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Loll e Jango' têm meu apôio: Declara�ão anticomunista �es
J. K. FILa EM BRaSILla concertou parti�ários �e fi�el

BRASíLIA - Falando a cêrca de 60 deputados, prefeitos, e vice-pre
feitos e vereadores paulistas', com. os quais almoçou.»no Palácio da Alvora
da o presidente Juscelino Kubit�hek reiterou que Lott e Jango são seus

candidatos, porque foram considerados capazes de continuar a obra de in
dependência econômica e integração nacional, encetada em Seu govêrno.: _

O presidente Kubitschek te Kubitschek, exaltando o do govêrno lembrou a sua

respondia à saudação que sentido democrático de vocação democrática 'e ae

lhe dirigiu, em nome da sua gestão, pelo que lhe características de tôda 3,

delegacão a denutada Ive- hipotecou" naquela oportu- sua gestão, para reafirmar
te Vargas. Deciarara a re- nidade, o apoio dos traba- mais uma vez:
present.ante do PTB de lhadoree paulistas. - "Tudo farei para que
São Paulo que o Brasil deu Respondendo a êste pon, o paie tenha a eleição
um paeso d� gígante lfo to da sauda9ão da parla. mai� livre até hoje aqui
atual quinquênío graças as mental' paulista, o chefe realizada.
grandes realizações do �o_
vêrno do sr. Jusc�lmo
Kubitschek, dotando o

país de grandes rodovias,
petróleo, indústria auto
mobtlíetíca, extrativa e de
beneficiamento.

SOLIDARIEDADE
A deputada tvete Var

gas destacou a grande co

laboração prestada a São
Paulo pela política desen,
volvímentísta do presíden,

8rasil será
. in�enila�o

ROMA, 31 (U.P.!.) - A

Itálía depoeitou 60 milhões
de liras (quase 100.000 do
lares) , óu 18.000.000 de
cruzeiros) para pagar os

danos e prejuízos causados
aos cidadãos braelleíros,
durante a segunda guerra
mundial. Casto Caruso, di
retor de assuntos 'nolitíoos
da chancelaria Italiana,
notificou à embaixaxada
brasileira de que o dínheí-
1'0 havia sido depoeítado
no Banco .da Itália, para
atender ao pagamento das
reclamações brasileiras.

S A 80R'9S0?
SÓ CAFE ZITO
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o PA'RTIDO, A
OBRA E O POVO

Um dos maiores Pl;O
blemas de Florianópolis
era o do fornecimento de
água. Aderbal, solucio
nou_o ao fim de seu go
vêrno, trazendo água até
as portas da cidade. O
govêrno do "Estadista"
lrineu não prosseguiu a

obra, que era a de melho
rar a rêde interna de
distribuição. Dois' govêr
nos, duas atitudes ...

O PARTIDO, A
OBRA E O POVO

-

Esta é a nova ala do
Quartel da Policia âo.
Estado, obra do saudoso
catarinense Nerêú Ra
mos. Veio imprimida da
quela visão e daquela
vontade de servir do po :

vo, no presente e no fu
turo que sempre norteou
o grande Nerêu. E êles, o

que tem a mostrar?

BINGO
HOJE O GRANDE BINGO

PROMOVIDO pELA CATE_
DRAL PARA A REFORMA
DRAL PARA A REFOR�A
DE SEU ORGÃO NO CLU
BE DOZE 'AS 20 HORAS.
A TODOS OS CATO'LI_

COS DE CORAÇÕES GE
NEROSOS AGRADECEMOS
A SUA PRESENÇA NESTA
GRANDIOSA CAMPANHA!

u. R. S. S. feria direito de intervir na
polífica Latino-Americant: EUA· têm.
SÃO JOSÉ DA COSTA RICA, HAVANA, .

MOSCOU-..

G éhanceler Raul Roa e sua comitiva

anteciparam de cinco horas seu regresso a

Havanat' segundo se informa .em Costa Rica

porq\1� havia um plano .para interceptar o

aparelho. da Companhia ClJ.lnma de Aviação
e derruhá-lo Iogé que deixasse o te.tritório
costã-riquenho. Roa.viajou num .aparelho da
"Lacsa" c:

Ao mesmo tempojsem Moscou, o minis
tro do Exterior, André Gromyko, disse que a

"União Soviética tem o direito d.e intervir nos
. assuntos dos países latino-americanos, inclu
sive Cuba, ou então os Estados Unidos não

.

têm' direito de interessar-sd pelos assuntos

europeus". O chanceler soviético fêz essa de
claração referindo-se à Conferência dos Chan
celeres Americanos.

CARACAS, 31 W�P-.I.) - Venezuelanos partidários
do govêrno cubano de Fidel Castro realizaram mani
festacões nas ruas desta Capital, no curso das quais
incendiaram 5 automóveis e furaram os pneumáticos de
numerosos ônibus.
A polícia recorreu a ga

see lacrimogêneos para
,restabelecer a ordem.

As autoridades respon,
sabilizaram as manifesta ..

ções à tensão reinante da
at.itude da Venezuela na

Conferência de Ministrou
do Exterior de Sáo-_José,

Aluuns �a�os
sô�re
Was�inDton' .

(por Armando S. Souza)
Em tempo algum a -de,

mocracia esteve tão pode,
rosamente alojada . em
uma simples cidade cO_!11o
acontece agora.' Decíaâes
tomadas' em Washlngton,
DC, influem 'diretamen_
te na vida dos povos de
quase todas as partes do
mundo.

Na ConYen�ão �e São Joa�uim
Na memoravel Convenção Municipal realizada a

21 de julho passado, em que o Partido Libertador e Par
tido Social Democrático lançaram o 'nome de Ismael
Nunes ao governo do 'Município de São Joaquim, o ge
neral Vieira da Rosa, presidente do Diretório Regional
libertador, encerrou os trabalhos com a seguinte sau

dação:
Trago, prezados correli-" Este lenço, pois, é uma

gíonár íos e valoroso 'po:yo preciosa condecoração da

joaquinense, a saudaçao valorosa ordem maragata,
jubi10sa do Diretório Re- Este lenço, eu o ponho
gíonal e trago-a mais for- em vossas mãos senhor
talecida, poíe que volto de Ismael Nunee, porque as

longa caminhada por ter- reconhecemos honradas,
ras de Oeste, onde a brava eficiêntes e devotadas ao

gente maragata reafirma povo desta bela terra ser,

sua disciplina partidária, rana. Ponho-o nae mãos
sem embargo de raros como a outorga daquele
trânsfugas inconformados. que, em Santa Catarina,
Vossa ação, maragatoe <representa mais Iegítíma,

de S. Joaquim, neste me, mente o Partido Liberta,
moráyel conclav;e político, dor.
é a revitalização do nosso É vo.\.!so, senhor Ismael
pequeno mas glorioso Par- Nunes. Honre-o. É tudo o

- tido. E isso diz tudo. que pedimos.
Transmitindo os abra-

ÇO[' da nossa gente que
nasceu nas campinas far
roupilhas ou nas colinas
do Oeste e do Planalto,
quero prestar a vós, na

pessoa do honrado munici
pe que e��olhestes para o

governo de vossa terra,
uma homenagem toda es_

pecial.
Este lenço, senhor Is

mael Nunes, deu-me um
velho e hist.órico maraga_
to, temperado nas lutas
heróicas daE! coxilhas gau
chas. Deu-me, ,em seu pró
prio leito d,e convalescen_
te, como penhor de sua
lealdade ao Partido Liber_
tador de Santa Catarina.
Deu-me êste lenço ver

melho, senhor Ismael Nu_
nes, o general Fidencio de

.

Melo, bela e expressiva fi_
gura do.\.! libertadores de
Santa Catarina.

Apesar de ser conside
rada a Capital do Mundo
Livre, seus cidadãos não
pOdem votar.

Sete milhões de pessoas
visitam Washington anual
mente. O consumo de· be_
bidas alcóolicas é g'rande
mas sua vida noturna é
pequena e .\.!eus bares fe
cham à meia noite aos
sábados.

(Cont. na 7.a pág.)

UDN
Dá tiros e delegado
ajuda a fugir
Com a proximidade do

pleito eleitoral, elementos
da União Democrática Na
cional, desesperados com
a derrota que se apresenta
arrazadora, começam a

\·usar ?e expedientes pou_
cos dIg'nos e até crimino_
sos.

De Lauro Muller, ontem,
recebem:os o seguinte des
pacho telegráfico:

DE LAURO MULLER
JORNAL O ESTADO
INDIVIDUO SEM ORE_

LHA MEMBRO DESTA_
CADO DIRETÓRIO UDN
LOCAL INVADIU LOCAL
TRABALHO DESFECHAN
DO TIROS QUE FERIRAM
ENGENHEIRO HENRIQUE
LOJA ,GRANDE AMIGO
TRABALHADORES. SI-
NAL PROTES:rO MINEI_
ROS DEFLAGRARAM GRE
VE. DELEGADO POLICIA
FACILITOU' FUGA' AS
SASSINO. '(corresponden:
te) .

encerrada ontem, com
uma declaração antícomu
nista dirigida principal
mente contra Cuba. Os
partidários de Fidel Cas.,
tro protestãram �ontra a
retirada do chanceler Luis
Ignacio Arcaya da conte,
rência,

CONGREGAÇÃO FESTEJA
A Diretoria deata Con

gregação Mariana -convída
, os seus antigos congrega._
dos para a celebração do
seu jubileu de ouro. Nos
dias 5 -. e 6 de setembro p.
v. às 19,30 hs(, na capela
do Colégio oatarínensa,
haverá tríduo. No dia 7,
haverá MiSSa festiva, com
admissão de novos congre
gados, renovação do ato
de consagração e Comu
nhão Geral, às 7,30 hs., na
capela do Colégio Catari
nense: àe 19,30 hs., sessão
solene, no salão nobre
dêste estabelecimnto.

Instalado o Comité Inter:
parti�ário 'C�SQ-Doutel

Na noite de terça-feira, teve lugar a instalação
do Cemitê Inter-Partidário Lott-Jango.Celso e Doutel
de Itacorobí, que- contou com a presença de destacados
membros do P.S.D., P.T.B. e P.R.P. Apesar do mal tem
po, o povo acorreu à residência do sr. Alexandre Euzé
bio Jacinto, para prestigiar a reunião e aplaudir com

entusiasmo todos os oradores, que abordaram, com

muita propriedade, os problemas locais.
Em primeiro lugar fez ·Filho. Secretã.rio-Geral:

uso da palavra o sr, Anto- Vinicio Pereira Machado.
nio de Pádua Pereira, que 1° secretário: Valmiro
falando em nome deis mo- Rei� da Silva. 2° Secretá-
radores de Itacorobi, sau, rio: Dilza Porfirio da
dou os vísítantes, Pela 01'- Silva. 1° Tesoureiro: Ari
dem foram ouvidos, a I'�- Alexandre Jacinto. 2° T,e.

guír' os seguintes orado- soureíro: Artur Vitor de
'rés: �Nereu- �Ghisoni," pela SQuzà.
Frente Nacionalista �s.tu- Membros: Afonso Burí;
dantil e !,-la. Moça do go, Teodoro Wa,sielew.ski,
P.S.D.. Joao dos Passoe Miguel Marte Soares, Dío-
Xavier, pelo Departamen- mar Wipert, Felipe Por-
to do Trabalhador do firio, José Bernardino da
P.T.B., Vereador Moacyr Rosa, Osni Homem, Valde.
Pereira, pelo P.T.B., verea, Iíno da Silva Maria Sal'.
dor Domingos Fernandes dá Cecilio de' Souza Olín-
de Aquino, Deputado Dib dino José Rócha,' Hélio
onerem, representand? o Joaquim de Souza, Anto-
sr. -oelso Ramos, candída, nio Wipert Hélia Jaques
to a Governador do Esta.. Machado, Ôlinda Leandra

. do e, finalmente, o sr. 09- FeUcio, Nilton Valter da
valdo Machado, represen, Silva, Ernani Martins, Ma-,
tando o díretórío Munici- noel André Porfirio, vaí,
pal do P.S.D. ,e o dr. Ader- domar Pereira, Orlando
bal Ramos da süva. Augusto, José Rocha Ju-
O Comité está assim nior, J.osé Antonio Mar.

formado: Presidente tins, José Martins Coelho,
de Honra: Zeferino Peres. Acácio José Sardá, Osmar
Presidente: Alexandre Eu- Silva, Adi Jacinto Sardá,
zébio Jacinto. Vic_Presi_ Robélía Coelho e Avelina
dente: Gustavo Pamplona Freitas.

A PARTIR DE HOJE, 1.0 DE SETIEMBRO,TEM, INICIO O RE
CENSEAMENTO GERAL DO BRASIL
O ATUAL CENSO SERA' EXCLUSIVAMENTE DEMOGRAFICO
DOMICILIAR O POVO DEVE COLABORAR COM OS A
GENTES REC�NSEADORES, POIS, DE ACORDO COM A LEI,
TODAS AS UECLA RAÇÕES PRESTADAS TERÃO CARATER
CONFIDENCIAL

10 'ESTIDISTa'
Rubens de Arruda Ramos

,

govêrno do novo
- Estado da Guanabara.

E entre algun9 Estados, que nos últimos
anos, não caminharam, citou Santa Ca
tarina. Em que índice o voluntarioso lí_
der udenista colheu essa informação,
nos números sempre reais e certos da
Fundação Getúlio Vargas? Colheu_o pre_
ciiJamente naquele que. segundo a lição
incontrastada dos mestres, serve para se
aferir do progresso, da estagnação ou do
recuo de um Estado: na renda "per ca
pita" de seus habitantes.

Em Santa Catarina essa renda não
cr�sceu, nos u!timos anos. Está em stop.E ISSO, tradUZIdo, em miud09, quer dizer
que o Estado esta parado. E isso signifi_
ca, n�da mais �ada menos, que 'Santa
C:at.anna, ao r.eves de prosperar, de en
nquecer-ge, ,encontra-se paralisada em
fase de empobrecimnto.

'

_

Não pOdendo provar em contrario ,e
nao sabendo argumentar fora de algu_
mas frases decoradas. o estadista fugiu
pela gateira da demagogia, demonstran
?O a �ua aversão à verdade, ao honeElto,

. a realIdade a que seu partido reduziu a
terra catarinense. .

A renda per capita dos barrigas-ver_
des manteve_se, antes destes últimos
oito ano�, em nível dos mais lisonjeiros
clas[:ificada e equili15rada em percenta�
gem entre as maiores ,e as médias das
mais progressistas unidade9 da Federa_
ção.

Depois ... desceu, desceu e �u está pa
ra demonstrar que o Estado deu mar_
cha-ré e parou.

