os

seguintes esclareclmentos:

V - Que os UNICOS

CANDIDATOS do Partido eS

colhidos e homologados pelas
Convenções Nacional e Es

tadual e nos quais oa traba
lhistas devem votar são res,

pectivamente: Presidente da

República: HENRIQUE TEI

XEIRA LOTT; Vice_Presi_

dente: JOÃO GOULART;
Governador do Estado: CEL_
SO RAMOS; Vice-Governa
dor: DOUTEL DE ANDRA_

DE. ',.:
2) - Que não tem menor,

fundamento a notícia de I

que o sr. Francisco Macha
do de Souza tôese alijado do

Partido; renunciou êle aos
cargos que exercia (Presí.,
dente do Díretórío Munici

pal e Membro do Diretório

Regional), no Partido, VO

LUNTARIAMENTE, apesar
dos apêlos que lhe foram

feitos, tanto pelo. Diretório
Regional como pelo Muni

cipal, para que reconside
rasse aquela sua decisão.

3) - Que o sr. Fernando
Ferrari é apenas candidato
do Partido Democrata Cris
tão e o Diretório Municipal
do PTB nada tem a ver com

a sua visita à nOSSa cidade.
A apresentação daquele can,

dídato foi feita sob responsa
bilidade exclusiva e pessoal
do sr. Francisco Machado de

Souz'a, mesmo porque o can

didato do Partido àquele
cargo continua sendo sr.

João Goulart a quem todos
os membros 'e ôrção« traba
lhistas têm a obrigação es

tatutária de recomendar e

sufragar.

4) - Que a inclusão do
-

pseudo - trabalhista Carlos
Gomes de Oliveira na chapa
udeníeta não passa de uma

manobra política para ten
tar dividir o nosso Partido,
numa tentativa desesperada
de salvar o Udenismo cata,
l'inense de uma derrota ine
vitável.

Tivessem eles certeza na vi
tória que tanto apregoam e

correriam com candidato
. próprio, ao cargo de více-go,
vernador, ao invés de se ver

na contingência de carregar

êfse pêso morto da política
catarínens., que se chama -

gravem bem êsse nome -

Carlos Gomes de Oliveira. I5) - Que o senador SAU
LO RAM03 que se arvora'
em líder da dissidência Pe, I

tebísta e se intitula, a si

mesmo, de legítimo repre,
I

sentante do trabalhísmo de
VARGAS é aquele mesmo I
SAULO RAMOS qUe no Café
Rio Branco em Florianópo-'
Ils, precisamente a 20 de Ou_I
tubro de 1945, ao saber da

deposição do mais autêntico
líder brasileiro - GETULIO
VARGAS - pelas fôrças da
reação e dando vazas à sua

sat.isfação, arrancou o retra,
to de VARGAS da parede pa
ra espatifá-lo ao chão.

6) - Que· os trabalhistas
de São Francisco do Sul -

BALUARTE DO PETEBIS
MO EM SANTA CATARINA,
nunca mais se esqueçam
dê.s'3es nomes: - .SAULO
RAMOS' a CARLOS GOMES
DE OLIVEIRA. Marquem-nos
e os gravem bem, pois se no

passado mereceram os nos
sos votos, hoje L!e bandearam
- NÃO SABEMOS EM TRO-

CONfECCIONA·I OUAlQUE� IIJIO
Df ClIlVE

QUi: franclse. ToIenllno. a.o lt

CA DE QUE - para o UDE- NOSSO PARTIDO, o Partido será a vossa Bandeira de Lu
NISMO. que têm uma missão hístórí ,

I tas". .-;'" I
TRABALHISTA DE SÃO ca a cumprir jamais poderá' Unidos com LOTT, JANGO,

FRANCISCO 00 SUL: Dissi_ ser derrotado. CELSO ,e DOUTEL vencere,
àência signífica querer nos jl Lembremise d;e VARGAS e moe a 3 de Outubro. ./
divi�ir para tentar nos der, da sua derradeira aâoertên: São Francisco do Sul,
rotar, O PARTIDO TRABA-1 cia: "Meu sacrifício vos man- 3 de Agôsto de 1960
LHISTA BRASILEIRO - O. terá unidos e o meu nome Alvaro Antonio Pereira

Antonio, de Carvalho Krüger
Dr. Antonio Carlos Guerreiro

de Carvalho
Dr. Alfredo Darcy Addison

(Prefeito Municipal)
Dr. Alvaro Cidade

Célio Branco

Celso Salazar Pessoa

A L U 6 A-S E
AMPLA SALA PARA DEPÓSITO SITA A RUA
PADRE ROMA N.o 52 Tratar no mesmo
.prédio no n, 48

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

cairro 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. FERNANDES. ê I ,

I'
FOTOGRAVURA

11'111 JORNAL

� I�c>_:::r�
I -

- __ . :::#
'clllllII!liJrnm'

V E N D· E - S E
Um terreno COm 10 metros de frente lJ01' 22 de
fundos, pequena casa de madeira, sito a rua
CHAPECÓ n.? 82, preço Cr$ 60.000,00.
Tratar no mesmo local .

CLemente de Oliveira Prado
Carlos de Oliveira Bronze
Dilson Bartolomeu Ferreira
Evaldo de Oliveira
Francisco Egidio Machado
Francisco Ramos de Souza
Florival Soares
Dr. Holâemar Oliveira de
Meneses

Hermógenes Kustscher

(Pres. Sindicato Marítimos
Ivan Gomes Curnelo
Irael F. da Silva
João Sanchez
João Raumuruio Buâal
José Silvério Cunha
Juventina Clara Maurer
Manoel Marques de Oliveira
Manoel Paulo Pacheco

Mcthias Coelho Gomes
Mariano Antonio dos Santos
Orlaruio Ariste1l Carâoso

Osny CÇJ1'1'eia
Pauloni Leite

Romualâo Pereira de Deus

(Pres. do Sindica to doe
Arrumadores)

Thomé Vieira Netto

Waldir Correia

(De A NOTICIA).

A família progrediu
... Recém-casados, Ernesto e Vilma partem para uma nova vida, num
caminhão Ford adquirido pelo noivá pouco antes de casar. Ernesto segue
o exemplo dopai, Sr. Deoclécio de 1!aiva, que em 1928 também começou

a vida' guiando um: Ford e 'hoje possui uma frota de oito caminli:

_:_todos Ford. "Seu"Deoclécio crtou uma tradição
passam, mas caminhão que dá

lucro e ajuda a progredir - foi
Ford!"/'

e sempre seta

)
,'. I.

com
� , !

..
\:

FORD •••

f'l .p7-

"Ila TC"7]"
- ,

,{
.. , o

I, J!_' U!;{_. lo. \...._ - - - _ _.I

",

./
/
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CARl MBOS j

--_c� @ ,...---

IMPRESSORA
IDlg�tlJt 1fibA.

...

ENCADERNAÇOES
SERViÇO DE CLlCHERIA

COM PERFEIÇÃO E RAPIDEZ.
_. . ..

Ru� CONSELHEIRO
FLORIA N()POl.lS

MAFRA, 123.
SANTA CATARINA

E

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 [ôrço: Também o colono e

o agricultor delas necessitam.