E como começou a recuar no pri.
meiro governo udenista, justamente- do
sr. Irineu Bornhausen, mais recuará se
o poder lhe voltar às mãos.

Felizmente o povo e os partidos com
preenderam isso e resolveram MUDAR
c0;ffi Celm, para qUe Santa Catarina ca�
mmhe outra vez.

.No discurso que a 22 de agosto iil
timo no comício de recepção ao candi
dato' Jânio Quadro,_', foi proferido' pelo
sr. lrineu Bornhausen, além das frases
ôcas, da mais rudimentar e indigesta
demagogia, ouvimos uma demonstração
do estadismo do orador.

Disse êle, sem o .menor respeito pelo
mais alto auditório do Estado, que Sa�
ta Catarina não está parada porque foi
construido o paláciO das secretarias, re
formado o Teatro "'Ãlvaro de Carvalho"
e se acha em obras o ,edifício das direto
rias!

. Não é mesmo formidolando? Duas ou
três construçõea passadas

.

e outra que
se iniciou antes de Brasília -' compro
vam, para a cultura. do estadista, que o
Estado não está parado.

.

Não é anedota! O candidato disse
1['30 mesIlfo. Para ele �stamos no apogeu
des�nvol�ImentIs�a, poIS o govêrno cons
tr�I� .

dOIS ;e �sta construindo mais dois
edIfI�Ios publIco[l. na Capital.

TIremos-lhe nossos chapéus que os
aI:gumentos do estadista são de e9magar:ha obras, em execução e em as havendo
- Santa Catarina está no progresso!

x x x
, Os dados, 0&'estudos e os levanta_
n�entos da lfundaçáo Getúlio Vargas,
�em, J?o BraSIl e no estrangeiro, o justo
�o�ceIto de serem os mais exatos, o�
'-:laIs profundos, os mais sérios e e�ia_lIzad09. .

Baseado nas estatísticas dessa mâgnifica organização, o sr. Carlos Lacerda
fez a sua plataforma de candidato ao

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SR. RODOLFO SilVA contecimentos Sociais

".."'''' ''''

,&te .

, ,%%%%%%%S%%%$%%�%:%%%%!
Celono que so gravou
As terras rio lavrador,
Foi o inverso de CELSO
Futuro Governador!

O PORQUE DO FIM DA INCOCRACIA
Devevse a íncocracía a instituição da compra de

conciências; abolição de ':oncorrência pública; jipes -
comprados pelo Estado, e dísbrlbuídos aos cabos eleí,
torais (como aqueles que eram para os '�olonos, mas
que o "colono de araque" «íeu a outros que não Os
vercadeíros colo r. os) ; .dlstríde verbas rodovíártas
para parentes (como aquela rio Rio do Sul); fraudes
eleitorais (como a de Turvo); instituição da raiva
"cm seu cortejo '2�e demissões, transferências, prisões
preterições; regjme das aposentadorias fraudulentas;
diz respeito as suas próprias leis e regularmentos.

O Estado parou quando a incocracia nasceu, Por
isso a íncor racía deve ,:."esaparecer,
lNVESTIGADORES, ..

Com satisfação registamos na data de hoje, o' trans
curso de mais um aniversário natalício do nosso prezado
amigo e distinto conterrâneo sr. Rodolfo Silva (DASCÓ),
elemento destacado nos meios pessedistas do sub-'Distrito
do Estreito, onde goza de merecidas amizades.

O nata lic iante, que é genítor do nosso colega de ser

viço Ivan Silva, será alvo das mais expressivas provas de

apreço e regozijo às quais os, de O ESTADO associam-se,
formulando-lhe e à sua dignísaima família os melhores
votos de felicitações.
menina VERA LUCIA PORTO riante, na residência de seus

Com satisfação registra- : pais recepcionará suas amí,
mos na data de hoje mais I guinhas que é em número
um aniversário natalíc� da' bem elevado com lauta mesa

elegante menina Vera Lucia I fie díces e guaranás.
dileta filha do sr.: Helio por-Ito e de sua exma. espôsa sra, 'A aniversariante as reli,
Iracema Porto. A aniversa- citações ,de "O ESTADO".

Tribunal Regional Eleiloral de
Sanla Calarina - COMUNICA'ÇÃO
O Tribunal Regional Eleitoral, comunica aos elei- r

tores abaixo relacionados, inscritos no Pôsto de Alista
mento que fun.cionou em sua- Secretaria, que a entrega
dos títulos será feita até Q dia 3 de setembro (sábado),
de 2.a a 6.a·" feiras no horário das 13 às 18 horas e aos

sábados das 9 às 12 horas. Após essa data (3/9) os mes

mos serão <;levolvidos às Zonas a que pertencerem os

eleitores. ,:'
'

Noêmia Silveira Bassio : Jandira Novaes; Fausto
José Machado Reiner; Ivaltre Simas ; Nilde Maria Co

petti; .

Fernando José Silva; Syarlta Ignez Moritz : Hen

l'ique Pedro Garcia; Vera Pacheco. Bastos; Juvita Braga
Nap,pi: l\1ari� da Graça Brognolí : Apolônia Meurer :

Maria Zenilda Machado; Adelaide Gonçalves Nascimen
to; lvatdina Maria Fernandes; Dera Cezarino Rosa;
Adeííno Francisco. Pessoa; Edson Carminatti : René

Kel: Lucinda Gonzaga Andrade; Ivonette Duarte Silva;
�Risoleta- da Silva Medeiros; Zélia Machado Nunes da

Conceição: .valdemiro. Homen; Darci ,silva, ; Manoel Euzébio da Costa; Cecília Jovelina da Costa: Edite Joveli
na Lobo. de "Souza ; Sônnia Mosimann; Vilmar Ramos

Nascimento; João Pedro de Simas : Maria Luiza Gentil;
Fernando Manoel Nunes; Carrnosina Bernardo de Souza;
Eulália Ana Cassuo de Mello; Luiz Gonzaga Nunes Fa

rias; Carlos Alberto Gonçalves; Aroldo do Nascimento;
Melício do. Nascimento; Maria Siqueira de Carvalho;
Marly Ruiz; Terezinha de Jes us Athanásio Gonzaga;
Marly Vieira Teodósio; Joaquina Rodrigues Reis; Rose-

���.!� T:�:::��aBd�e;:S��;1��h:����N�:��;e�����s ���� na Co�vença-o Muol·cipaltos; Al'Y Pedro dos Santos; Raquel d'Acampora Martins; '�. ,••Lindaura Nicomedes de Souza Pereirà; Luiz Edgar Da� '�
.

f
-

.

�',4t'nielé'wis.z; David Chaves; Adélia Umbelino; Pedro Amo- bém ��v�Jltpa.-�:v:;:� ��gi:S��� I PlJ;��lt1���cft��:�:�in��! ���s' ��et:(�'!( s,��r" :�,
rim; Geny Berta .Krische; Erelli I. dos Santos; Clélia da :para 'com o candIdato Dll_ chegar ao. 1'o.sa1'lO de reah- gmfwo Improvfs0, ém nom:e t

t,'Conceição Silva; Marlene de Almeida Dias; Oscar Tasso ney Cabral, dizendo, a cer- zações semeadas para o bem do. Sr. Celso Ramos candL ,

Pinho; Joy.ce Di Pietro; Maria de Lourd�s G�ü',�ia; Ma-' ta altura elo seu discurso, de Santa Catarina? Nij,o dato das forç.as'o.posicio.nistas
Tia Luiza BOl'tollon,' Cilene Vieira Sardá', Maura Silvei- que "foi o maior presente 'bastam as escolas sem con- ,ao Govêrno ,do Estado., ele

que o Partido. no.s porleria ta, os grupos escolares qUe quem - disse - trazia o
ra de Andrade; Antônio Laurindo Machado; Cecília Pe- oar". des,de ,as maiores cidades até abraço de soUdariedade ao

reira Scall; Gentil Silva; O,dando Pereira; Sebastiana Em seguida, o dr. Fr�ncis- os mais remotos ricões fa- candidato Dilney Carbal, que
da Sil-va 'Wildner; Francisco Celso da'Silva; MaUl'O Co Carlos Regis proclamou o Iam na sua branca lin.gua- será, sem dúvida almuma,

1 R" K 11 D'l G 1 A 1 M T candidato escolhido naque_ ge� de cal e pedra ':),0 com- o. futuro Prefeito de Tuba-

��bv�; °zg.elld·Io Q' n.o ;A
1 mal ?ln?a vJes, Lmara ;

H
an la

la memerável convenção, bate sem trég:uas, decreta-� lrã(�. Continunando na sua
RI eIro; 1 a umt mara;, o CIO ose emos; ermes traçando, em linhas gerais, do por Nerêu à escuridão do oração, o Deputado Waldemar
Costa; Ivonete Vieira de Sá; Elzy Pereira Rodrigues; o perfil do sr. Dilney Cha_ analfabetismo, a ponto de Salles fez um retrospecto da
Tereza Rozone; Mário Cesar dos Santos; Deodato Fer-� ves Cabral, como cidadão 'em sua época estar stã. Ca- situação políticá no oeste e

mino Martins; Heloisa Helena Calvacanti Furtado; Ma- probo e traba�hador, Afírm,ou, tarina m�, vanguarda dias em outros pontos do terrL
.

G
' . d' C T R C

-

M'" na sua oracao, que ele e o Unidades da Federação no tório catarinense onde é
na da lona Mace o; eCl la amos orrea; aIIZla melhor entre os demais can_ 'concernente ao ensino? Não certa ,a vitória de 'Celso Ra-
lnêz Brasil-; Eneusa Elpo; Yara Santos; Nazir Angela didatos qut disputam a Pre_ bastam as estradas, ,as quais mos, cim o apôôio do P.T.B.,
Severino; Lúcio Lauro Xavier da Rosa; Elza Maria Ro- ��itura de Tubarão., porque rasgam o EstadO' em todos os P.R.P. P.D.C. P.L. e de vários
sa' Irma Margarida da Silva' Noêmia FeiJó da Silva; Ja provou, em duas oportuni- sentidos, permitindo <,!ue a diretórios '::0 P..s.P. bem as

W�nda Pereira Dalll'a' Julieta Adelina Amorim; Luiza 'llad�Sl que além d'e saber passo.s célebres poi: elas sim dos demais c'andidatos
. .'. '. . .

. '. "
admInIstrar os seus bens. avançassem a civiliz,ação e da Aliança Social TrFbalhistã,

Idalma da Cllnha, Olga de Ohvena MaItmelh, Mana sabe, administrar os bens ,dos Os benefícios ,dela prove_ Mare';:hal Teixeira Lott João
Zilá de Oliveira; Maria Alice Comicholli dos Santos; outros, da coletividade, cujos nientes? Não bastam Os Goulart e DO'utel de Andr,::!;tle.
Ilva Ruhland' Enaide Maria Goulart Arcoverde e Laura exemplos Já deu quando na hospitais? Não- bastam as Por último sob intensa ex_

Calado Caldeira.
'

'

pres�elên2�a elo Gl'êmio I?es- pontes? Não basta o incen- pectativa, falou o o candi-
portlvo CIdade Azul, e, atual- tivo à agricultura à pecuá- dato Dilney Chaves Cabral
mente, nas 'o::os clubes 29 de r�a? Não é a êle 'que Tuba- que inicialmente a,g·m:ecet;
Junho e E. C, Ferroviario. Ao rao deve a ponte Que sôbre a prova (le confianea nêle
finalizar suas palavras o o rio se estende? Não é ao depositada pelo seu Partido
orador referiu_se, num preito seu continuador, o não. me_ estenriendo seus agradeci�
de saudade, aos bravos pesse- nos insigne Dr. Ad.erbal Ra_ mentes à imprensa falada e Dia
distas já desaparecidos, a mes da Silva aue Tubarão escrità pelo trabalho (lue de- Dia
quem O' P,S.D., naquele mo- deve, a sua hidI�áulica? Não r,envolve em. benefício Lcta co_ Dia
mento, prestava ,e. sua ho_ é oU servi�o do Estado que !etividrude. Prosseguind�, dis- Dia
menag'em póstuma. ambos ,deixaram, em holo_ ;,e que :era do seu propósito
O DISCURSO DO REPRE- causto, um. sua vida, e outro, manter uma campanha ele_ Dia 25 -

. �, SENTANTE DO F.L. sua saúde? E dizer que chega v,ada, e que esperava ,dos de_OSVAL'tJÓ" fliIÊl.) Publicamos, abaixo' o bri_ de Ramos?! Não! Sta. Ca- mais contendores o me;;mo
RANCHO DA ILHA: FRACASSO COMPLETO 'hanre discurso profei-ido pe__t�rin� precisa de t.ais rrumos pro.cedimento. Apresentou, na

Em nossa terra e possívelmente em todas aS outras ,t!::r- lo sr. AlO'ysio Urnau repre- fertels em frutos, fecundos oportunidade, a sua plata
ras, certos fatos se dão que ,causam verdadeiras surprê- sentante do Partirio. de Raul em. realizações! forma de govêrno, para ,d�r

Pilla: I' EiS porque Os mentO'res do uma nova organização admL
sas e espanto g,eral. "E' grato ao PL tubaro-l

PL em memorável convencão nistrativa à Prefeitura, se
Isto pelo modo inopino, não esperadO mesmo, estra- nense reconhecer a ,deferên- realizada na capital do Es- eleito for a 3 de outubro,

nho com que essas coisas surgem e logo' desaparecem, cia que lhe foi dispensada I {tado,
.
houveram por bem dividindo_a em três setores: \

contrariando todas as melhores espectativas. pelo convite formulado ao I hemolo�ar o nome ,do Sr. Educação de Saúde, Fazenda'
Dir,eMrio Munici:pal, pãra Celso Ramos, e que Os peelis- e Urbanização, para ,o queO caso, por exemplo do "Ran\!hO da Ilha", que se

que participasse desta con-I tas dis'�ípIinados sufragarao ,contratará uma equipe ,ce
plantou como um sonho ali na rua Trajano. venção, por certo memorá-I: na/iminente consulta popular técnicos. Sua brilhante ora-

Pela sua beleza, originalidade, magníf1ca a;presenta- vel.
'

a 3 de outubro. ção impressionou vivamente

ção, Uma coisa fóra do comum, bem diferente mesmo, Colimase integralizar o De v\'z que O' município 2 à massa popular, tanto assim
todo ,envidraçado, aproveitando a arborisação local, com �s'quema., dO' Partido Social célula '::e integrante ela Co- que' suas palavras eram, de

Democrático com o lanca_ l11unidade organizada, é pro- instantes a instante. entre_
viveiros de aves e passaros, enfitn, tudo que se fazia ne- menta do seu candidato à posto hoje à escolha popu- cordadas por estrepitos,:J.s saL
('essário para situar-se cOmO ponto de atração turisti.ca. Magistratura Municipal. lu;r futura um nome que pre- vas de palmas.