I A pi I

INSCRICõms PARA NOVAS LOCACõES NO CONJUN
TO RESIDENCIAL DO SACO' DOS LIMõES

1 - Levo ao conhecimento dos·segurados do I.A.P.I.
que a partir da presente data até 15 de setembro de 19kiO
estarão abertas as inscrições para os interessados na lo�
cação das �asas vagas e que se vagarem, no Conjunto
Residencial do Sa.co dos Limões inscricões que serão
efetuadas de acôrdo com as disposições da Portaria
DNPS � 3.740, de 4 de abril de 1956, relativa ao

Plano "A".
2 - Somente poderão ser admitidos às inscricões os

segur-ados _que tenham completado 24 (vinte e quatro)
contr-ibuições Ipara o Instituto e venham contribuindo até
o mês de julho p.p. ,

3 - O valor fixado para novas locacões das unida
des do citado Conjunto Residencial aos segurados do
Instituto vigente no exercício corrente, é de Cr$ 1.500.00,
valor que deve ser acrescido do duodécirno das taxas de
serviços públicos.

4 - Terminado o prazo. das. inscrições, em 15/9/60;
os segurados regularmente inserttos serão classificados
na [arma da supra citada Portaria DNPS -- 3. 7,10/56 �
independente da ordem cronológica da inscricão d€
acôrdo com as seguintes qualidades preferenciais:

'

a) - Obrigação de desocupar o imóvel em que o segu
rado residir, por fôrça, de sentença judicial, deter
mmaçao do poder público ou acão de despejo
mesmo que ainda não julgada'"

. ,

h) - Participação na Fôrça Expedi'cionária Brasileira'
c) - Encargos de Família' .

'

d) - Relação de garantia,' expressa pela percentagem
que .0 aluguel básico representar sôbre o salário
.medlO ,d? segurado Ae, .se cas:;_do fôr, acrescido pe
lo salário de seu conjuge desde que seja contrí ,

buinte da Presidência Social, ambos tomados em
funcão dos 6 (seis) meses imediatamente ante-
rIore.s .ao ªa abertura das ins.crições. JUIZO DE DIREITO DA La

Partjcipação em I11SCrI9Õ�S anteriores para o mes-
mo f'im, havidas na vigencia da mesma Portai-ia VARA DE FLORIANóPOLIS
mencionada. \

5 - Não serão admitidos às inscricões Ou dela se-
rão excl uidos : .

_,
•

a) - Os segurados cujos salá�'ios foram incompatíveis
com os Iirnites estabelecidos pa ra a -relacã.o de
garantia; -'

b) - os segurados que, proprietários ou promitentes -

compradores de imóveis residencial, não compro
vareIl!, .

a juizo d.ês�e Instituto, a impossibilidade
da ut ilização do imóvel, para n êle residirem.

. 6 -: A classificação final dos segurados ínséritos
resultará da soma de pontos atríbuidos de acôrdo com Ias qualidades mencionadas no item 4.° SUpTa.
..

7 -:- Ficam sem nenhum efeito tôda e qualquer IPar-]Llclpaç�D dos segurados em c laasif icações anteriores e
os pedidos avulsos de locação, devendo Os interessados
ll1�crever-se devidamente, de acôrdo com o presente.ledital.
.'

8 - Para o� pedidos de inscrição e demais esclare- FAZ SABER aos que o pre
CImentos, deyerao os segurados dirigir-se à DELEGA- "ente edital de praca com oCIA do Instituto .nesta Capital, \Serviço Imobiliário -

�

'.

- '. .

2.0' Andar do Edifício IPASE _ Praca Pereira e Otivei- prazo de vinte (20) dias, VI-

l'a: no horári<? de 12 às 17 horas, de segunda à sexta. rem, ou dêle conhecimento
feir-a e das 9 �s I} horas, aos sábados. tiverem, que; no dia 30 de

F'lortanôpol ís 28 de agosto de 1960, agôsto próximo vindouro às
GENTIL TELLES - Delegado

'

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES
DOS INDUSTRIÁRIOS

DELEGACIA EM SANTA CATARINA

E D I T A L

e)

A UNIÃO CATARINENSE
DE 'ESTUDANTES SECUN
DÁRIos (UCES) juntamente
com a UNIÃO FLORIANO_
POLITANA DE ESTUDAN
TES (UFE), comunica aos

estudantes da Capital mais
uma de suas iniciativas, isto
é, A SEMANA DO ESTU_
DANTE.
Visando o congraçamento

dos estudantes CATARINEN_
SES, foi organizado um ex_

tenso programa interessante
e educativo, que ocorrerá em

SETEMBRO vindouro, a par
tir do dia 11. Constará de
DEBATES, CONFERÊNCIAS,
CONCURSO DE ORATóRIA,
JOGOS e outras atividades.
Todos 0[1 estudantes estão
convidados a participarem
da mesma".

ALUGA-SE
Aluga-se uma' à rua Fer

reira Lima 33, com quatro
quartos, garagem e demais

dependências. Tratar com o

proprietário, à mesma rua,
n.? 31. Telefone 2532.

Edital
Edital de praça com o

Prazo de vinte dias

O Doutor Waldemiro
Cascaes, 1.0 Juiz Substi
tuto da La Circunscrição
Judiciária do Estado, no

exercício .pleno do cargo

de Juiz de Direit.o da La

Vara, da Comarca de

Florianópolis, s. C., na

forma da lei.

o l4W1or�so de
� Populhe do Brus�

A VOZ DE OURO

1960
pela

RÁDIO GUARUJA
PARTICIPE E GANHE EgTE� PRÊMfO�:

EM ONDAS MEDlAG r CURTAQ

(

� ,

Iil UM RADIO FONOGRAFO ABC 1QbO PARA O
VENCEDOR 00 CONCURQO EM 9ANfA CATARINA

eUMA VIAGEM AOg nnAD09 UNIOOG P[LA RtAl
eSTADIA INTEIRAMENTE' PAGA POR 15 OIAg

6 CDNTRATO EM RÁDIO E TELEVlg,40 POR UM ANO
AO vrNCfOOR DA fiNAL

COM

•

\II

Ingcrrçoos na RÁv,o GUARUJA" durarrt-e o I
: ii horária comereia I �
-lli���·,;;imSl'=--_-_--a;'llirIiI---------------.;it.c:�,.

"..,...,.....-e��'"""

R Á D I O
GUARUJÁ15 horas, o porteiro dos au

ditórios dêste Juizo trará a

público _ pregão de venda e

arrematação, a; quem mais

der e o maior lance oferecer
sôbre a avaliação de Cr$ ..