De repente ... agonisa rapidamente e fe.�ha. E' mais um elo da imensa (lende ser continuador da O ENCERRAMENTO
Reabre depois. �Que valeu reabrir para novamente cadeia �stadual, e�cabeç3:' uubra no .s�t?r delimit.3;d� de Terminados Os ,discur,sos,

por à mostra todas as suas belezas e encantos? I
da pela Ilustre � dIgna fl- .m, MUlllC.lplO! obra. Ja � ea- o Presidente Idalino Freita

.

. .' , gura, rebento excelso desta llZada né' amblto maIS vasto deu por encerrada a sêssão,VIveu .pouco. Sempre vazlO; sem Íl'eguesla como, família benemérita a quem �o Estado por aqueles vul- agra,decendo a presenca de
casa despeJada, deso,cupada. I sta. Catarina tanta realiza- tos eméritos. E' laneada a ,todOS, e, em especiaij das

Agora, tentam fazer alguma coisa naquele desola- 'ção tem a agrade:'er, desta candi.datura elo Sr. -Dilney autoridades,

mento. Não sei o que seja. "I f�mília que .lig'ou sel� des- Cl?-ave:;, Cabra�, também êle A Rádio Tubá: com seus

Vi que derrulmm um muro e lá dentro a' . _ " tl?-O a0 (lestmo
. gr�ndioso ,mundo de estIrpe que conta microfones instalados no

.
. . _

' �al e _c, am os de:-;te Estado, a mcllta fa- çcm cabedal de obras em recinto, transmitiu as soleni-
vldros das dlVlsoes qse tanta graça davam aquele .apl'a- mília Ramos. e o vosso e nos- prol '--:0 município de Tuba- dades para todo o Sul do
zível local. sO 'c,mdidato' Sr. Celso Ramos. rão realizada em anteriores Estado.

E então, como um "estalo", compreendi. É que ape- A,pregoam aleivosos opo_ gestões. por seus maio.res. Se Filas enormes foram obser_

sal' do que havia ali dentro aquele muro velhíssimo nep.��s qu� "chega. de ru- Mm·co.lmo Cab�a! se tonou vadas pela reportagem
, ,

,

t' d do.'"
'mos! Sera que eles Ignoram �redor da gratlodao do povo lu.ando o. candidato Dilrieydescascado, ofeIELendo �lma en Ia a � a.spect hOlrIvel, que é dos ramos que brotam * Tubarão, pO'l' que seu Chaves Cabral começou a re_

com um toldo de ,pano a porta conshtmra todo o azar flôre:; e qU0 das flôres que filho - consoante o velho �eber os cumprimentos e

que determinou o fechamento do Rancho da Ilha. rebe_ntam <?s frutos? dita�o de que ,::e boa árvore abr,aços de seus amip.'os e

Não há efeito sem ,causa. Nao "era o I:epresentante p.revem bons frutos, - have- correligionários, num ãmbi-
P'

.

a sempre fôra a impressãO de quantos procu-
do PL .que vo� 11:a de recor_ na de ser me�o� digno dessa ente de verdadeiro entusias-

eSSlm
, . ...

dar os ll1umeraVelS frutos sa- honrosa memona? mo.
rando aquele magmflco estabele� Imento, tmha que en- wnados, l'spalhados a man_ Pretendeis seja Dilney Surge, assím, o vitorioso
fl'entar a sua entrada horrível num convite a que o ,;:heias pelos quatro cantos Chaves, a chave a minorar candidatO' pesse�ista a Pre-

freguêS vo.ltasse.. .
dês te rico. e- prósl;>,,'ro Esta_ os ava�sal:dores" p�O'blem�s feito de Tubarão, sr. Dilney

O muro derrubado deu então a idéia do resto. de de Sat;ta Ca�arma, cles�a cHla:_e que dl,a a. dia Chaves Cabral, que, segundo
. ". • ?' Ou sera preCISO remontar mais se eRtntede. Oxala o estamo,s enfol1ma,rlos, contará

Afmal, que vaI sair agola,. ao nome celebrado do Sr. sejÇl." ,tambem com o apôôio do tt.

Esperemos para.,. contar. Nerêu Ramos a m.aior ex- ;xxx P.R.P.
�

,
,

�;,
____________________________________� _. ��___='t.� .,__�,__� �� ��__�� �__��__" __��_=_ �__� ��__� àJ._�1

lo
SR. Rudi Bauer circulou -- ':0: -- ra, deram uma rápida cir

na cidade de Laguna com um AMANHÃ, a menina Maria culada pela Capital. O oa-

bonito carro, Fernanda Viégas festeja seu sal em [ôco, jantavam no

__ : o: __ aniversário - Cumprimen- Querência Palace na noite

QUEM será a nova Rainha tamos com votos de ieuci- de terça feira.
dos Universitários? Sábado tacões. _- :0:--

nos salões do L. T. Clube se- -- :0: -- O BRO'TO qUe representará
rão apresentadas as candi- SERÁ inaugurada hoje no Santa Catarina na festa dos

datas ao bonito título. Museu de .Arte Moderna a Dez Brotos Elegantes do
r __ :0: __ v.a exposição de desenho Brasil, 'será apresentada, no

NA cidade de Rio do Sul, Infantil, patrocinado pelo chá das "Ladys" no. próxi-
o cronista Mello Prates sele- jornal "O ESTADO" .

e as mo dia 6.

cionau as q1linze srtas. que senhoras: t.ourâes de Aqui- -- :0: --

concorrerão ao título "MiS's no e ;.),:;::·ah Donner Abreu, DOIS Brotos dos mais ele

Elegante Bangú" daquela ( -- : o: -- gantes e discutidos na ci

dade. Norma Schwinâen, Ja- MUITO comentada a beleza dade, ontem, visitavam a

cy F, Lima, Elizabeth West- âa glamour da cidade srta. joalheria Gallu] para suas

piuüen, Eunice Linhares, Do- Terezinha Amim, em uma compras de jóias.
ra Rosa, Arlete Murara, das reuniões sociais. __

o :0.:--

Eloá 'Westphalen, Sue�y Gert- -- :0: -- ALTOS Funcionários do

ner, Marcia Maria Reblim, A COLóNIA Grega, recebeu IAPC, recepcionaram nos

Friedel Odebrecht, Lêda T. ontem, o comando do navio salões do Querência Palac€

Colaço, Dalila Rosas, Maria "George", que ora visita com um jantar, o Dr. Mi-

Trindade, Iris T. Ferreira, nossa Capital. randa Barros, representante
Marlene Macheweny, -- :0: -- do D. G. do IAPC no Brasil.

__ :0: __ GAROTAS bonitas das en- --:0:--

A DROGARIA Caiarinense, tidades escolares da cidade, A SUL Cine Produções car
ainda êste ano! fará uma sábado, vão acontecer nas retrão que sempre vem preso
grande movimento com os quadras de tenis e basquete tigiando os acontecimentos
produt'os "Gerlein". do 14.0 B, C. sociais, mais uma vez esta-

__ :0: __ -- :0: -- rá presente na tarde de ele-
"ENCONTRO das Estações" ESTAMOS informados de gância e caridade promo
a bo.nita festa promovida está sendo caprienosamen- vida pelo clube da '''Lad!!!'',
pelo clube da "Lad;&" e pa- te confeccionado o 'lindo -- :0: --

trocinada pela Casa Gení -- vestido de noiva da srta. SENHORAS El'egantes

delIO pianista Castelan acom- Dra. Tereza Fialho. Cidade, reuniram-se para ,

panhará f!s graciosas meni� -- :0: -- um 15ate-papo onde circu-
nas, na passarela azul do O SIMPATICO casal sr. e lou um fino servico det
Clube Doze de Apôsto. sra. D/1. Eugênio Doin Viei- frutas estrangeiras.

-

(

Indescii1Iy'ê"i"õPi'ülüs'iâsm'õ

Está completamente infestado de mocinhos bo,
nítos o nosso interior. Estudantes e funcionários públi,
eos, geralmente interinos, fantasiados com carteiras
de investigadores de Polícia fornecidas, nesta capital,
pelo Gabinete de Identificação e Médico Legal, me,
diante requtslção de certas autoi-ldades. e até uni sâm,
ples cartão de qualquer polrtlco 'da "eterna vigilância"
catarmense.

Êsses mocinhos que não sabem nem guardar o

"segrêdo" (lo "cal1go" que exercem .. _\ andam, pelos
municípios catartnenses ;-nvestig'ando como achar

eleitores para o. candidato já considerado irremedíá,
velmente .des rotado nas urnas de _ 3 de outubro, POI
quo I) povo, que não é burro; só se engana uma vez ...
DO T��IDOR... A

_ TRAI,Ç�O ,

\ �
Flácído Alves, nao resistindo a tentação da

oferta'ijbandeou-se para a inco:racia já que lá estão os di.
nheiros do 'I'esouro acumulados no Inco .. '. �A promessa foi tentadora, .. 300.000'- cruzeiros, pelo�'
seu cartório do Saco dos Limões e aposentacoría cc
20 mil por mês! Em troca {lo seu prestígio, " no S�

O 'provento de aposentadoria já desceu para
18,000 apesar de trânsfuga estar fazendo campa
errada para o já elerrotado Irineu, e a rlita não
meios ce sair ...

Come é, "seu" Plá'ido... o senhor ainda est,

plácido?
NOTA DA DELEGACIA REGIONAL

Ouvimos ou lemos alguresi uma Nota da Delegacia
Regional de Policia, proibindo a fixação de cartazes de
propaganda eleitoral nas placas' ele sinalizàção do
trânsito.
Dis a nota que o autor será prêso, de acôrdo com

a Lei Eleltoral e processado ...
Há Jânio e Irineu por tôdas as placas de parada

de ônibus desafiando a Nota. , .

Processe os udenístas, sr. Dele,�ado! . �}'O colono quer seu CE.LSO/ , !.
Para seu Góvetnadot; li :í
Não, o "colono. de araque",
Falso e mistifi °ador! \ ,

'SS%S%SS,.U� �

� J�Q,e�
C%%%%S%%SS%S%%%%X%%%S%%%SSSS%SS·
�1 Para_ almoça.r:_ e jantar bem, depois de sua

B CU8, QUERENCIA PALACE HOTEL
SSSSSSSSSSSSSSSS;%SSS%%SSS%SSSSSSSSSS%SSSa

,..
.

PROGRA�J1A DO MES
SETEMBRO

4-
7-
11-
18�·.

Encontro ,com RI-FI
En.contro dos' Brotinhos
Orq. centro americana "'l\1arimba
Encontro dos Brqtinhos
Encon tro dos Brotinhos

Cuzcatlan

REFRIG'ERADOR
PRECISANDO DE CONSERTO

Vende-se ou tro,ca-se por imóvel.

Tratar Avenida Mauro Ramos, 93

APED1TIVOS
�U8ICA�OOS

'�1'''1!;.
'�i ., .._.�
..

-

"'�""''''''''''...,,�_,��yJ'� ....'''''_ ...�..."...,."2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS, 5.a Feira, 1.0 de Setembro de 1960
� �_ ,ti � m t$ �)" ���� fl�� �"{ ��
"O ESTADO" O MAIS ANTIGO f>IARIO DE S. CATARINA

�

/

-

Donas de casar
· ":';ITI BRO

Q

__

Descontos de

""\
, .\

\
\

De�en�endo �e sua �ôa estrela!
. •

".:....., ,..,.�
.... !:...... .....i '

. '

� >.; - ... \..

Terminal Marítima
,

HELIOGAS em Itaiaí

\
.

,

ECONOMISTAS FARÃO PESQUISAS VISANDO AO DESENVOLVIMENTO' DAS M,IC'RO-A'REAS BRASILfUlAS
VI'situalização das

perspec_'t
cro áreas brasileiras será o cidade de Florianópolis, no

I
sas lançadas .pelo Seminário Confederação Nacional da progres���' capixaba decidi-l rôrço lançado pela conrede

tívas a curto, e a longo prazo ponto fundametntal dos tra; I próximo mês de setembro, Sócio Econôôômico de Santa Indústria, tendo o industrial ram-se unir em tôrno do eS-1 ração Nacional da Indústria.
de desenvolvimento das mi- balhos que terão por sede. a como fase final das pesquí- Catarina, patrocinado pela Lidia Lunardi como seu artí;

culador. DaRN'ADflaNOIA/ A revelação dos dados co-
'

lhidos, através uma série de
'

I documentoe básicos, versan- AU''MCN'T9 AO FUN'C'IONALI'SMOdo sôbre temas de capital �
import.ância para o futuro
desta unidade federativa, ser
virá como um marco de pío,
neirismo dos empresários
brasileiros, que' não estão
cuidando sõmente de seu ra
mo de atividade, mas se ím,

pressionam também com as

tarefas de outros grupos pro;
dutívos no seu território, co
mo os casos da agricultura,
comércio pecuária e a pes,
ca, para' citar-se apenas al,

gumas facetas da realidade

regional.

A ÚNICA NO ESTADO DE 'S,AINTA CATARINA

comunica:

liXOU d

o industrial Celso Ramos.

que liderou todo êste movi

mento, considerado o que
maís projetou Santa Cata
rina até hoje no cenáríona
cional, está tratando, na

momento, das bases para a

reunião de encerramento do

certame, para a, qual foi con
vidado o presidente

JusceU-1- no Kubitschek.

SUCESSO
Depois de realizar duas fa

ses separatórías, com vinte e

dois encontros regionais,
concentrando grupos de mu

nicípios de economia asse

melhada; o Seminário Sócio

Econômico, de Santa Catari
na credenciou se como o

mais 8ério movimento já fe�
to em pról do desenvolvímen;
to econômico do Estado com

a análise de suas nece�sida
des e os meios de dar solu

ção aos seus problemas.
Prova inequívoca desta

marca é a implantação do

mesmo sistema de trabalho
em outro E&tado, o Espírito
Santo, onde, depois de ape
nas três encontros regionais,
os homens de emprêsa e to

dos os que colaboram para ,_o .

ço
QUILO:

AGORA:

BOTIJÃO DE [E]QUILOS:

25,72 $334,36

helioqo
RUA FRAN.CISCO TALENTINO, 1 - FONE: 3691

E SEUS REVENDEDORES

- XVIII -

Com a TABELA DE CR$ 12.600,00 continuamos a

nossa análise ao aumento decretado pelo govêrno do
Estado ein favor dos Barnabés.

Os fun.cionários desta Classe de vencimentos (Cr$ ..
12.600,00) foram aumentados: para Cr$ 16.000,00, todos
os que estão em atividade; para Cr$ 15.120,00 os ína

tívos que não ;pe�:ebiam remuneração. Os aumentos fo
ram de Cr$ 3.400,00,.para os da ativa e de Cr$ 2.620,00
paea os inativos. As taxas da percentagem foram de

26,98% e 20,00%.
Poder-se-Ia pensar que a discriminação havida foi

somente entre Os ativos e os inativos e que o prejuízo
foi de Cr$ 880,00, correspondente à diferença entre uma

e a outra espécie de funcionários do nível 23.. .:--

Entretanto, nos níveis mais próximos, isto é, nas

classes 22 e 24, houve aumentos até de 66,66% e 81,82%,
cuja média é 74,24%.

Se compararmos essa média de aumentos dados aos

funcioriários menos e mais graduados com os aumentos

dados aos 'funciOonários ativos e inativos da classe ou

nível 23, verificaremos que Os ativos foram lesados em

47,26%, apeaar de ativos, e qs inativos em 54,24%. Todos
os funcionários, pois, deviam ter sido aumentados :para

Cr$ 21.915,00, à base de 74.24% e não com 26,98% e

20,00%, como determinou a lei discriminatá-ria.
il:stes Barnabés foram lesados em Cr$ 5.915,00 os

ativos e em Cr$ 6.795,,00 os inativos.
CLASSE DE VENCIMENTO DE Cr$ 13.200,00. Os

funcionários desta classe foram aumentados: uns para
Cr$ 16.800,00, outros para Cr$ 20.000,00 e alguns para
Cr$ 24.000,00, enquanto os inativos fkaram em Cr$ ..

15.840,00 Ou menos, com as iPercentágens de 27,27%,
51,50%, 81,82% e 20,00%. Os do Pessoal Fixo tiveram

anmento de Cr$ 3.600,00; o Oficial de Gabinete do Go

vernador, Os quvmícoj, e agrônomos, de Cr$ 6.800,00; os

veterinários, de Cr$ 10 :800,00 e os inativos, de Cr$ ....
2.640,00 ou menos. Se todos fossem iguais perante a lei,
como quer a Constituição, mas não deseja o ,govêr,no que
nos castiga, não teriam sotrído prejuizos de Cr$ 7.200,00
Os do Pessoal Fxo ; de Cr$ 4.000,00 os Químicos e Agr�.
nomos e de Cr$ 8.160.00 ou mais, os Inativos.

Esta mixórdia vai dar trabalho 'a consertar, expu r

gando-se as injustiças praticadas por, êste fim de go

vêrno que aí está.
,

CELSO RAMOS que, já não temos mais dúvidas,
será o Governador de iSanta Catarina saído das urnas

de 3 de outubro de 1960, vai .corr ig ir essas anomalias.

Prosseguiremos.
BARNABÉ DE ESPADlNHA'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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37:ô'ÃNiVÊiiSiriiõ'ôitFuNÔÃçÃóSõô'ÃVÀi�=Dàia'<hisi6ricà'Pãrãôiüie'bõrde Santa Calarina o 1,0 de Selembro de 1923 �ue assj.;
nalou'a fundação do Avaí Futebol Clube, a querida agremiação que viria ·a I'undar a entidade controladora d� fut�bol ,barrlga..�erde
e a ter o seu nome projetado em Iodo o Estado/como uma das suas expre�sões mais lídimas. E' o clube mais veles campeão da ci
dade e do Estado e o único a alcançar um lelra-campeonato calaI1;nense,-,façanha YerHiç�da em 1946. Aos seus diretores, ,fundado-

res, jogadores e á grande e disciplinada legião de afeiçoados do clube alvi-anil ,pela efeméride de hoje ( 31 anos
i::
,.,'

\

, '. �;ude ,lulas), o nosso "Hip, Hip, Hurra", '1' ',.
_

tsS:�������ES����:S������������������.�'SjS,S%S%SS$SS%$SSse_%SSSS%SSS:S?S,g%%SSSgS%S%SSSSSS$%$$%��'SS'SS%SSSSS%SS·SSSSSSSSSSS%%S%SSSSS'
/ .

nho, Bequinha e Guimarães: dor do Coritiba. Sombra. a-I conosco mesmo, se deíxásse
um triQ maravilhoso, com' utou satisfatoriamente, le-

_

mos de trazer a baila a ati
Guimarães ganhando o meio varido sempre perigo a meta tude cortez e que denota o

de campo e triang\f!ando do adversário, teve contra verdadeiro desportista re

explendídamente com c""hico si um penalti não assínaladc presentado nas pessoas de
e Bequínha. Gordinho pela e_uma bola na trave. Oscar Hélio Rosa técnico da, equipe '),Escreveu: - Souza--'.JuIiior J que não teve tempo nem si- extrema esquerda não n03 nao bízou a sua estup�a que do Paula Ramos e dr. O CLlCH1l:· NOS MOSTRA A BELA E MODERNA SEDEenviado especial da AéESC. quer de esboçar uma defesa, convenceu. Oda que' o subs- apresentação da Capital Ca- Ciro Marques Nunes chefe SOCIAL DO CLUBE ESPORTIVO RAISANDU DA

Perante uma torcida en sendo assim bafejado pela títuíu esteve muitos furos tarínense, Valério pela meia da delegação que concitaram ,CIDADE DE BRUSQUE QUE ORA PASSA
,tusiastica, que aplaudiu do sorte. Aos 42 minutos. Oda, acima. Chico, trabalha muito sequ�Ddla muito bom. Bebínho aos jogadores do Paula- Ra-, POR COMPLEl'A REMODEL IÇ;�-

- -

'

primeiro ao último minuto coreu pela extrema esquerda bem com a bola nos pés. pela extrema canhota e

pos-,
mos a esquecer o que acon

de jogo as duas esquadras, e venceu a vigilância de Oda um centro avante- cere- teríormcnte Zacki se equí- teceu, bem como que tratas-]
defrontaram-se na t!}�de do Marréco, apresentou-se a bral, pela extrema direita valeram em eros e defeitos, sem o árbitro como um gran- HONRA AO MÉRITO
último domingo, na bela a- sua frente um coredor e�r- estorçadíssímo. Ivo que o com Zacki levando ligeira de amigo, pois o q'ue acon- Al.1,I:TA t ',I U.ftI:J�X.(,
colhedora e sempre sinipá- me do que se aproveitou substituiu com altos e baixos vantagem sobre o compa- teceu é coisa comum c que ��\I[;J
tica cidade "Sorriso" as equí- para vencer a perícia de Duílio desloca-se muito bem, nheiro. Arbitragem má' de os mesmos deviam ser).iW,,;'

_

pes do Paula Ramos E. C., Pamplona após a comple- cumprindo atuação destaca- JC(sé Silva, que esteve numa cavalheiros na �!"Jrá como RECEBERAM MIEDALHAScampeão de Santa Catarina mentação ,-.de tabela com dissimá. Rona1(� pela extrema tarde pouco inspirada. Dei- se tivesen::..IéOlÍlido um resul- ' .
'

de 1959 e Coritiba F. C., atual Duílio. Neste lance na prí- esquerda com um tr�balho xo�. de marc�r fool penalti
I �.Q_"J�clvorável. E assim mes-

O sr, Prefeito Municipal,dall;la.líder ,do certame Paranaen- meira jogada a bola chegou de retaguarda e xr: Iegítímo de N1CO em Som�m<, amÍt,l,'os que devem proceder de cjando expressar o se; Em nome dos atlétas, ta,
se e campeão

/ Araucaríano a pasar por baixo da chutei- explêndído, se mbízarf no e�pulsou a Oda P�}Y.eJíama- os verdadeiros ,desportistas,! reconhecímento 'à esplêndida lou o sr. Osny Barbato, ehe,de 1959. As duas esquadras ra �e Manoel, que foi Infeliz entant� a sau. grande �e- �,-",;-�ll--JtJ;caz em sua pois o time do Paula �amos ! campanha' realizada pelos fe da embaíxada campeã,adentraram ao gramado, ao ,�entar recha�sar. a bola sent�çao 7 dl��S na decisão; inverteu muitas com esta atitude de :

seus I atlétas de Florianópolis, ressaltando o auxílio dõ Pre.,
díspostas a urna apresenta- para fre�te. O primerro tem- metrópole�7-'hga-Verdê. Na �altas no meio de campo dirigentes demonstrou ser I campeões dos Jcgos Abertos, feito de Florianópolis, sem o
ção condigna. Nos prímeíros �� �:��mou,�o m� Placa��l:..qui�M?c; Paula Ra�: ._ �a�vez por falt� de preJ?aro tão. grand� na derot.a como

que tiveram lugar na cidade qual não teria sido possível amovimentos de bola a equi-. s a ze o pa�a ? C�fJ,r, . .t>.amplona começou muito f1s1CO, o certo e que deíxuo sena se tivesse vencido ao de Brusque reunluvos bem participação nos Jogos· de
pe Florianópolitana coman- tlb�. Contagem �::;'�1t�... de- I be;m� para falhar redonda- de acompanhar OS lances da, Coritíba na pugna do últi, 'como) aos �eus diri�entes,· Brusque.dou as ações com sua deferi- �1�1� tom�ndq:-�t-' por base o. mente por ocasião do prí-. partida, apitando a dístan-

I
mo domingo, A renda foi de 'exta. feira última no, recín, Em momento alto da sosiva bem PI�ntada' d�ntro \�lCl.0 ",",�:J'Y�lador da equipe I meiro, terceiro e quarto ten- cía, :qeixou \ de marcar uma

I
cr$ 561.620,00 (quinhentos e �o da Câmara de Vereadores. lenidade, ofereceu ao chefe

�as quatro l�nhas e a Iínha ��rJ'" .uopolítana. Na
..

etapa I to do Corltíba F. C. Nery e penalidade máxima contra o I sessent� e um �il e s�ce.n. Em nome ,do legislativo mu, do executivo municipal a

�.e .

avantes procurando em y. ",�nplementar o Corítiba re-' Manole, procuraram acertar, I Paula Ramos optando por tos e vinte
_

cruzeiros). MUlto nicipal o vereador Aldo Be., bandeira representativa dos
.

rápídos
. c?�tr�-ataqu:s,Jf.r:�� tornou disposto a. aum�n�ar

I
sem conseguir' no entanto. I U�m escante�o: voltando �traz bôa a arrecadação de Be�ford larmin6 da snVã fêZ' o elo_ JOGOS ABERTOS, para que'ceI' 1I pe�Icla do���"�.1a-me- a contagem, com Jogo rapldo NerY atuou mais a vontrude. em sua declsao para satIsfa- Duarte, que bem denota o gio do significativo feito. -\ ) 'sr. Osvaldo Machàdo a em_

ta� aml1to��: :z;tté aos vinte rasteiro e deslocações ma- do Que seu companneiro de I zer ao desejo de Julio Salsa' intereSse do públ1co Arau. A,. seguir, enaltecendo a )unhasse até 1961, data de
mmuto�j "'"'dá etapa inicial as ravilhosas' ,de seu savantes, zaga. Marreco, Zilton, NeTI- mendi bal1ideirin�a das. ar- <;ariano pela apresentação contlul;a. da' representação ;ua realização, desta vez em
ou�s equipes estudavam-se com Ivo que no fina! dá nho, Betinho\ e pórterior- qülbancadas, que foi' influen- dos camp�es .ct� S'anta Ga_ eSP6rtiva de ,sua terra, o sr [õ'lorianópolis.
mutuamente. ,No VlgeSl!J110 primeira fase havia substi- mente Valério, jogal'am num c,iado' por Oda para assim, tarina e do Paraná. Na pre. OsvaldO Machado, em breve;;

�

Finalmente, encerrando a
minuto Zacki substituiu a tuido a Oda este consequen- sistema muLto aberto. pro- proceder .Cabe no en'tanto ao liminar o Banco Inco de

I ;.)alavras,
-

disse o quanto s.e '3essão e congratulando-se
Detinho pela extrema es- temente a Gordinho a peça piciando um corredor. enor- media,dor da cçmten_da: mais Curitiba abateu ao Banco mostrava satisfeito com uma :ambem c.)m Os jovens que

qUerd.
a indo este último

pa-rmasi fr.aca.
da linha de fran- me do que se aproveitou RO-. méritos do que deméritos. lriCO. de Itajaí por tres ten_ plêiade de desportistas côns. tão bem se houveram na ci_

ra half back esquerdo em te do Coritiba FI C., o time nald, para levar o pânfco ao 'Jonfesou ma-is tarde que ha- tos a dois. Assim o Paula Ra- dos de se upapel. dade centenária, o vereador
lugar de Nelinho que deixou de casa mandava na partida último reduto do a,rlversário. via al;1tado�mal, numa atitu-· mos despediu.'se ,da Taça Os campeões foram cha- HéÍio Peixoto, presidente da
a cancha por não pOSSUir jog·ando a vontade .Na altu- Helinho pela extre,,::a di:'ei- 'ie altruística que bem deno .. "Brasil", dando oportunidade mados. então para recebe'.' Câmara Municipal, agrrude.
condições satisfatórias para ra ,dos 14 minutos Zacki es- ta, c$forçado, perdendo na ta' o seu caráter de homem ao seu co. irmão, o Coritiba o prêmio que 'é aspiração de ceu o comparecimento de
atuar numa peleja de tama- capou celere pela extrema maioria das vezes o duelo '�1C'nest() e integro. Estaria- F. C. de prosseguir na dispu_ todo atléta amador: a me. todos.
nha responsabilidade. Aos 30 esquerda soltou' a bola para com Guimarães half apoia- mos sendo injustos para ta de tão cobiçado título.
minutos ,da fase inicial quan- Sombra qué na conta devol
do o's paulaínus retrairam, à veu-lhe o balão de couro do

centro avante Oda, entrou que se aproveitou o veloz

firme na ãrea da equipe ca- vnteiro esquerdo para finali

t-arinense e atirou despre- tal' pela segunda vez na

tenciosamente o arqueiro era \'e guarnecida por Hamil

Pamplona que· até então vi- ton .Aos 16 minutos Sombra
nha saindo-se a contento num� complementação de

falhou redondamente dei- :cgada com Valério foi cal

xando que a pelota depois çado e trancado dentro da
i1e dominada escapass�' e irea por Nico, o árbitro José
ganhasse o fundo das ma- da Silva que até então vinha

lhas que lhe estavam con- tendo uma atuáção sa_tisfa
fiadas. Este gol foi como uma tÓl'ia deixou passar em bran

ducha fria no ânimo dos co� cas nuvens este lance. Aos
mandados de Hélio Rosa. 18 minutes Duí](io concluiu