50.000,00, dos objetos. penho ,

radoe a MOAIR LINDOLFO
LUZ nos autos de acãe exe,

cutiva n.? 12.852, que lhe mo

ve FRANCISCO ASPIS, a' sa
ber:

PROGRAMAÇãO PARA O
DIA 30 DE AGôSTO DE 1960

(TERÇA-FEIRA)
Às 6,35 -

Alvorecer em Nossa Terra

Às 7,05 -

Rc\ ísta Matinal
As 7,55 -
.\ "'EMAG Informa

As 8,35 -
Um Amigo Ao Seu Lado
A� ;,5;; .:_
flepóI ter ALFRED
1\1> 9,L5 -

�

ENERGIA ELETRICA
fonte de progresso

1.0 - Um balcão com 3 m

de comprimento, de madeira,
54 cm de largura, com 3 vi
dros d.e 69x43 e 4 mm de es.,

Tdefone Pedindo Música

pessura: 2.0 - Um balcão A.s 10,30 -

com 3 m de comprimento, de
Ant.aJctica, nos Esportes

madeira, 54 cm de largura, As 10,55 -

com 3 vidros de 280x250 e
Intormatívo Casa. Brnsque

4 mm de espessura; 3.0 _

Às 11,05 -

Um balcão com 1,50 m de .:vl·,I;-,jeal Copacabana

compriment.o, de madeira, Às 11,35 -

50 cm de largura, com um
Parada Musicàl Chantecler

vidro de 40x80 e 3 mm de ea,
Às 11,55 -

pessura; 4.0 - Uma caixa Repórter ALFRED

registradora marca Minex; As 12,25 -

5.0 _ Uma geladeira marca
A YE,MAG Informa

Climax, côr Branca, altura As 12,30 -

1,50 m, por 50 cm de largu- .Cal·nei Social
ra, n.o 1010, com motor s/n: As 12,35 -

6.0 _ Uma Radiola, marca E1H,\ r nto Você Almoça
Phílíps, com um Rã'dio da Às 12,40 -

mesma marca, n.o 2509, côr CELSO Conversa Com Você

creme, em perfeito estado de
I
As 13,05 -

conservacão. O Trabalhismo em Marcha

E, par� que chegue 'ao co_l·:s 1�,35.- , .

nhecímento de todos, man-I
Co·,,·!tt> a MUSICa

dou expedir o presente edital
As 14,05 -

que será afixado no lugar de ShO,,: Musical R.G.E.
coútume e publicado na ror,

Às 10,05 -

ma da lei. Dado e passado
ft,Ieüme Pedindo Música

nesta cidade de Flodanópo'Us, As 16,00 -

Capital do Estado de Santa
A VEMAG Informa

Catarina, aos treze dias do
As 16,05 -

mês de julho do ano de mil
'l'elefone Pedindo Música

novecentos e sessenta. Eu,
As i.!'l.5!j -

(ass.) Maria Juraci da Silva Repórter ALFRED
Escrevente Juramentada � Às 18,' ( -

subscrevo. (Ass.) Waldemlro Resenha J-7

Cascaeú - Juiz de Direito. Às 18,35 -

Confere com o original. Vitpria Popular
As 18.:',5 -

Maria Juraci da Silva
Escrevente.

A VEMAG Informa
t.. s :[:,0(' -
Momento Esporfívo Brahma
Às 20,05 -

O Mundo Em Marcha
Às 20,35 -

Telefone para Ouvir
Às 21,['(, -

,

Repórter ALFRED
As 21,05--
No Mundo do Crime
As 21,30 -

A VEMAG Informa
Às 22,05 -

Nos próximos cinco anos precisamos ter estas usinas:

I. Sotelco 100.000 KW
2. Garcia 9.000 KW
3. Palmeiras 17.000 KW
4. Cubatõo 10.000 KW
5. Santa Cruz 8.000 KW
6. Chapecozinho 13.000 KW
7. Rio das Flôres 4.400 KW
8. Canõas 40.000 KW
9. Estreito do Uruguai 40.000 KW
10. Usinas locais 2.400 KW_

Para atingir esta' meta, CELSO providenciará:

I. Financiamentos INTERNOS no volôr de 60 % do
custo das obras, pagáveis em 15 anos

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

�SINO
.,

A VENDA NAS

BANCAS DE JORNAIS
E REVISTAS

SALAS CENTRO

Grande Inform. Guarujá

NO
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 COMt�RCIO _:_ Apto. 205 - 2.0 andar.

I<SSSSSSSSSSSSSSSSSfSSSSSSSSSSSS. ·SSSSS'SSSSiP�a almoçar e Jantar bem, depois de sua Icasa, QUERtNCIA PALACE 'HOTEL :

sssssss,s"sss'sssssssss",sss

APED�TIVOS
�U81C'ADos
DIAOIAM'ENTÉ ()l\S /9AS23HSa

�'f,�
"_ �- ,��

o hábito de pedir...
.

Contam que um eleitor - Para talar a verdade te
fl�me e ..antigo do P.S.D,_ nho pensado nisso. DepoisfOI abordado na sua r'e., penso melhor.

'

sídeneía pelo Senador.
Bem recebido, tratado

com as gentilezas da bôa
educação.

Penso que será bobagem'
construir outra. Bem, ver
dade é que madeira não 'me
falta é só eu querer, mas,
por agora resolvi deixar o

problema pai-a mais tarde.
O

_

sr; � construtor" moço?
Nao, nao. E' que eu sou da
UDN e como temos U!l11 dí ,

nheiro para empregar em

obras de assistência social,
pensamos em auxiliar o sr.

- P�is meu amigo -

d isse o candidato da situa
çao - o que me traz aqui
é solicitar seu voto e de sua
família para mim candi
dato que sou a Go�êrno d�
Estado ...

Retrucou-lhe Q eleitor
lJCssedista: "O sr. com esta
vêz é a terceira que me pe ,

de voto. Pediu para gover,
nador, para senador e agora

para governador novamente
Pelo que vejo o sr. já aqui
riu o hábito de pe'dir-:-,.
Pano baixo.

- Sim, meu amigo. Já
eompreendí tudo, mas o

casq e que YOU votar em:
Lott - Jango e Celso e
Doutel. Está servido de um

cafesinho? Não obteve res
posta. O homem, de cara
amarrada, deu nos calcá
nhares e entrou no autow.ó
vel, enquanto um dos seuS
companheiros rin!d'() falava
- "Eu não te diss�? Essa
gente não se verga.

Fon-fon. .. e 2. caravana
partiu desconsolada.

CASINHA NOVA
Esta foi com outrQ' eleitor

nosso.
- Bom dia, amigo.
- Bom dia. Desejam algu_
ma coisa? Eram tl·ês. Dois',
des�ncorajados, dentro doO
automóvel, enquanto o que
falava, de pé á porta da

r!la. E prosseguiu - "es__-----------...-,;
tava olhando sua casinha. I

.o sr. precisa melhorar. Já
pensou em construir outra
casa, com ma!deiramento de IIlei e mais conforto para "'---"'''-I!Ii!!i_,!III!IIIIi!iIiiO-'''
sua família? -""��-'''''_.-.�'''_

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!
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I Convenção Municipal
Continuação da s.a I fez o agradecimento e con·1 rou que seu partido -

_

o I Finalmente, em nome do
Desde as primeiras horas citou aos presentes, para VOe Partido Democrata Cristao candidato falou o advogado

Miss Florianópolis, srta ia dia, a cidade já se apre- uarem em Celso-Doutel e - secção de São Joaquim, Dr. João A'Avila Vieira que,
,entava com aspectivo f'es., Ismael tendo recebido uma vinha dar apoio ao candL apresentou 01 programa de

Lucia Maria Lange, será votivo 'e o número de vísi; entusiãstica manifestacão de dato Ismael Nunes, pOI' con- governo com os seus mínimos
Lima, que aniversariou no homenageada. Estou pre, antes crescia minuto a mí- aplausos.