Aos 33 minutos da fase ini- em visivel impedimento após
cial Duílio· após uma tabe- uma 'jogada. maravilhosa 'de
linha com OçLa, fuzila ao ar- Orla qüc esca'pou celere pela
Co paulaíno ,a bola passa pe- extrema direita, burlando
lo arqueiro Pamplona, Ma- assim a vigilânCia de Pam�

noel em ,desespei:o de causa _)lona pela quarta vez, sobre
coloca a mão na bola come- lS vistas complacentes de
tendo penalidade maXlma..,'ulio Sa'samendi bandeiri
O árbitro José Silva que se nha das arquibar:cadas. Aos

encontrava longe do 1ance, lin�e e cinco minutos da

assinalou escanteio; o ban- ,.eta,pa derradeira, Chico ce

deirinha Julio Salsamendi rebral insider direito do bo
foi chamado atenção pelo ritiba deu cifras ,definitivas

jogador Oda, que determinou ao marcador, assinalando o

ao auxiliar das arquibanca- !i.o e último tento da'parti
cÍas ,de Belford Duarte

-

que da. Daí por diante o Paula

intervisse e assinalasse o Ramos tentou és,boçar uma

penalti o que realmente a- reação, tendo sido infeliz pOis
eonteceu depois de a bola já Sombra .aOs 32 minutos da

está sendo colocaqa para a etapa derradeira após do

cobrança do escanteio. Duí- ;ninar toda a defens�va ad

lio foi encarregadO' de co- versaria atirou es,petacular
brar a penalidade máxima e mente na trave arrancando

o fez com muita felicidade, :tplausos da enorme torcida

pois Pamplona ainda conse- presente ao estáJdl0 do Co-

guiu tocar na bola que ga- ritiba F. C. �o Cortiba que

nhou o fundo .de sua meta aos 35 minutos substituiu

pela segun1o.a vez. Dois mi- seu arqueiro Hamilton por

nutos mais tarde ou seja aos Zé Augusto um jovem de

35 miuntos, Nico atinlgiu à muito valor temos a salien
Sombra na entrada da área, tar a atuação do trio final,
Valério encarregado da co- Hamilton, Nico e Carrazzai

brança o faz com rara feli- que nos momentos· iniciais
cidade fazendo a pelota co-' da pugna quando a pl'e�são
brir a barreira e chocar-se

-

'paulaína erit grande latua-:
contra o poste direito da ram sen:pre a contento ·por

meta confiada a Hamilton tando--se airosamente. Juli-

Baqueou n Paula. Ramos ante a melhor clássB, técnica
fj�ra do, C1riti�ae

MELHORIA DO SERVICO PÚBLICO
,

A burocracia�tomou conta de Sania Ca·
tarina. Hoje em dia é difícil aié pagar
o impôsto devido ao Esiado.

É' necessário melhorar .os Serviços Públio
cos de ial jeito que todos aqueles que te·
nham assuntos a lralar nas repartições
públicas sejam atendidos num mínimo de

tempo possível,

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

Co'm (ELSO no Govêrno teremos um Servi�o Público eficiente e desburocratizado.

EM

C. E. PAISANDU

E BRUSQUE

COISAS DO ESPORTE
EME·BE

Seanalmente, estaremos apresentando a secção
COISAS DO ESPOR'I'E, que viza tão somenté "gozar"
os atos esportivos, verificados na semana.

Vamos então aos acontecimentos de hoje:
Os {'artazes dO dia.:
O PIOR PECADO - Protagonizando Hélio RORa ao

lançar Nélinho domingo.
'

\
'

HORA MALDITA - Foi o que ''Pensou Pamplona
após b tremendo bombardeio.

.

DIA AZíACO _!_ Protagonista
porte Clube (dia 28)

---000---

Descoberta sensa, ional dos Diretores do Vas,co da

Gama! O Clube nec�ssitava de ampRro para vencer.

---000---
.

PINGA e MANGA. mata qualquer um!!!
---000---

Prá vencer o Botafogo o Vasco foi buscar um ITA ...

em qualquer lugár.
----000-----

,

Embora perdendo oS diretores do Botafogo ficaram

�atisfcitos. DIDI deu grande renda para a equipê.
----000----

Paula Ramos Es-

O Palmeiras de Blumenau ,
vai gastar a "GAITA"

título de Campeão Estadual de 60.

---000---
a,ceó"a a FOGUEIRA elo ,�ampeonato es·

l)ara cons,eguir o

Dia 11 será
tadual!

---000--

Depois de vender CASTELO, o Vasco

N�AR, com mais felicidade.
----001\---

passou a SO-

DIZEM ...
Que a transmissão da Rádio Gua-rujá abafou.

Que para muitos o Paula Ramos traria um saco de gols
do Paraná. E trouxe.

Que o Lira e o Chaplin andam as escondidas.
.,

Que o Felinton, o do Bar, vai dar lima festa. se o FLU

vencer o Bangú, sábado. .

Que o dr. Milton Leite está pensando no jôgo de domin�

go: Vasco x Flamengo.
Que o Edgar'Ru1koslki já AMARROU O,Santo Antônio

de cabeça '!prá baixo. ,

Que o "seu" Arnaldo quase morreu depois da vitória do

Vasco. Foi feito até ehá.
---odo-

A PERGUNTA INFAME: VOdê sabe qual o árbitro da

Capital que virou cl'onista social?

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

MOSAICO NORTE�AMfRICANO

Pergunta: -

Que representa' o Sino da Liberdade?

Resposta: -
,

O Sino da Liberdade em Filadélfia, é um símbolo de

independência do .povo norte-americano. É
-

assim desig
nado porque serviu para anunciar, a 4 de julho-de 1776,
que os Estados Unidos se haviam emancipado da Ingla
terra. Nêle está Inscrita uma citação bíblica: "Procla-

<,
mai a liberdade por tôda a terra e entre todos os seus

habitantes". A inscrição não celebrara a Independência,
pois o sino já existia bem antes desta; mas reflete f iel
mente os sentimentos do povo norte-americano.

O Sino da Liberdade foi fundido na Inglaterra em

1752. Rachou um ano depois, sendo refündido nos Esta
dos Unidos. Em 1835, apare, eu outra fenda.

Devido à sua antiguidade :e às condições. em quê se

acha, o Sino da Liberdade é raramente usado, a nã-o ser

na véspera do Ano Novo, à meia-noite.
(Da Série "It's a Fact" - MD - 2455)
.

.

- , \

I A I
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES,

DOS INDUSTRIARIOS
DELEGACIA EM SANTA, CATARINA

r

E O I TA L

No
. , .

eserrtórfo

l'

Por motivo de mudança vende-se dua-s casas no

bairro BOA VIS'l'A 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
lVIari�heiros, a cento e cinquenta metros da praia.

Tratar no próprio local ou pelo fone 6372, com o

81'. FERNANDES.

, ", ;'\:;�i1r:,���:��::'��i;""":";"-�'
.

:_·(-.��i/

Um milhi1� e meio de eaiarinen
ses [cêrca de dois lêrço« da po

pulação total do Est!ldo) vivem
na zona rural, trabalhando a

terra.

o progresso eeon6mico de Santa
Catarina depende essencialmente
do desenvolvimento da sua agri·
cultura:

, ,

J.e CJl ? e nCJl eLu&e q),rJ.ie.� :JJinrpJ-
GRANDE 81NGO PROl' REFORM,A'ÇÃO DO OR6ÃO DA CATEDRAL NO DIA 1.° 'AS 20 HORAS NO CLUBE DOZE DE A60S· TO A VENDA DOS
CARTÕ�S E' COM PADRE AGOSTINHO NA CATEDRAL - ESPEREMOS QUE TODOS CORAÇÕES BOND'OSOi ('OOPER:EM COM ESTA

CAMPANHA.
.

J
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Tribunal de
� Justiça

N SESSÃO DO T�I�U- RIO CbSTA, decidindo o Tri_ vile, em que são apelantes
NAL 'PLENO, REA.lidZÂD,t\ bunal, por votação unânime, a Justiça, por seu Promotor
NO DI A15 DE JUNHO DO denegar a ordem impetrada: e Antonio Faustino. Relator
-CORRENTE, FORAM SUL, Custas pelo impetrante. o Sr. Des, HERCILIO ME-
GADOS OS SEGUINTES DEIROS, decidindo a Câma.

ra, por conformidade de vo

tos, dar em parte provímen,
to ao recurso interposto por
Jorge Amaral, a fi� le redu
zír para um ano e tres me,

ses ',:l,e reclusão a pena a que
foi condenado como incurso
no art. 218, combinado com

') art. 226, íncíso III ambos
rio Código Penal, mantidas
as demais pronunciações da
sertença apelada quanto ':1
êsse apelante, e, consoante
o parecer da 1.a Sub-Pro_
curadoria Geral, dar provi
mento à apelação Interpog,
ta pelo 2.° Promotor Público
a fim Ije condenar,' como

condenam, Antônio Faustino,
como incurso no, art. 218,
combinado com o art. 25, amo
bos daquele Código, a um

'8) 'Recurs ele habeas.cor- ano de reclusão, que deve

PUS' n. 494, da comarca de rá cumprir na Penitenciá

Criiiuma, em que é re1'Qrren-, ria do Estado e ao pagamen,
te José Zavadil e -rceorrído o to da taxa penitenciária, que

3) Hatieas.corpus n. 3.119, Dr., Joiz de Direito. Relator arbitram em crs 30,00. Cus
da comarca de São Mi-guel do _o Sr. Des. TROMPOWSKY tas na forma da lei.
Oeste, em que é impetrante TAULOIS, decidindo fi Tri_
o Dr. Antônio Piclletti e pa- bunal, pelo voto de desem
ciente João Ribeiro �eno, pate do Sr. Des. Presí'dente,
,Relator o Sr. Des. ARNO negar provimento ao recur,

HOESCHL, decidindo o Tri- soo Vencídon on S1's. Des.

bunal, por votação unpnime, Relator, Ferreira Bastos, Be
conceder a ordem, sem prev ] rísárto Costa e V:tar Lima.
juizo do prosseguimento do Designado para lavrar o a;

processo. Sem Custas. Pre- cordão o Sr. Des, Hercílio
sídíu o Julgamento o Sr. Des, Medeiros.
Ferreira Bastos.

FEITOS:
1) Habeas-corpus n. 3.126,

da comarca de Florianópolis;
em que é impetrante o dr,
Hélio Barreto dos Santos e
paciente Aroldo Ida Silva
Gentil. Relat-or o Sr. Des,
FERREIRA BASTOS .decí
dindo o Tribunal, por unâ,
nímidade de votos, denegar
a ordem impetrada. Custas
pelo impetrante. Usou da
palavra o dr. Hélio Barreto
':,os Santos.

6) Habeas-,corplis n. 3.125,
da comarca de Joaçaba, em

que é impetrante ,e pacionte
Jaime Thomaz Ortiz. Relator
o Sr. Des. VITOR LIMA, de,

eídíndo. o Tribunal, por. vo

,tação unânime, denegar a

ordem impetratada. Custas
pelo impetrante.

7) Recurso de habeas-cor
pus n. 493, da comarca de

Curítlbanos, em Que é re,

corente c Dr. Juiz de Direi
to "ex-off'icio" e recorrido

Vergílio Bino do Valle. Re_
lator o 81'.- Des. BELISAR10
COSTA,Id.ecidindo o Tribunal
por votação unãníme, negas
psovímento ao recurso, Sem
Custas.

Para trabalhar com eficiência e bom humor
é preciso cuidar da saúde.

Regulador Gesteb'a normaliza as funções
dos órgãos femininos, evitando assim"o desgaste
de nervos quc certos distúrbios provocam.

, " Use Regulador Cesteira

'-

lNSCRICõES PARA NOVAS LOCACõES NO CONJUN
TO RESIDENCIAL DO SACO "nos LIMõES

1 - Levo ao conhecimento dos segurados do LA.P,L
que a partir da presente data até 15 de setembro de 1960,
-estarão abertas as inscrições para os interessados na lo
cação das 'casas vagas e que se vagarem, no Conjunto
Residencial do Saco dos Limões. inscrições. que serão
efetuadas de acôrdo com as disposições da Pcrtarla
DNPS - 3.740, de 4 de abril de 1956, relativa ao

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

segurados que tenham completado 24 (vinte e quatro)
contribuições Ipara o Instituto e venham contribuindo até
o mês de julho p.p. .

-

_ .

3 - O valor fixado para novas locações 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 duodécimo das taxas de
servicoj, públicos. '

� 4' - Terminádo o prazo. das. inscrições, em ��/9/60,
'os segurados regularmente inscrftos serao classificados,
ua forma da supra citada 'POrtaria DNPS -- 3.740/56 e

independente da ordem eronológica da inscr-ição, de
a.ôrdo com as seguintes qualidades preferenciais:
a) - Obrígaoão de desocupar o imóvel em que o segu

rado residir, por fôrça de sentença judicial, deter.
minação do poder público ou ação de despejo,
mes�10. que ainda '1;ão julgada.;. r. ••

b) - Participação na Força Expedicionáría Brasileira;
e) - Encargos de Família; /'

d \ - Relação de garantia, expreasa pela percentagem
que o aluguel básico representar sôbre o .salário
médio do segurado e, se casado fôr, acrescido pe
lo salário de seu cônjuge. -dêsde que seja contri
buinte da Presidência Social, ambos tomados em

'função dos 6 (seis) meses. imediatamente ante
riores ao da abertura das mserrçoes.

e) - Participação em inscrições anteriores para 'o mes-.
mo fim, havidas na vigência da mesma Portaria
mencionada.

5 - Não serão admitido:> às ins,crições Ou dela se·
I'ão excluidos:

. , .
.

.
, ,..,'

'

';"."""

-a) - Os segur�d?s cUJos sala�lOs fOI am mcompa_tJvels Múbiliário completo para escritório de advogado Ol
,com os hmItes estabeleCidos para a ,relaçao de ,.; . . ,

I

garantia'

I
comercml, composto de: duas eSGl'lvamnhas, um arma-

�) - os segur�do_s que, �ro�rietál:ios op _pro:t_:1itentes -,
rio parã ,livros com ,portas corrediças de vidro, um arqui.,

-comprador�s. de l!ll0vels r�sldencla!. nao jc?�pro. vo de papéis ,com porta de esteirinha, um sofá, llma cª..

vare�,. a J}lIZO d.es�e InstItuto,
A

a lm�o�slblhdade deira dé- braço 3 (três) cadeh'as simples e uma mesinhada utIhzaçao do lmovel, para nele reSidIrem.
r •

'
,"

.