'

siderar que era esse o cano detalhes, tendo sido aplau,
dia 2S, domingo. parando... nuto culminando com uma A seguir fez uso da palavra didato que o povo realmente dtdo calorosamente e ao en-

.:llJi..l...�'!;::r.a':SS%%%%'4%\S%'\ • .,.S%%SSSSSSSSSSSS':SSSS':SSSS':SSSSSSSS".""" •••• iI;,' compacta massa popular que o Reverendíssimo Padre BIe· mais desejava e, então, êle cerrar, saudou o poder.judi.
ornou conta das principais vio Ozelame tendo a con- estava de acôrdo com a ciário deste Município, na

O , d d
- 'uas de nosa cidade. aguar- venção lhe prestado uma ho, vontade do povo de sua terra, pessoa do Dr. Ivo SeU, pela

curso -. e e DeaçlO e' dando a chegada do �andida. menagem especial, aplaudín- pois no ambíto estadual Já integridade e austeridade de.

�o Esmael Nunes que pelas do-o por longo expasso de havia se pronunciado pela que é portador o ilustre Juiz
••• 15 horas, dava, entrada na tempo e de pé. Ao terminar candidatura Celso Ramos. de Direito de nossa Comarca,

(Cont, da últ. pág.)

I
colarea", Da ACARESC, a finaliza tão brunantemente. ua Manoel Joaquim Pinto, pediu um voto para o can, Outro orador que empolgou, tendo encerrado com um apê-

Iniciativas desta nature. senhorita Carmem Hamann

I
A senhorita Rosita Dietrich, iccnpanhad., de 105 carros. dídato Ismael e que quanto foi o jovem estudante Flávio lo e uma promessa de que, se

za, demonstram 10 ínteres, discorreu sôbre os trabalhos aluna do Curso de Assístên, O nosso interior <ia Muni. aos outros candidatos, com- Martins, que muita felicida. eleito fôr Ismael Nunes,
se de nossos administrado. de assistência aos lares dos ria e Educa,ç�o Alimentar, eiplo esteve presente, tendo preendessem Os seus paroquie de interpretou o pensamento vai envídar esforços junto ao
res pela causa pública, e, nomene do campo, demons, também fez ueo da palavra, zomparecido de São Francis- anos, como deveriam prece; de todos o�, [oaquinenses, Governo para voltar á Re,
principalmente, pela crían- .rando as tarefas já execu,

I salientando o magnífico �o Xavier, mais de 200\ »es· der. tendo feito uma deferencia sidencia de Estradas de Ro
ca, para 8JS quais são dirigi. tadas na melhoria de vida aproveitamento das partící, soas: de Bentinho, 8Pl'õ�. Foi esta a nota alta da especial aos que não sendo dagem o Eng. Leão Dmtra,
dos êetes esfôrços. � dos costumes do nosso pantes. O CeI. Walter San. nadamente 300; de Des, noite. pnis como todos sa, [oaqlnenses de berço, o são Antes porem usou da pa,
Ressaltamos o dinamismo operárlo rural, e suas ta, tos, num belo improviso, dís- rraído, 250; de Perico, 230; bem o nosso vigário é pessoa :le coração, vindo para qui lavra o Vereador Alcedomiro

do Sr Manuel Marques mílias. se do sucesso e dos benerí, de Arvoredo e São João de muita estimada e tem sa· colaborar para o maior en· Cruz que em eloquente ora.
Brandão, Representante Fe. Foram também adminw· cio�' que os empreendimen. �elotas mais 100 pessoas bido conduzÍlj com carinho graIlldecimento de nossa cau. ção, disse das, qualidadesderal da C.N.M.E .. em Santa ,radas aulas práticas de pre. tos da CNME vem trazendo �m fim de Boava, de Luizi� e muita flrl.alguia as 30 mil �a e de nossa terra. pessoais do candidato Ismael
C�t�rina, incansável nos paração de merenda, bem às populações brasileiras, no nho, de Estancia do Meio, almas de sua paróquia. Queremos regisl;rar com Nunes e refutou injúrias as.
mmllnos detalhes, viílando o como manufatura de carta. aprimoramento e atendi· de Santa Isabel e (Te tôda \Toda a convenção recebeu .lestaque o discurso proferida s8Jcadas contra o/ mesmo
b?,m êxito d,e missão. Apre· zes, fonte das mais educati" menta aos .�scolares das �li. ')arte elo município chegava as palavras do nosso vi'gá. pelo Sr. V�dal Ramos Júníor, quan_0.o da re�lização da Gon.
clavel� tambem, foi a cola. !aS e recreativas para os es· versaL! reglOes. O Prefelto

(á
cidade esse povo bom e rio, como uma ordem a cum. DD. Prefelto ele Lages, que, vençao Udemsta.borq,çao do Coronel Dr. Wal. colares., Osva�d? Ma?h��o,. sempre amigo, para prestigiar a prir. n'um gesto rle solidariedade Haviam afirmaldo que. oter Santos, Superintendente A Umão Catarinen�'e dos prestlglando mlclatlva� co. maior festa cívica já reali. De alta repercucão em a esta festa e segundo suas acordo P.L. - P.S.D. era taoda Campanha Nacional da :<.!tUldantes, deixou a sua co. �l�O esta, compareceu a se�·1 zada neste Municípi{). nosso municípiO, fo( tambem proprias palav�as, "contagia· �ômente Ulma "piguela" paraMerenda Escolar, pela sua aboração para o Curso, ce. �ao de encerrament.o,. dele Fe.se notar a grande quan. J palavra do Deputado Ru. I

do pelo entuslasmo consta. mtegrarem.se no P.S.D ..determinação fàvorável à dendo' as suas modelar ins. sando Ol:! seus agradeclmen. tidade de propaganrla dos bons Nazareno Neves que I
tado na pes�oa ��, c�da um Ent�etal!-to, com a presençarealização de tão relevante ,aIações para que fossem tos, nas.oportunas palavras candidatos Celso Ramos e num empolgante improviso dos conve�clOnals ,

vmha de de dOlS �ll lenços vermelhosc!l�'so, que muito veio bene· )romovidas aulaL! práticas pr<>nunclada_s aos presentes. Doutel de And,rade Lott e arrancava insistentes e pro. pUblico ,dlzer que a nossa que se VlU durante a con·fJclar à coletividade catari.
.