'

6 - A classificação final dos segurados in&critos pal'a ma,qmna de escrever. Tudo em Imbma compensada"
,'csultará da soma de pontos atribuidos de acôrdo com �m ótimo estado' de, conservação, da marca "CIMO", de .

as qualida4es mencionadas no it.em 1·° supra.
.

Rio Negl'inhc.
.'

..
7 -:- FIcam sem nenhum efeito. �od'a _e qualqu�r :PaI- _, Uma sala de jantar de imbuia, composta de uniahCIpaçao dos segurados em lClasslfléaçoes �nterlOI es e ""r.' , " •

•
• ':

�s pedidos avulsos de lo,cação, deyendo Os ll1teressado� nesa elashc:l, c,om duas taboas, seIS �6) cade.uas sl�ples
Inscrever-se devidamente, de acoro-o com.o presente ,2 duas de bra-ços ,com assento estofado,. dOIS balcoes e

edital. !Jma cristaleira,;
.

8 - Para os pedidos de insc1'l5'�0. e del!!ais esclare·
CImentos deverão os segurados dIl'lgll'-se a DELEGA·
elA do 'Instituto nesta Capital, Serviço I�obiliáriç -:-
2.° Andar do Edifício IPASE - Praça PereIra e OhyeI
ra, no horário de 12 às 17 horas, de segunda à sexta·
reira e das 9 às 11 horas, aos sábados. '

Florianópolis 28 de agôsto de 196G
_

GENTIL T'ELl..ES - Delegado

2) Habeas-corpus n. 3127
. ,

da comarca de Caçador, em

que é impetrante e paciente
Benjamim Ferrer Figueire
do. Relator o Sr. Des. HE'R
CILIO MEDEIROS, decidin
do o Tribunal, por votação
unânime, denegar a

. ordem
impetrada. Custas pelo im

petrante.

9) Agravo 'de despacho do

Relator, nos autos de, Desa
foramento n. 6, de Araran_

guá, em que é agravante Na
talino MandeI da Silva., Re_
lator o se. Des. }4AURILLO
COIMBRA, decídíndo o 1'ri-'
bunal, por votação unânime,
negar provímento ao agra;
vo.

4) Habeas-corpus n. 3.120,
da comarca de Campos :Novos
em qU,e é, jmp.etr.ante "José
Eneas 'À,thailazio e'pacfénte
Antônio Oscar Correia. Re_

lator Q Sr. Des. MAUIÍlLLO
COIMBRA, !decidindo 'e �ri
bunal, por votação unãncme,
denegar a ordem, Custas pe
lo impetrante.

NA SESSÃO DA CÂMARA
CRIMINAL, REALIZADA NO
DIA 17 D'E JUNHO DO COR
RENTE, FORAM JULGADOS
OS SEGUINTES FEITOS:

1) Apelação criminal n.

9,288, da comarca de Joln_

5) Habeas_corpus n. 3.122,
da comarca de São Bento do

Sul, em 'que é ímpetranté o

Dr. Osório de Souza Freitas
e paeíente Paulo Ottvajen.
Relator o Sr. Des. BELISA-

\

"

DIA 3 SOIRÉE DOS UNIVERSITÁRIOS
APRES;EIXTAÇAO DAS CANDIDATAS AO
TíTULO ,DE RAINHA.
Mesas U.C.E. - Cr$ 200,00.

V E N D E-S 'E·
,':'

�!-�-

PREÇO DE OCASIÃO

2) Apelação criminal n.

9.299, da comarca de Rio do
Sul, em que é apelante Fran
cisco João Pereira e apelada
a Justiça, por seu PrÕinotor.
Retator o Sr. Des, HERCILIO
MEDEIROS, decidindo a Câ,,:
mara, por contormídade de
votos e consoante o parecer
da La Sub_Procuradoria Ge
ral do Est8icto, rejeitar a pre
liminar arguida pelo apelan
te, no mérito, negar provi
mento à apelaçâo para con

firmar, como cófifífniam, à

sentença apelada, por seus

fundamentos, que são rigo
rosamente jurídicos e se har
monizam perfeitamente com

a prova dos autos. Custas
pelo apelante.

P A R T I C I ,p A" ç Ã O
HÉLCIO MORITZ

e
_";'". ;-'1'

I

_;;' Um quarto de ,casfll de madeira de lei, com Ulll
'

_;uarda-roupa, cõm três. (3) portas, cama, uma pentea�
de ira, ',duas mesinhas de cabeceira e um l'ol,lpeiro.

, I
Informações à rua Visconde de Ouro' Preto, n. 121�'

com a proprietário. ' -,
'

Sábado dia 3

E
HELCIA MARIS T, MORITZ

participam aos seus parentes e pessoas de suas

relacões o nascimento de seu filho EDSON
ocor�ido no dia 22 do corrente na maternidade
Dr. Carlos Corrêa.

VENDE-SE URGENTE

AGRICUlJURA
Os que vivem das atividades agríí:olas' necessitam
de- um govêrno que assegure:

· Extinção do Impôsto Territorial
· Assistência técnica adequada
· Ensino agrícola (escolas agro·técnieas)
," Silos e armazéns para guarda e conserva4Õo dos

safras agrícolas
Melhores estradas para maf� fácil acesso aos
centros consumidores I

Seguro de acidentes do trabalhador rural
• Facilidade de aquisição de terras devolutas
• Parques de máquinas agrícolas a disposição dos
agricultores, suas associações ou cooperativas

• Fomento e financiamento às indústrias agrícolas
Recuperação de terras alagadas
Financiamento aos jovens casais para compra de
lotes rurais e equipamentos agrícolas

."_

VOTE EM

,SOIIfÉE � Apresenlação das' -Debut�t"$ e eleição da Rainha dos Estudantes Universitários.
Mesels, Rem,joarlâ'Mullerr preço: cr$ 210,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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í(õillõ-ifôr'Prõlisslõiiàl!
�, ��-�����---�-���-�,-----�DR' HENRIQUE PRISCO DR. NEW'fON U'AVILA. .

. Dr; Miguel E M. Orofmo

PARAISO

Operaoõ" - Do.nç.. a. SeD11o.
ra, - ClíDlca 4. Ac1ulto"

Cura0 c1e EepeclallzaçãO no 1!00pt
tal dOI Servldorel do Mltlldo.

(serviço do �ro%. Marlano d. ÃIl�

drade). COllsult... : Pela maDhi no

Hospital c1e caridade. 'A ,tarde d...

16.30 110raa em dtante no �JlWl.,
t6rlo. à Rua NUllel Machado. 17.

esquina da Tlrtoc1ellt.. __ Tet.f.

2766. Re,ldêllcla - Rua .ar..
chal Gama D'Eça. n.o UI, - Tel.

1120.

Jf
DR. AYRTON DE OU-

VEIRA

DOENÇAS DO PULIUO
- TUBEJtCULOS. -

conlult6rlo - Rua, ,..np.
Scllmlc1'. 18 - Tel. 1801

Horário: 4U I' li 18 hor ...

ReI14êllcla - ,ellpe Scbmld'
D.O 117.

DR. ANTONIO MUNIZ DJi!

ARAGAO

CIRURGIA TRAUM'ATOLOGlA
ORTOPEDIA

Conlult6rlo: .lOão PllllO 14 -

Consulta: dai 16 àl 1'1 ho;... di'.
rlamente. Menol aOI I'badoa R'"
81c1êncla: Bocalun, 135. Fone %7U

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Dlploma<1o pela FacUldade .N acIO_
nai de Medicina da UDlv'Ol'lldad.

do BrU1l

Ex..lnterno por concW1lO da .ater_
Dldade_Elcola. (SlnlÇO elo pror.
Octávio Rodrlguel Lima). h
Interno do Serviço d. C1rulala do

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

Janeiro. MéC11co do Hoaplh1 de

Caridade • ela Mat.rnldade Dr.
Cariai Corrêa.
DOENÇAS D:a S.lNHOltAS
PARTOS - OPIBAÇO.lS -

PARTO SEM DôR pela mé'odo

DR. LAURO DAUR.4
CLINICA G••AL

em "ambc. OI ..xo.. Doançu 40

aparêlho Dlgeltlvo e do II1atem.

DenOIG. Horário: 10� 11 12 e

21h à' II hor... - Colllul'6rlO:
Rua Tuadentaa. UI - 1.0 anClar

- Fone 8246. Rte1dlno1a:._
Lacerda Coutinho. 11 (Cháear. do

Espanha - I'OD' '.41,

Dr. Hélio Peixol�
ADVOGADO

1i:scrltório - Rua Felipe
Schmldt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.

ResIdência Alameda
AdOlfo Konder nO 27.

Caixa P�stal 406. '

Telefone - 2422.

Dr. Helio Fridas
DOENÇAS DE,. SENHORAS
PARTOS' .,..:.. CIRURGU -

CLíNICA GEBA14
ConsultóriO: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 àfJ 19 horas (ao la·

do da Farmãcia do Canto).
Res.: Santos Saraiva,470
_ Estreito - Fones 2322 e:

6367.

DR, RUBI GOMES
MEIDOIÇl
•aDloo .

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se-.
nhoras - Clínica Geral
R..ai.ênela:

Rua Gal. BitteDcou\ n. 111.
Telefone: 2661.
CODSult6r1.:

Rua Fe1ip� Scbmldl. a. 17.
Esq. Álvaro d� 0&"&1"0.
.Hor'rfo:

nas 16,00 às 18.00, diaria
mente e)r�eto aos sábados

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

CURSO DE ESPECIALIZA.
CAO DE PERIODONTIA com
õ prof. S. Sthal da trníversí.,
dade Ide Nova York, no Rio
de Janeiro.
Edifício" $ão Jorge - Sala

16. ,Telefone 2862

CIRURGIA GIRAL

l.)uenç... a.. SeD11or.. - ..,roc$O-
10g1a - j;letrlcldade ..'dtca

COlllultórlo: Rua Victor, ,.'1_
reU.. a.o 28 -- Telefone 1807

Conlult.. : Dal U boral em dlall$l.
Realdêncla: Fone. 8.4!1. Rue Blu
menau. n 7'1

ORA. EVA Be SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstia. de anua e recto

fratamento de hemorroidas, flatul.....etc.
CInr.la. anal

CONSULTéiUO: - P.ua CeI. Pedro Demoro. 1553
Estreito

METODO PROPRIO
FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGlAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO f'ARANA
RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENT'OS DE CANAL

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

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MA 'ERNIDADE �ARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

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

Exames do Estômago - Vellicula Biliar -- Rins :..

1'orax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica
<Gr:.t.vidêz) - Radiologia Pedlát!!ca.

nISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDEReçO: Rua Irmã Benwarda s/n. Onlbus à por
ta (Almte. Lamêgo) .

MaurIcio dos Reis - advogado
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estado
Santa Catarina

Dr. Guerreiro d'a Fonseca, especialista em ólhos -

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu

nicar aos seus .clientes e amigos, que reabrirá sua cli� j

nica em FLORIANÓPOLIS, em Março de 196-1.
No momento, está em estudos de sua esp�ialidade

em. CURITIBA. Onde está atendendo seus cliente!> em

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

CONVOCAÇÃO

(onvenção Municipal
O Partido de Representação Populil.l·, Florianópolis,

pela Comissão de Reestruturação, de acôrdo com suas
atribuições, CONVOCA os seus filiados para a CON
VENÇÃO MUNICIPAL que se realizará em 17 de se

tem.bro, às 16 h<>ras, em sua séde socia'l sita à rua Con�
selheiro Mafra n9 3, com a finalidade de eleger o novo
diretório mtmicipal.

.

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

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

Ari de M�lo Mossimann
Oldemar Magalhães

TERRENO. Bairro de Fátima - Estreito
\

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

esquina, com frente para rua Aracyyaz Calado.
Tratar pelo: telefone 62-62.

.
'

f'
"

SANTA CATARINA precisa
um govêrno que consiga:

* Financiamentos para compro
de equipamentos rodoviários
para os municípios

\

TRANSPORTES
CELSO RAMOS afirma que um povo só pode alcan

çar progresso econômico e cultural através das fa

cilidades de comunicação.
i
.\
\

* Melhoria e ampliação da nos

sa rêde de aeroportos

* Inlerligaçao de nossas esirc
das de ferro

* Melhoria, equipamenio e re

e/jllipamento dos nossos portos
1;;:'

f."i''I.·

Para que SANTA CATARINA atinja um desenvolvi
mento que a coloque em pé de igualdade com

outras unidades da Federação, precisa, no próximo
quinquênio:

VOTE

Construir e reconstruir 1.500 quilômetros de es

tradas

_ Pavimentar 1.000 quilômetros nas suas mais im

portantes rodovias.

- Obter a construção de 1.800 quilômetros de es

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

,

EM

::::::ss:s:sisisisisisisisisisisiSiS�%iSiSisiscsc}.cscs:cscsi;Si:SESESESESiisisisisisisisisisi,.:;t-;---llIlm)�ITO�MlllAA-;u;-;;O 1STADO " LrnA

O S&aCÚl

pAI.' ,

IS'eGo�, ,I
Osvaldo Mello - �:'��'�b�!�� Amorim - ADd"
N'dlo Tadasco - Pedro Paulo MaehaClo - Zury Maeha-

l AI do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

"t/ - .," 0IJIIAItTE TtlfHI';' Prof. Barreiro, ��h�A!,grR �,��d� ��dri.ue, CabralI' '" ' .....<._, nos VA/)�JOS ;-
Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira-

_ rof. Othon d'Eçs - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.

�. D"'\\-R�'-"ii
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

_�

;,
_

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter

� � iíl
.. 4: oi:- Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz -- Acy Cabral Teive -

•
'" Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - lImar Carvalho� �I � - Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima

'"'

�\ - Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

E. VIE'GASc. ORLE(lINI(A SANTA CATARINA
Clínica Geral

pIlco-profUa'tco Doenças Nervosas e Mentais -
COlllultbrlo: Rua João puno n. 10. AngustIa _ Complexos _ Ataques _ Manias __

d.. 16,00 l' liMO baru. AMIlO.: i Problemático Afetiva e sexual
com bOl" marcllClu.

Telefon.,3031S - BulO,nota: Ru. G.n.ral Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

Blttencour' a, 1.1. Insulinaterap1a - Cardiozolorapia - Sonoterapia e

Psicoterapia.
__� Direção dos Psíquíátras -

I
DR. PERCY JOAO DE BORBA'

i
DR. JOSm TAVARES IRACEMA I
DR} IVAN BASTOS DE ANDRADE :

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas I
Especlall.ta em m016.1'1'" de S... I: Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 'Iohor... viu urlnárl.... Cura ra_ (Praça EtelvJna Luz) .'
dical da. lnfecoÔe. aguOu • cr6-0 1 _ .
nicai. do aparêlho genlto_urlDárlO

-"·i·joo"�ü;i;(õ-"i
!
•

de
fl

I
Correspondentes: IIINGLATERRA BRAauJA

ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO ': 'ILJAJ.. "A
• ARGENTINA SAO PAULO :I Ed. SUL AMmRICA 50 andar. : I:, Fones: 2198 e 2681 :
........................................... ;

A V I S O

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

\SSSSSSS%%SSiSSSSr%SSiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

, João Morilz S. ,R.

MA SOBERANA" t'RAÇ" li 0.1 NOVEMBRO - IESQl:(!\.l
&lJA rt:L1J>.I 8CIIIIIDT

8ABE&ANA" DISTRITO DO &SfJITO - CA....TO

APRENDA INGLÊS
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

DR. SAMUEL FONSECA
{;.lRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

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

Consultório e Residêl1c.ia:
Rua Jerônimo Coelho, 16 - 1.0 anda!' - Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRleOLA B R UNO.
REGISTRO: N.O 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIAO - S.C.

Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela :Vista) - COQUEIROS
/

DR. MIGUEL E. M� O'ROFINO
CIRURGIÃO - DENTISTA

PELA
Universidade do Rio Grande do Sul
Clini.ca. de adultos - Raio X
Dentisteria operatória pelo precesso de alta
velocidade - AERO TURBEX FAIRFAX
Exclusivamente cOm horas mai'cadas
Consultório - Ed. São Jorge - conj. 16-17-18
Te!. 2862 - Rua Trajano - 1.0 andar.

a... eouelheJr. laalra, 110
Telefone 3022 - CIXa. Post..l 189

.DcleriÇG Tele,ráfico ESTADO

DIa. Toa
Bab... de Arruda Ramo.

G SR E-N T.
[)omiDIrOS FerDandel! de AQuino

P O 8 L I C 110 AD.
OSmar A. Schllndwelm - Aldo Fernandes - VirgUlo Dias
- Ivo Frutuoso.

H.PR.�.NTA"T.
l�prtUDt.Ç_ A. 8. Lara LE4a.
1«10; ,- Rua Sendor na.tu " - ... ,....,

1'.1. lU....
� Pllute Hu. Vit6ria 667 - r".• ! n -

T�1. S4-�'U
�Tviç. Tel.zrU1co da UNIT.O PR.S8 lU - PI

AGENTES • CORa.SPO�D.NT.e
". T&do. oe lIlunJcipio. " �A'NTA CAlARINA

ANtlNC, J8
",.Uaat. c-eatrato. d••�órdo co•• tatHol••• ", ••

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se rt�spcusahi]jl..a pelos
·OI.(plTo:-; f'mitídos nns artilZüs a.ssin:ldo�

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

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Unhares, pró
ximo a Penitenciãria. Podend\) o comprador construir .sua

casa, imediatamente_
Vendas: Edificio Montepio 3.0 andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426.
_'1 -----------------

Escritório de Advocacia
RUà Felipe Schmldt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. Acácio Garibaldt S. Thiago
Dr. JO$é de Miranda Ramos
Dr. EVilãsio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crlm1·

qais e fiscais - AdmInistração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventãrios - Cobran·

ças - ContabUiqade: escritas, balanços, anãHse� � 1;lericias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ouçam hoje pelas ondas
curtas e médias da Rádio
Guarujá, -n programa "RA
DAR" na Sociedade, às
17,35 hs., Miss Florianópo
lis, srta Lucia Maria. Lange
será entrevistada.

Próximo sábado, no Lira
T. C" haverá uma Soirée
dos Estudantes Uníversítá.,
rios, para a apresentação
das candidatas e eleícào da
Rainha.

--

TEREZINHA Gonzaga foi
muito aplaudida na Soíree
de sábado quando foi apre ,

sentada oficialmente como

a RAINHA DO LIRA T. C ..

A "Srta. Alta Sociedade",
será escolhida em novem,

bro próximo, numa elegan ,

te soirée.

HELOISA Helena Zanio
lo de Carvalho é a Miss
Brotinho do Lira T. C. de
1959. Quem será a ode 1960?

e de sua exma. espôsa, sra. tidos compridos nos bailes
Gessen da Costa Ramos. de gala das debutantes.
Marcinho, completa sete
anos. O Colunista lhe de
seja muitas felicidades.

o "RADAR" está runeío,
narido na escolha das "Tre;
ze Mais Elegantes Sras.
Srtas. e Brotinhos do Es;
taco", Na Rarogcap já há
uma senhora anotada, duas
senhoritas e dois broti
nhos. "E' segredo de g\ter
ra", Apresentarei as 'três
listas no fim do ano.

Sábado p.p, conversei
poucos minutos co ma srta.
ELIZEANA HAVERRO'FH,
Miss-,...Santa Catarina mo
mentos antes de seguir vía ,

gem para Laguna. ConvL
deLa para assirtir a Soirée
de Miss Ffortanépclís, íu;
fellzmente não será possí ,

vel devido o seu compro ..

misso com o Clube Blondo-n
daquela Cidade.

A Exposição de totogra.,
fias ctos desfiles realizados
no Lira T. C., na grande
Soirée que passou,' (rotos de
Magessí) , acha-se na Dro.,
garía e F'armácía Catarl;
nense.

Domingo, �10 Teatro ·'Al.
varo dr Carvalho", às 14
horas vamos assistir a peça
>(le Jorge Andrade, "O TE.
LESCO'PIO".

O Embaixador das Ésta
dos Unidos !!a América do Tenho recebido muitos
Norte, no Brasil, John cumprimentos pela gran;
Moors Cabot, chegará 'em de Soirée quando foi eleL
Curitiba, no próximo dia, ta Miss Florianópilis a

nove. Srta Lucia Maria Lange:

Recebi uma carta do ta,
mcso astro do Cinema Na.
clonal, - Mczarh Regis (PI.
TUCA). Será lida no pro.
grama RADAR NA SOCIE.
DADE, hoje às 17,35 hs. e

amanhã, vou transcrevê.
la nesta coluna. 9
MARISE Borba, veio deU

Blumenau e deu um 'show'
de elegância -no desfile de
penteados, realizado no
Lira T. e.

O Grêmio Tenigtdco do
Lira T. C., está em franca
atividade. Aos sábados e

domingos observa-se um

grarrt'e número de jovens
tenistas; nas quadras do
Lira T. C.

E' com grande pesar que
registro nesta coluna o fa
lecimento do· Deputado
ANTONIO

-

EDU VIEIRA, da
bancada do PSD, represen,
tante da Cidade de Lages.
Envio a to'dos Os seus, fami.,
Iiares as minhas sinceras
condolências.

Aniversariou ontem, o

jornalista Acy Cabral Tei.
ve, eficiente diretor Artis;
tíco da Rádio Guarujá. Ao
ilustre confrade �ora
tarde, as minhas sinceras
felicitações pela ,:lata.

DEPARTAMENTO DE, SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE SETEMBRO
3 - Sábado (tarde
4 - Domingo
7 - 4.a fei,ra (feriado)
10 - Sábado (tarde)
11 - Domingo
17 - Sábado (tarde)
18 - Domingo
24 - Sábado (tarde)
25 - Domingo

Farmácia NOTURNA
Farmácia NOTURNA
Farmácia VITóRIA
Farmácia MODERNA
Farmácia MODERNA
Farmácia sto.. ANTóNIO
Farmácia Sta. ANTóNIO
Farmácia CATARINENSE
Farmácia CATARINENSE

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Scptilidt
Rua Trajano
Rua Trajano

O plçmtão noturno será efetu ado pelas farmácias Sto. An tônio, Noturna e Vitória.
---------�_.- --- ---------

O plantão diúrno compreendi do entre 1.2 e 12,30 horas será efetuado pela faro Vitória.

4 - Domingo
7 - 4.a feira (feriado)

11 - Domingo
18 - Domingo
25 - Domingo

ESTREITO
Farmácia INDIANA
Farmácia CATARINENSE
Farmácia DO CANTO
Farmácia INDIANA
Farmácia CATARINENSE

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

O plantão noturno será efetu ado pelas farmácias do Can to, Indiana e Catarinense.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto

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

Alguns Dados Sôbre...
(cont. da s.a pág.' mente bem a qualquer víst; que o atual, duas novas pon,

Outros, contrastes pode.se tante.
�

,·tes sôbre o Potomac e ou.

observar; em Washíngton. Entre Os 95 monumentos tras .Há um plano parà de.

Apresenta grandes e arreba, destacam-se o Lincoln Me- molir, dentro de dez anos,

tadorae paisagens que en, morial (para mim o mais 52 velhos edifícios públicos e

cantam os nossos olhos, po; impressionante e marestoso) alguns que foram construi.
rém em vários lugares nota. o Washington Manument, dos provísõríamente durante
se bairros pobres com suas Jefferson Memorial e outros a última ,guerra. Entretanto,
favelas. de grande importância e seus 708 parques e 95 esta.
E' uma das poucas capitais fama.

federais planejadas (em 1970 'Arvores crescem por to.

p e I o engenheiro francês da parte e não se 'notam fios
Pierre C.harles L'Enfant), elevados no centro da cidade
como o fOI Canberra na Aus; nem mesmo ,de bondes ou

tralia e agora Brasília. En. ônibus elétricos. Esses foram

tretanto, o grande desenvol, colocados subterránerumente.
vimento que tomou desde a Não é permitida a eonstruçao
Segunda Grande Guerra, tem de arranha-céus e o edifício
críado problemas com rela. mais alto não pode ultrãpas
ção ao seu antigo traçado, A sal' a 130 pés e assim a cúpu,
área metropolitana estende. la ,dó Capitólio continua so

se por 1.488 milhas quadra. berana como a construção
das e nela estão situados os mais alta.
grandes e magestosos edírí, As atividades sociais na

cios públicos. bela Capital são intensas e

Sua população flutuante é entres seus clubes mais ra,

considerável. Políticos, mi. mcsos, dos quais seus i,'Ócios
litares � homens de fínan, se orgulham, pode.se citar o

ças de ouase todas as par, Alibi, o Metropolítan, o Alfa. íno ....ado no tratamento da Artério Sclerose, disturbios de

tes do mundo chegam e par. fa e o' Chevy Chase. Para �
-

JIli'?,." _

tem co:' struntemente, pro. pertencer a um adesas asso- Pressão Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo.
curando resoolver problemas cíações é precisa ser gente
de seus países. "muito bem".
E' a cídado dos grandes Quarenta e dois por cento

banquetes, aonde comparece das 825.000 pescas que tra,
o primeiro magístrado e dos balham em Washington
pequenos lanches, durante Os prestam seus serviços are.

quais também ,se resolvem partições públicas do govêr,
importantes problemas, qua, no oudiretamente ao mesmo.

se sempre com a pres-ença Apesar de sua aparente
da primeira dama do país. _serenidade, muitos crimes de
Como outras cidades ame. morte ocorreram em Wa.

rícanas, <i uma cidade cos, shíngton, assim como tam ,

mopolita, aondq várias ra; bém roubos e assaltos. Em

ças se misturam'. Oe homens' algumas de sv-as avenidas e

de côr são aceitos nos ho; '. ruas avenidas e ruas mulhc,

téís, restaurantes e teatros. I res vagueiam à noite a pro;

Entretanto, os judeus é seus cura de aventuras amorosas.
descendentes não o são em' E' o "lado feio da bela capi,

certos clubes. tal. ":iAI.U:
Cem suas avenidas largas I Como já exemplifiquei, nao'

e estensas, ruas bem traça. há. problema racial e� W�.
das e numeradas, vegetacão I shington com relação as

abundante por todas as par_I pegoas .:1e côr (apesar de ser

tes, seus inúmeros parques considerll;da uma cídaêe do
bem tratados, Washing'ton Sul) e e surpreendente o

impressiona maravílhosa; crescimento dessas. De uma

média de 35% há dez anos

Iatrás, passaram a construir
52% dos habitantes da área
metropolitana.
Fenômeno interessante

vem ocorren:lo desde a Se.

gunda Grande Guera para
cá. A população, tem se lo.
comovido para os subul'bios
e a de côr para as zonas

centrais da cidade. Talvez
isto se explique pelo fato das
moradias nos suburbios se.

I'em 'geralmente malares e

mais confortáveis e em con.

sequência os. aluguéis mais
elevarlos.

R Á D I O

GUARUJÁ

Está atracado no trapí, MARIA Conceicão Silva ESPORTES: O dr. Arnol_
che .:la Florestal

-

um navio candidata R Miss Florianó� do S. Cúneo, Luiz Faria e

Liberiano, com uma trípu, polis pelo Lira T. C., foi HaroLdo Barhato, esl�o
laçâo ,grega. claslf'ícada em quarto lu, treinando para o pró:x;imo

/ gar. Campeonato Brasileiro de
Aniversaria ho�e, MAR- Vela, ,!ue será re_aliza.do,

CIO RAMOS.. fIlho do dr. Os clubes da Elite de em outubro, no Rjo de Ja-

���te:�%!;%!�:�!s!:��t%2t!��:*;;�s�á;�::s��%%�;�%$%$�S��A,

IpoA-1IÍIO macl·ço de Iodos � Programação Para o Dia
1.° de Setembro de 1960

••• (QUINTA_FEIRA)
(cont. da s.a pág.)

. ,

to gov�r�ista, que em época admira e respeita. Será um

.

O. yereado-r u_�enIsta de de eleIçoeS percorre nossa colaborador ideal de Celso As 6,35 -

Monal}-�r. Pa_ulo, _ �F.e��an zqna. na incômo_da sitt.....,Ção Ramos na gestão dos des. Alverecer em Nossa Terra
- ob�erva, a proposItp,. o de "velhó <;,010no», não pa.B- tinos uo Estààe. Os comi-. -\Ílr& 7,05 -..,.

entrevIstado aSSIstIU saram e nao passam de... cios em que estivemos jun. '. .

com tod�'s Os seus nU?1e- promessas, tão s'cmente. tos '�om Doutel, na região
RC\J"ta Matmal

rosas eleItores o grandIOSO RECEPTIVIDADE DE oeste deram bem uma idéia As 7,55 -..,.

cmíci ds candidats vitor�o. DOUTEL NO PR:P ôe gr'and'e penetração dêsse .\ '-"EMAG Informa
sos Celso e Doutel, no dIS. A par -da extraordinária brasileiro, que com seu en. As 8 35 -..,.

trito <e Riqueza, .o�de de- receptividade .�o nome do tusiasmo e sua deàicação à Um;l . 'A S d
se:np�nha. sua� atIVIdades e sr. Celso R�mos em todo v causa pública, tantos e as.