Procurou assim a CNME, Falou t�m�em, o P�ofe. An. Jango; em todos �s carros loegados aplausos da Con. convenção, se havia tr�ns· venção: e co� a! pr�sençancnse. razer a sua contribuição ae gelo Rlbell'Ot' �IOgdlandO o viam�se coladas fotografias e venção principalmente ao formado n uma das malOres de malS de Clnco mIl pesoASPECTO TÉCNICO professorado catarinense, CCNuMrEs o pa rocma o pela cartazes de propàganda, .cferir�se no candildato CeI. das festa� cívicas que já tem s?as, a "ping�ela" não resis.As aula� f�ram miniatra. lespertando novos horizon·.
belmo como faixas em toda so Ramos, e a sua plataforma comparecldo. tlU, tenldo rmdo por terra.das por tecmcos da CNME, ,es de ensinamentol:!, para a

especialmente d I d d Além dal:! autoridades do a parte da cidade assim de governo. '

. .� es oca os. o naior segurança e progres.
como tambem leg_endas nos

I
Uma surpresa anunciada S E R V I ( ORlO d: J.anelro, para tal m· o das gerações futuras, C?D1 ensino do Estado e do mu- co

c!lmbencla. Contou o refe. ')ases técnicas de em�ino nicipio esteve presente à postes: Celso-Doutel-Is· desde cedo, foi a decisão ,dt;
,

ndo curso, com a enestimá. 1.acional. sessão solene de encere mael. prestigioso político i'oaqui· Noticiário
vel colaboração dos técnicos O ENCERRAMENTO ramento, o Representante Às vinte horas geu-"e nense - Sr. Cesar Marta. __..... � _

d.a ACARESC, e da Secreta· SábadO pela manhã, ocor. do Sr. Governador do Esta. início a Convenção ele Encer· ['ano - que n'uma entrada - Devera chegar a' esta
na de Cultura. Miniatraram "eu o ato solene de encere do. ramento, on<ie vários ora. triunfal na conveção, decla· Capital às 18,00 horas do dia
os mesmos. proveitosas au. :amento do Curso, na Casa Ai:sim, estão de parabens dores se fizeram ouvir, tendo 31 do corrente, o Exmo Sr.
las, abordando os temas; ie Santa Catalrina. Falou os promotores do Curso de de início, faiado o Sr. Se·
CLUBES AGRICOLAS RU. nicialmente, o Sr. Manoel Aliment.acão e Assistência bastião de Souza Vieira, General de Divisão BENJA·

RAIS, pela palavra abalisa- Marques Brandão, que ,·m Escolar, com o patrocíniO da que: prestou uma -homenagem S A B O R O S O 1 MIM R O D R I G U E S GA·
da do Dr. José Molina, as. 1rilhantes palavras, desta· CNME, que vieram ajudar à E�slpecial ao Eng. Dr. Leão LHARDO, Comandante da
L!2ssorado pelas extensionis. �ou os propópitos da CNME comunidade catarinense, na Dutrs. ocasião em que lhe SÓ C A F E Z I T O 5.a Região Militar e 5.ã D I,tas, senhoritas Carmem Ha· �m Santa Catarina e no melhoria das condições dos fOl entregue o título de
mann e Nilva Viedemer. -Brasil, como a realização de nOi:30S escolares, e na educa., Joaquinense;

sendo recepcionado no Que.
Participou também das cursos como o que ora s,, ção da infâncià. A seguir o homenameado rê,!1cia Pálace Hotel Sua

aulas, o competente médico
'

'�--------------_.�----� Excia vem acompanhado do

��m�:r��a��/�vear?aT�� C;�= M a 9 n 18 f 81 (� (
-

.. Coronel MACEDO, Chefe 'do
terial visual para abordar

I
a onvencao seu Estado Maior e seu Aju.

prOblemas de Alimentação
• • •

dante <ie Ordem, em visita as
Escolar do Brasil, e tecendo

, Unidades pertencentes a estacomentários oportuno�', sôo
bre a carência de alimen. (Cont. da 1.a pág.) do o povo de nossa terra. I qual seja a de representar o oportunidade em que o po. Guarnição. Sua Excia visita·
tação do escolar e os méto. Pelo Partido Trabalhista Sob intenu.:> entusiasmo seu Partido, t.ransmitiu ao vo, de pé aplaudíu inces- rá o Exmo Sr. Governador do
dos para a sua correção. Brasileiro, discursou o sr. discursou o deputado Bahia povo a mensagem de traba. santemente todos "69- ora. Estado e Exmo Sr. Contra.Emprestaram também a 'sua Cristaldo Araujo, que relem· Bittencourt representante lho do candidato pel.lsedista dores, fez crer que, em Cam.
colaboracão ao referido cur- brou as personalidades mar· do diretório regional do à Prefeitura. Conclamou, boriu, a vitória das forcas

Almirante Comandante do
so da CNME as técnicas cante,> de Getulio Vargas e Partido Social Democrá�ico, a.fil!-al, o poyo para cerrar pessedistas, trabalhistas' e 5.0 Distrito Naval.
senhoritas Màtilde PlJÜ'·i. Nerêu Ram09, que foram qUe falou, tambem, em' no· flleIras em torno dos nomes pe�'3epil3tas será incontestá
gues, focalizando "O Servi. líderes incontestes do peso me do candidato vitol'loso de bott.Jango.Celso e Dou· vel para tristeza dos adver
ço Social e a contribuição Lia sedismo e do trabalflismo e Antonio FadeI Filho. Rua tel. vitoriosos candidatos po. sários, que não tem sabido
Assistencia Social, no

.

�l'O- que nesta hora dificil para Excelência, dizendo da hon· pulares. atender aos reclamos da po.
�rama da merenda aos ps· a Nação, estariam orientan. l'a de que estava investido, O término da convenção, pulação.

Estou satisfetísimo pe}oro Lellis d e O I i v e i r a ;:II••�lIir311.11êxito que obtive na soirée, elegeram a Srta LUCIA
de sábado p.p, no Lira 'I'ê- MARIA LANGE,

-

Miss FIo.
nis Clube, g-raças a cola- rlanópolís de 1960, repro
buracão de um grande nú, sentante de "A GAZETA".
mero de moças, o apóio da
Diretoria e principalmente
dos aSssociaclos, que me

honraram com !lo presença,
aplaurândo intensamente
os dois desfiles.

Lucia

O Desfile de penteados
roí a atração da grande
festa do Clube da Colina,
despertou grande curíosí
dade do mundo social re
mdnino. As mais elegantes
moças da nossa sociedade
representaram Os Salão

Azul, pelas srtas.: Yara Pe ,

àrosa, Ligia Mascarenhas,
Heloisa H. Zaniolo de Caro

valho, Lacy Palumbo, Ma
ria Conceição Silva, Marise
Vilaim, Eliane Schlemper,
Leda Regina Deuscht e EH·
zabeth Oliveira; pelo Ins,
tituto de Beleza Trés.Joli

,

srtas: Marise Borba de Ma-
cedo, Yara Borba, Sueli
Nunes, Joelci Siqueira, e

Joelsa Siqueira; pelo Ins
tituto de Beleza Parisiense
srtas Marília Ribeiro e

Tânia Del Vale Araújo, pe,
la Madame Diná, srtas :

Regina Carioni e Georgina
Mery da Rosa. Estes salões,
apresentaram' os mais lin ,

cio smodêlog de penteados
usados na atual moda.

Srtas Silvia Niana da
Silva, representante do
Clube "15!!e Outubro"; JANE MODAS participou
Reg-ina Mery da Rosa, do do Concurso Miss Flcrtané
"Diário da Tarde"; Lacy polis, ofertando um brinqe
Palumbo, !!e -

OESTADO"; a vencedora, srta Lucia,
Maria Conceição Silva" Li. Maria Lange.
ra T. C. ;Regina Carioni
"A Vel'dade"; Cidnéa Gas· Os famosos perftlmes
par, "6 de Janeiro"; Lucia COTY foram distribuídos
Maria Lange "A Gazeta=para a� candidatos a Miss
estas concorreram ao títu, Florianópolis patrocinada
lo de Miss Florianópolis. pela organi�ada F i r m a
A representante do "6 de DROGARIA E FARMACIA
Janeiro", Srta Cidnéia Gas- CATARINENSE.
par, clasSificou.se em se.

gundo lugar e em terceiro Curso de Arte Dramá.
a Srta Lacy Palumbo, de
"O Estado".

tica de Pôrto Alegre, apre
sentará no dia quatro pró
ximo, no Teatro Alvaro de

Carvalho, às 14 horas, uma

única vez, a peça de Jorge
'Andrade: "O TELES::O'. oi
PIO". O consagrado autotR
obteve o prêmio do VI cen.

'

tenário de São Paulo com

a peça referida. "O Teles
cópio", pois, como se sab2
recusou a levar a peça de

Jorge Andrade no último
Festival do Teatro, em Bra
sília. Os apreciadores de
teatro estão em guarda, as.
"im corno o "SOCIETY",
para a bonita matinée que
vai- ser a de domingo. A
vinda do Teatro Uníversi;
tário de Pôrto Alegre é Uma

iniciativa do MAM de FIo·

ríanópolís.

para Q Paraná, ótimas imo

pressões a respeito da SOe

2L' ade local.

Ag-mdeço a valiosa cola

boração dos Salões e Inst,
de Beleza: 'I'rés-Joli, Pa ,

risiense, Azul e Madame

Dliná, pelos maralvilhosos

penteados que mostraram
nn Soirée do Lira T. C.

Os alunos Aspirantes·
Oficiais do CPOR, de Curi

tiba, homenagearam a Di.
retoria do Lira T. C., com

uma flâmula « a q li e I a

exemplar incorporação do

nosso Exército. Levaram

-
.

O desfile 'Para da escolha
de Miss Florianópolis foi

rápido. A comissão julga.
dora composta dos seguln
tes unembros : Sl1a. Depu.
tado Dib Cherem, 'Sra. CeI.
José Araújo, Sra. Salvio
Guilhon Gonzaga, Sra.
Ananías Silveira, Srta Arle
te Gonçalves, Desemb. Her.
cílio Medeiros e Dr. Tendo-

No clichê, o elegante bro,
tinho, Carmem. Lucia Cruz

Todos os carros
são último\ tipo

com o novo

AMORTECEDOR;

_ançados originalmente nos EE. UU. como equipamento de fabrica

dos carros últimos tipo, os novos AMORTECEDORES MONRO-MATIC

podem agora ser montados em seu carro,

"seja qual fôr a sua marca ou ano de fabricação"!

da
revolucionária
válvula

patenteada
"RA'''. _/;,.>?! -,

I j���
,,_

t>,� �;. i'

• Haste de aço recoberta de cromo-duro

• Pistão e guia de haste têr"...icamente tratados,
eliminando as borrachas comumente usadas

• Tubo de pressão endurecido e brunido

• Estabilizador pa.tenteado que evita a aeração do 61eo

• NOVA VÁl.VULA OE BASE QUE

.-

A VENOA EM T600 O F>AIS

o que é a NOVA VÁLVULA "R.A."
A nova valvula dos AMORTECEDORES
MONRO·MATIO assegura amortecimento
perfeito de pressoes vanaveis entre
50 e 300 quilos (a maior OSCilação Jamais
conseguida em amortecedores para
automóveis) - Esta valvula regula
automaticamente a passagem do óleo,
assegurando contrôle suave em estradas
boas e contrôle rápido e enerqrco
em estradas mas

Um produto da

COFAP-COMPANHIA FABRICADORA DE PECAS Santo Andre.S P a.u I o

oo blítec 0382 I
.i

em•••

MILITAR
Visita ao Exmo Sr. Governa.
dor do Estado - 11,00 horas;
Almôço - 12,00 horas.
Visita Exmo Sr. Comandante
do 5.° Distrito Naval

14,00 horas;
Visita H Gu F - 14,30 horas;
Visita 16.a CR - 15,00 horas;
Regresso à Curitiba - 16,00
horas.

�SINO",.".
A VENDA NAS

BANCAS ÓE IORNAI1
E REVISTAS

Será 'cumpr�do o seguinte
l?rogrruma:
- Dia 1.° de setembro -

Visita ao 14 ° B C 08,00;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A �onveD�ão. �o Parti�o Li�erta�or Homologa o nome . �e � � L � I
Mais mentiras udenistas Hola oficial_e I�::�:!r:a (onvenção

Ao nossa diretor foi enviado o seguinte tele'g'rama:
"Dr. Rubens de Arruda Ramos - Florianópolis.
Jaraguá do Sul - 748 - 27 � Havendo "Diário da Manhã" divulgado

telegrama afirmando que presidente do PRP de Jaraguá aderiu candidatura

situacionista, na qualidade de Preaídente do Diretório do PRP e candidato
a prefeito apoiado pelo PSD e pelo PTB peço fineza desmentir divulgação
daquela emissora. Estamos unidos pela vitória de Celso e Doutel. Saudações.
Rolando Dornsbusch presidente.

Também é pilhérica a

notícia de que o PDC de
Xanxerê haja feito pro
nunciamento a favor do
situacíonísmo. Nesse muni
cipio do Ôeste o PDC, sob
a lfderença do dr. Fernan
do Bastos, dispõe de largo

.

e coeso colégio eleitoral,
sendo certa ali a vitória de
Celso por margem supe
rior a mil votos.
A tática udenista de

xxx

anunciar adesões dia a
. dia mais se deamoralíaa,
Em vários comícios do an

tigo Chapecó causou viva
sensação o fato' de vários
elementos, anunciados pe
la UDN como díseldentes
dos chamados pequenos
partidos, comparecerem à
tribuna para de viva voz
desmentirem as místífíca,
cões, dos derrotados propa,
gantíetas da UDN.

. DIREITO

E. SADA GANHOU

CONCURSO: REPRE:'

SENTARÁ A F. DE

Deputado Antônio Edú Vieira
-r

Encontra-se recolhido a apartamento reservado
do Hospital de Caridade, desde os ultimas dias da, se
mana passada, o nosso estimado coestaduano, 'dr. An
tônio Edú Vieira, brilhante deputado da bancada .do
PSD, na Assembléia Legislativa. ..�

Acometido de grave enfermidade, '0 seu estado,"
infelizmente, inspira sérios cuidados. O nobre repre
sentante popular, .cercadc de seus familiares e de tô
da a assistencia médica, continua impedido de rece

ber visitas, sendo enorme o numero de amigos, colegas
e admiradores que, diariamente, procuram colher in
formes do seu estado. O ESTADO, que o tem entre
seus melhores amigos, leva-lhe suas visitas.

No Concurso de Orató
ria, realizado dia 24, na
Faculdade de Direito
classificou-se em l° lu�
gar, o acadêmico do 40
ano daquela Faculdade
Emygdio Geraldo Sada'
que deste modo re1)resen�
tará o Centro Acadêmico
XI de Fevereiro, no IXo
Concurso !Na>CiO'nal de Ora
tória, que será realizado
em Pôrto Alegre durante
a "Xa. Semana Nacional
de Estudos Juridicos."
Em 2° lugar. classifi

cou-se o acadêmico da 2.a
Série Napoleão Xavier do
Amarante,

A UM PLAY-BOY

Sem querer um prlvilégio,
Joinville quis um colégio,
Para essa classe tão nobre
Da estudantada, que é pobre!

No pedir fêz atribílho,
Pediu ao pai e ao filho,
Mas não ganhou sua escola:
Diga por que, Coca-cola?

Na compra de um por um,
Dos votos lá do Itaum,
Houve coisa de moleque
Para ser paga com cheque.

Para você ser prefeito,
Melhor seria outro jeito:
Em ninguem entrar de sola,
Porque é feio, Coca-colat l l

A lembrança e a lição
Têm .resposta na eleição.

MELHORIA, DO' SERVICO PÚBLICO
, .

A burocracia tomou conta de Sanla Ca·
tarina. Hoje em dia é difícil até pagar
o impôs{o devido ao Estado.

É necessário melhorar os Serviços Públio
cos de lal jeito que iodos aqueles que te
nham assunlos a tralar nas repartições
públicas sejam alendidos num mínimo de
tempo possívei,
Ninguém gosta de burocracia. Se ninguém-.
gosta, a burocracia não se jtlslifica.

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

VOTe EM

PEZAR por não terem
comparecida à esta Con

venção alguns companhei
ros para apresentar, como

corajosamente ° fez o mais.
moca libertador estudante
ROGERIO DUARTE DE

Q'lJEIROZ - seus argu
mento:.:, sua opinião e seu

voto, numa afirmação de
alevantado ,espírito liber
tador. E pezar ainda por
terem outros preferido o

caminho da intriga, do es

tímulo à injúria e insufla
menta à calúnia.
DESAGRADO pela indé

bita intromissão do se

nhor ERMENEGILDO CY -

RILIO CORBELLINI nos

assuntos político� partidá
rios de Santa Catarina, in
teiramente nociva à sec

ção regional do PARTIDO
LIBERTADOR. A Conven
ção ora reunida nega_lhe
toda e qualquer autorida
de para falar em nome dos
libert.adores 'catarinenses e

isso porque: 1 - &em ex

pressão eleitoral ,c{)mo o

comprova o resultado do
último pleito ,em que. nu

ma chapa de dez' candida
tos que somou 6.834 legen
das partidárias, só obteve
o último lugar com 19 vo

tos, apezar de ter feito
campanha no E8tado. 2 -

c{)mpletamente' desligado
de Santa Catarina, des
vinculado de sua situação
polítiGa, alheio à r,ealida
de, vem abusando de sua

qualidade de membro . do
Diretório Nacional, para
arvorar-se em porta voz de
Santa Catarina. 3 - Usan
do ainda sua posição de
membro do. DiretóriO' Na�
cional, vem fomentando

GOSTA DE CAFÉ1
ENTÃO PECA CAFÉ mo

discórdia, intriga e- rebel
dia no �eio da família ma

ragata barriga-verde, por
ter sido suas inclinações
no concernente à sucessão
estadual, contrariada pela
decisão do Diretório Re

gional em 17 de julho pró_
ximo passado.
Todas estas proposições

foram aprovadas por una

. nimidadt'.
Florianópolis 28 de agos-

to de 1960.
.

Datlid da Luz Fontes"
preso da Convenção.

Um sucesso

O CURSO DE
:EDUCACÁO E

,

ASSISTÊNCIA
ALIMENTAR

Promovido pela Repre
sentacão Federal da Cam
panhã Nacional de Meren_
da Escolar ,em S;.tnta Ca
tllirina, realizou-se no de_
correr desta semana o

Curso de Orientação sôbre
Educação e Assistência
Alimentar aos eucolares.
Participaram do referi_

do curso, número superior
a sessenta professoras, in
clusive, de .vários municí
pios do interior do Estado.
P,ela frequência diária

na sua totalidade, verifi:
cou-se o grande interesse
que o mesmo despertou
entre as participantes.
S e g u n d o conseguimos

apurar, os re&ultados fo
ram os mais promissores ,e

lisongeiros, representando
o início de' uma nova eta
pa, ,em benefício da labo
riosa clas&e das mestras
missionárias responsáveis'
pela elevada ta,.refa de
educaçao dos ,escolares.

(cont. na 9'" pag.)

éelsüterIapo,o F�ióa'rsr iê'Vi�eira
TEREI PARA CELSO A MESMA LEALDA
DE E A MESMA CONFIANÇA QUE ACABO
DE REÇEBER DOS PESSEDISTAS - PALA
VRAS DE CESAR AUGUSTO AO AGRADE
CER A INDICAÇÃO DO SEU NOME - RO
TEIRO DOS TRABALHOS

Com a presença da quase totalidade de seus mem

bros e numerosos simpatizantes do Partido, o Dire
tório Municipal do P.S.D. de Videira, realizou no dia
17 último a sua Convenção para escolha e homologa
ção do candjdato à Prefeito. A memorável Convenção
foi Preaidida pelo Sr. Luiz Ferlin - Presidente em

exercício do Partido, que logo após dar inicio aos tra

balhos convidou o Sr. Oscar Silva, na qualidade de

representante do l2iretório Regional para usar da pa
lavra, antes que se procedesse os trabalhos de vota

ção. Usando dos direitos que lhe foram
.

conferidos

pelo Presidente, o representante do - Diretório Regio
nal, discorreu longa e'mjnucinsameute sôbre os últí
mos acontecimentos politicos em particular aqui em

Videira.
-

FreGQando

Terminou a sua expla
nação dizendo que a homo
logação do nome Cezar

Augusto pelo P.S.D. signi
ficava o mais patriótico
gesto dos Presidentes de
Videira em favor de seu

Municipio. "O acatamento
dêste nome pela maioria
dos convencionais pessedís
tas serra o primeiro passo
dado na conquista de 'me
lhores dias para Videira e

só com a sua eleicão êste
Município poderia

..

alcan
çar o progresso tão dese
jado pelos videirenses".
Com um apêlo aos conven,
cíonaís para que olhassem
mais para o .Município do
que para o Partido, o Sr.
Oscar Silva, concluiu o

seu improviso.
Em prosseguimento usa

ram da palavra vários ora,

dores, entre êles o Dr. Luiz
Gabriel que também histo
riou o acôrdo, e concluiu
dizendo qus- a homologa
ção do nome cesar Augus
to, era a melhor formula
para o Partido, Beguãucse
com a palavra do Sr. Mi
guel Lopes da Silva e por
último falou também o Sr.
João Domingos Cantú.

A ELEICÁO
Dando' prosseguimento

aos trabalhos o Sr. Luiz
F�rlin. determinou a eleí ,

çao, que foi feita em escru
tinia seereto e cujo resul,
tado foi a homologação do
nome Cezar Augusto pela
quaee totalidade do� con
vencionais ..

A CONVENÇÃO EXTRAORDINÁRIA da secção
catarinense do PARTIDO LIBERTADOR, realizada
nos dias 27 e 28 do corrente mês e ano na séde re-

gional, tomou. as seguintes decisões:
'

1° RATIFICAR as decisões "do Diretório Regio
nal em sua reunião de 17 de julho próximo passado
e HOMOLOGAR a escôlha feita naquela reunião do
sr. CELSO RAM�S, como 'candidato do PARTI'DO
LIBERTADOR ao GOverno do Estado.

2° - NÃ TER candidato NEM DAR apóio a Ican

dídatos existentes à více-governança .do Estado.
3° co- ELEGER, para os cargos vagos de 3° vice

presidente e membro do Gabinete- Executivo Regio
nal, respectivamente, os correligionários Engenhei
ro JOSÉ LEAL FILHO, do Diretório Municipal de
Palmitos e Cap, LOURIVAL LOPES DE FREITAS
do Diretório Municipal de Tubarão.

'

Sala da Convenção, Florianópolis, em 28 de
Agôsto de 1960.

Eng. David da Luz Fontes, preso da Convencão
PARTIDO LIBERTADOR

>

SECÇÃO CATARJNENSE
A Convenção Extraordinária da secção catari

nense do PARTIDO LIBERTADOR, realizada nos

dias 27 e 28 do mês e ano correntes, na séde regional
aprovou as séguíntes .proposições, que abaixo vã�
transcritaa,

SOLIDARIE'DADE integral aos 'candidatos JA
NIO QUADROS e MILTON CAMPOS, através do
Diretório Nacional.

LOUVOR ao Diretório Municipal de São Joa
quim pela demonstração de pujança política e for
taleza libertadora dada na majestosa e memorável
Convenção de 21 do corrente, quando foi escolhido �

o companheiro ISMAEL NUlNES para a Prefeitura
desse Município.

.

,

Ao Diretório Municipal de Tubarão que, lutan-'
do contra a sabotagem, contra a rizânia de incon
formados e pouco esclarecidos -companheiros e ,con-'
tra intervenção indébitas, 'conseguiu reestruturar-se
em base sólida, díscíplínada e libertadora.

RATIFICAÇÃO da expulsão do dr. HERALDO
JOSÉ MAFFESSONI, bem cama a da dissolução do
Diretório Municipal de Caçador, conforme a resolu
ção n? 9/60, bem como do não reconhecimento do
Diretório Municipal fantoche de Lajes, organizado'
em 30 de julho de 1960', de modo atentatório aos pre
-ceítog estatutãríos,

EXPULSÃO do registro partidário, de acôrdo
.com e artigo 141 do Código Eleitoral e artigos l° e

36° dos Estatutos do Partido, de todos os correli
gionários que, pela imprensa escrita. e falada, bem
'como os que comprovadamente tenham se rebelado
contra, as decísõee desta Convenção e das do Dire
tório Regional em sua sessão de 17 .de julho.

PROTESTO Os dirigentes estaduais e muni

cipais desta secção do PARTIDO LIBERTADOR,
......responsaveis pela execuçao da vontade expressa li
vre e democrátícamente er reunião l�egulãr dõ Di
retório Regional, vem sofrendo ataques solertes, bai
xos e infames, corno sóem ser {)S que marcam uma

derrota inexoravel dos que os 'cometem. Êste pro
testo não é contra a substancía nem a forma; pela
substancia, por isso que a lama não os atínge e só o

conceito da gente de bem os pode preocupar ; pela
fórma, porque outra não podem ter aqueles que for
marn- a escórdia sóciaJ., aproveitada às vésperas elei
torais. O protesto visa sim, aqueles que, pela res

ponsabilidade dos cargos administrativos ou políti
cos que exercem, pela :posição que na sociedade ocu

pam, não se pejam de aproveitar, financiando-os os

.prcfiasionais da icalúnia, ,da injúria e da infâmi�. O
protesto também visa os que, pela intolerancia, pela
precária educaç.ão politica e pela deficiente espirita
demoerático, impedem possamos subir à tribuna po
pular de Jânio Quadros e Milton Campos.

CESAR AUGUSTO NA
CONVENCÁO

Verificando o" resultado,
o Presidente designou uma
comissão para trazer ao
recinto da Convencão o
candidato vitorioso," o que
ocorreu minutos após, sob
estrondoea salva de pal,
mas.

SAUDACÁO
Atendendo a 'uma solici

tação do Presidénte Sr.
Luiz F'erlin, saudou .o cano
dídato em nome dos con
vencionais o SI', Oscar Sil
va, que após enaltecer a
figura dos convencionais
pela lealdade demonstrada
e pelo int.eresse em pró1
das cél;u�as públtcas, e pe
lo espírito de mutua com,
preensão de que todos fo
��m portadores, exaltou a
f'lgura do Sr. Cesar AUgu9_
t�. Terminou a sua saúda
çao, pedindo ao candidato
para qUe de a Videira uma
administração que ela me,
rece.

An.t_es de concluida a
reumao o Sr. Cesar Augus
to, .agradeceu o apoio re�.

ceb.ld::J. dizendo que tudo
fana, para corresponder -a

confIanç,a nele depositada;
e terminou com as se-

guíntes palavras: "Celso
Ra;mos terá do p.s.n. vi
deírense a mesma lealdade
e � mesma confianca que
aca.bo de receber do�� Pes
sedistas.':

. �eio, às vez'es e em determinadas ocasiões,
JornaIS velhos. E li, ontem, numa dessas vezes, e
n�Ima dessas d:eterminadas ocasiões, um de Join
vllle, aJcusando-nos do corte dos fio d' R 'd'
D·'· d M h

s a a 10

Jar�o .,
a

.

an ã, 'no dia do comício de Jânio em
FlonanOlpohs.

Se, aSA fios foram cortados ... fomos nós!!!
EI,es �em o .podei·, a poHcia, centenas e cen

tenas. ,de InvestIgadores nomeados ainda agora, e
com ISSO t�ldo, nós, apenas tendo um alicate 'CO\.-
tamos Os fIOS... .'

A &cnsacão por ev'd' t
.-

"'
,

1 en e, vem desacompa-nhada de l)rOva E ma' . A .

., IS, nem provldenS1,as foram
tomadas para descobrirem Os cortador,es.

POr que?
Vai aqui a explicação. Os u denistas estão

,convictos de que o seu chefe, virtualmente ,c]er

l:otado, perdeu o -elan e passou a ser um comple
x��o. Quando um companheiro lhe vai levar 110-
t�cIas

A ll"fu:e_rsas, mostrando-lhe o periO'o da der-
rota" I

'"

.

e e 11ao o escuta: espil1afra-o, ta'cha-o de
traIdor, garante que está c/"rcado ,d'e derrotis
tas

.... _A UDN inyeira temia pelo discurso que êle

�jevJa. fazer naquele ,comí,cio. O jeito de evitar a

ll:l'adwção desse discursQ, seria o corte dos
fIOS. .. que foi provid'enciado. Depois, a provi
dência acabou ,sendo conhecida de alguns bor

�.hauseanos i�penitentes, que eXIgIram que oS
fIOS fosse�m lIgados e feita a irradiação.

DepoIs do comício - retransmitido de come
ço ao fim - os .cortadores dos fios '(se é que hOu
ve corte) tel'lam prO:;urad::J os bornhauseanos
ortodoxos e falado assim:

- Não era dez vezes melhor ,continuarem ,as
fios cortados do que irradiarmos as bobagens que
o nosso candidato disse aqui na CapitaJ.? NóS
continuávamo.s com a exploração do .corte doS
fios e não peraiamos mais de mil votos, no míni
mo, que a tanto subi.rá a consequência. do dis!ClN'
sinho jatancioso e vazio do nosso candidato.

xxx

De fato! 8e interesse houvesse de parte do
PS'D, seria em ligar os fios cortado� ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