- migo o eu La o

por la, fOI. eleIto rep�e�en. o.este, merce de -suas qua. sinalados serviços vem A.� i<.5) -

tante a Camara MUnICIpaL lIdades e de sua platafol'_ prestando a Santa Catari. llepól j,er ALfRED
podería!ll0s enume�ar ou- ma, que tanto atende

�

Os na, quer cerno nosso repre. ll.s !l.t5 -..,.

tros proceres uden.Is�as �ue rec�am0s de nossas popu- sentante federal, quer co. 'Idetone Pedindo Música
abandonaram as fIleIraS (t� laçoes - adiantou o depu. mo presidente 00 valoroso
seu partido, completamen- tado Queríno Flach - de. Partido Trabalhista Brasi. A.s 10,30 -

te ,desiludidos e caJ.?-sado.s vemos realçar, também, a leiro, cosso aliado cmum AnLllctica nos Esportes
das promesas sem fll� do eno-rme aceitação do llÕme nessa causa da redenção de Às 10,55 -

atual governo, e relativas, do sr, Doutel de Andrao.'le á nosso Estaô_o. E temos a

principalmente, às centrais vicegovernança es-tadual 'de certeza juntamente com
Info,mativo Casa Brusque

elétricas, que se cons�i- parte do PRP. Jovem, di'ná. Celso, �uüó fará pelo nos.
As 11,05 _:

tuem hoje em motores dIS. mico, inteligente e devota. so progresso. O PRP 00 '\i1'J�jcal Copacabana
pen(lio.sos e as estradas do à causa ':'.os interessei; oeste neles depositâ suas As 11,35 ,......

cada vez piores. QU!1nto. ao de Sar.ta Catarina, � um esperanças pois chegou a PlI.raua Musical Chantecler
que se fez e que la eXIste nomo 'que o catarinense hora decisiva de mudar.
são as pontes de iniciativas Às 11,55 -

do saudoso governador per. Repórt.er ALFRED

repista, Jorge Lacerda, ( O N V I T E Às 12,25 -

.

que nada ,dizem respeito -

'

li "'E A
muito ao contrário ,do que

.

. . ',M G Informa

apregoam _ ao candidata As 12,30 -

governista. A atual admi- Domingo, em matinée às, 14 horas, a Es,eola de Arte
I Carne! Social

nistração estadual nad; Dramáti. a de Pôrto Alegre levará ém única apresenta- I As 12,35'-
mais fez senão concluir a. ção a peça "'0 TELESCóPIO", da at)toria de Jorge An-\ �ll�l f nto Você Almoca
quelas obras. Por outro la. drade, autor naciônal várias 'vezes premiado. As entradas Às 12,40 _

-

•

do, as estradas, como j{\
afirmamos, continulllm ca. para esta única sessão ,podem ser procuradas no própria Na Linha de Frente

da vez mais intransitáveis, Teatro, a partir das 13 horas de domingo. As 1305

inadequadas ao progresso Agradecendo antecipadamente subscrevo·me, O Tr�balhismo em Marcha
,ela região oestina. O setor Eugênia de Oliveira Nunes Pires Às 1335 _

do ensino, da saúde, da Secretária
'

eletrificação, promessas 1) Co·,\'itl" à Música
mais promesas do candi(ia_ As 14,05 -

Show Musical R.G.E.
Às 15,05 -

rc'elone Pedindo Música
As 16,00 -

A VEMAG Informa
As 16,05
'felefone Pedindo Música
A:s ',6,55 -

Repórter ALFRED
Às 17,35 -

"RADAR" Na Sociedade
As 18,;f -

,Resenha J-7
Às .18,35 -

Vitória Popular
As 1855 ,......

_\ VEMAG Informa
"·s :9,00 -
Momento Esportivo Brahma
As 20,35_-
Telefone para Ouvir
As 2� (.(, -

Repórter ALFRED
As 21,05 -

A Cidade se Diverte
Às 21,30 -

A VEMAG Informa
Às 21,35 -

Solistas Dentro da Noite
As 22,05 -

rização dêste Departamento. Grande Inform.
____________-_

As 22,35 �

lPrograma do PDC

Guarujá

Grandes -:Construções eStã·o
em andamento, como o Cen
tro Cultural Nacional, o gi.
gantesco aeroporto interna
cional Dulles, aproprillldo pa.
ra aviões a jato e que terá
uma área 15 vezes maior do

./

AtOta,�. Fo�rn'
J§ � o

go�at" suas ;jj@&��
pagando as_ rass�gens,
otn suaves pt'e�1a.tfôesl
p�1 [l�CRUZEIRO
APRAZe

COMO É
O CAFÉ

GOSTOSO
ZITO

ALUGA-SE
Aluga.se uma à rua Fer·

reira Lima 33, com quatro
quartos, garagem e demais

dependências. Tratar com o

tuas é enemoriars têm re,

sístldo à a-ção demolidora
dos bulldozers.

Três comíssáríos.. aponta,
dos. pelo Presidente da Na.

ção, governam a cidade e

seus 2 milhões de habítan,
teso

MOlESTIA
-

DE SENHORAS
COLICAS _0_ COLICAS

SEDANTOL
As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso do

SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedatíva e de

.ornprovada eficiência no tratamento das dismenorréias,
i>Uafl consequências _

e perturbações da menopausa.

DOEN'ÇAS DO CORAÇÁO
oardíotônícovdíuretleo éTONICARDIUM poderoso

TONICARDIUM O TôNICO DO CORAÇÃO
-------------------------._------------------

PARTICIPAÇ,ÃO
cm VIEIRA SAN'l"ANA

E
FERENA GESSER

PARTICIPAM AOS PARENTES E AMIGOS
CONTRATO DE CASAMENTO

SEU

Fpolis, agôsto de 1960
-----_ ..-_.--_._-----------------

A�RADECIM,ENTO
MISSA

O jcrnalista José Cordeiro e Família agradecem a

tôdas as pessôas que os visitaram e compareceram ao.s

funerais de sua espôsa DORA CORDEIRO e convidam
as pessoas de suas relações para a Santa Missa de 7.°
dia, que será celebrada no altar mór da Igreja de São
Francisco, sábado, dia 3 de setembro, às 7,30 horas.

Um terreno com 10 metros de frente por 22 de
fun,dos, pequena casa de madeira, sito a rua

CHAPECó n.o 82, preço Cr$ 60.000,00.
Tratar no mesmo io'cal.

SALAS NO CENTRO
ALUGA·SE ,óTIMAS SALAS

SERVINDO ESPECIALMEN-TE PARA ESCIÜ·
"T6inós, GABIN'ETE DENTaRIO, '(j{lNSUbTÓR-IO,
FOTOGRAFO, ETC., SITO À RUA JOÃO PINTO, 9
SOBRADO.
TRATAR PELO TELEFONE 3756 ou EDIFíCIO

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

CONVITE
O Museu de Arte Moderna de Florianópolis sentir·

;;e-á honrado com a presença de todos os interessados
çara a abertura da Exposição de Desenhos Infantis, a

t'ealizar-se na sede do Museu, à Rua Tenente Silveira
69, dia 2, sexta feira, às 20 horas. A exposiçãO acolhe
mais de uma centena de pinturas a gauche, feitas no

Museu, por um grande grupo de crianças florianopoli
tanas, de 3 a 10 anos de idade.

Agradecendo antecipadamente subscrevo-me,
Eugênia de Oliveira Nunes Pires

Secretária

{ .

TAle'
[IIIZEIIU
Ja SUL

'-----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ladescritivel o entusiasmo·· na·· 00·

venção Municipal do PSD de Tubarão
Escolhido por unanimidade de votos dos convencionais o nome do vereador Dilney Chaves
Cabral para candidato a Prefeito -, Consagradora manifestação prestada ao candidato

pela família pessedista tubaronense - Acla mados, delirantementes os candidatos Lott,
Jango, Celso, Doutel e Dilney.

Vá buscar seu título

eleitoral. Faltam POU-

COS dias. O prazo ter-

_,. mma a 3 de setembro.
FLORIANóPOLIS, 5.a Feira, 1.0 de Setembro de 1960

A�ôio Maci�o �e to�os OS �arti�os
ao Dome �e �ELSO nu. Oeste
EM NENHUM DELES HA' DISSIDEN

elA, AFIRMA o DEP. QUERINO FLACH, DO' PRP - CA
RACTERIZADAS DISSIDENCIAS, PORElVI EM DIRETORIOS
UDENISTAS - AMPLA RECEPTIVIDADE DE DOUTEL
NO PRP - ESTRADAS, ENSINO, ENERGIA ELETRICA
ENTRE OUTROS SETORES, FORAM ABANDONADOS PE-
LO GOVERNO UDENISTA
- Desde o. dia 17 até 21 de agôsto último. acompa

nhei os nossos candidatos Celso. Ramos e Doutel de An

drade, através dos municípios oestínos de Itapiranga,
Mondai, Palmitos, Cunha-Porâ, Maravilha, São. Car .

los, Chapecó e Xaxim, e retôrno à capital do. Estado. ca
da vez mais convencido da esplêndida situação dos can

dídatos da oposição na região. citada - informa à re

portagem o. deputado Querino. Flach, do. PRP, eleito.
pelo. extremo. oeste catarinense, E contínua: - Essa
convicção não. nasceu sob o. influxo. de nenhuma paixão.
política ou de um otimismo exagerado, porém é basea
da. em fatos concretos, quais sejam o. apêio maciço, sem
a mínima discordância ou dissidência, de tõdos os par
tidos políticos que militam no. oeste de Santa Catarina.
Mesmo. porque o. povo, lá, já compreendeu que. a hora é
de mudar, e mudar para melhor, pois aquela popula
ção, como o. resto. de Santa Catarina, já se compene
trou do desgaste da máquina administrativa estadual.
COMÍCIOS DE_CELSO E

�
ve, em boa parte, ao In,

DOUTE!_L: TOMADA DE' terêuse que o sr. Celso Ra
P03IÇA9 DA POPULA-· mos tem tomado por tô-

çj\.O OESTINA
�!

dos os problemas do oeste,
_ Nos municípios aci-!'-.; em suas várias andanças

ma, nos quais acompa, ti! por aquela região, prece
nhei a caravana já víto, t� dendo levantamento das
dosa de Celso e Doutel, f j! suae necessidades, e do que
juntamente com o ilustre a9uela laboriosa pdpula,
prócer perrepista dr. Jade I çao carece para obter O.S

Magalhães, que vem to-, meios imprescindíveis ao

mando parte ativa na � seu sempre crescente pro
campanha eleitoral - fri- (greSSO e deeenvolvímento,
sou o deputado Querino

j
DESFAZENDO EXPLORA-

Flach - apenar do mau ÇAO DO DESESPERO .. ,

tempo, da chuva copiosa, - Através de emissôra
do frio intenso, das pés- oficiosa, foi divulgado que
símas estradas, a carava-, o sr. Doutel de Andrade
na dos candidatos da opo-] i teria voltado do oeste em

sição foi alvo da maís ca�IJ virtude de encontrar lá
rinhosa acolhida em vá- �j péssima situação para a

rias. dezenas de rocalída.

�
candidatura do er. Celso

des. E tanto isto é verda- Ramos e para a sua pró
de que a esta altura, faço' pría - observou o depu
apenas confirmar a opí- tado Querino Flach, que
não do deputado Doutelj" afirma, em continuação:
de Andrade, que veío ra, - Êste argumento sôbre
pidamente a Florianópo_ � I ridículo, e argumento do
lis, e já manifestou pela i desespero de causa, é o

imprensa eecríta e

fala.da�
argumento da fraqueza, é

do êxito absoluto da recep- j� o argumento de quem não
tívídade da caravana dos·, tem mais argumento. O
candidatos da oposíção.t' que sucedeu é que o can,
ali. Esse êxito, aliás, - é didato à vice-governanca
bem de se frisar - se de- 'da chapa da oposição, een-

Um Banco para:
.

Financia o agricultor
Financiar o industrial
Financiar o comerciante
Financiar o profissional
Financial' o estudante
Pinanciar obras a cargo
do Estado e dos municí
pios
Financial' a casa popular
J!rrecadar 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 catarinense.

VOTE

tindo a situação tranquila
na região oeste veio a es

ta capital para' dlrigirvse
ao sul a fim de inaugurar
importantes obras no se
tõr da previdência social.
Aliás, a própria impren
sa escrita e falada deu
conhecimento dêsse acon
tecimento que tanto vem

beneficiar o trabalhador
da zona meridional do Es
tado, principalmente a

classe mineira:
DISSIDÊNCIA SoMENTE

DENTRO DA UDN
- Quero observar ainda

ao reporte r que me en

trevista - dísee o parla,
mentar perrepista - que
com relação às constantes
explorações da imprensa
oficiosa. relativas a dís,
[':dências e deteccões de
elementos pertencentes aos

partidos qUe apoiam o sr.
Cel['J Ramos, elas simples
mente não existem, em

absoluto, na região onde
atúo. Agora, o que essa im
prensa não cita, e é per,
feitamente compreensível,
é o caso de um dos verea ..

dores mais votados da
UDN de São Miguel do oes
te, sr. Arsênio Klein, que:
em manifesto dívulgado
naquele município, cita
textualmente que os ami
gos daquela rica região
"não se encontram dent.ro
das fileiras da União De,
mocrática Nacional". Êssc
alto e influente prócer pec
lítico em consequência,
paasou a apoiar a candi
datura do sr. Celso Ramos
e Doutel de Andrade.
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GOSTA DE CAFÉ1
ENTÃO PEtA CAFÉ ZITO

em Tubarão, realizada no dia 27

SANTA CATARINA pode

BANCO

Flagrante da Convenção. Pessedista

(Reportagem de Jabes
Garcia)

Constituiu acontecimento
marcante na vida. política
de Tubarão H memorável
Convenção Munfcípal do

Partido Social Democráti
co, realizada, sábado últi
mo, dia 27, em sua séde,
à rua Marechal Deodoro,
al tos do Edifício carg,
nín, ocasião em Que foi es,

'colhido por unanímidade de
votos dos convencionais o

nome 00 vereador Dilney
Chaves Cabral para dispu
tar o cargo de Prefeito Mu
nicipal da comuna tubaro,
nense.
AS SOLENIDADES DE EN-
CERRAMENTO DA CON

VENÇAO
- Cêrca das 20,30 horas nos
amplos salões da S.R: Sul
Catartnense, tiveram início
as solenidades de encerra,

mento da Convenção, com
a presença de elevadíssimo
número de correligionários
e populares que tomaram
literalmente os salões da,
quela simpática soc�de
recreativa, calculandovse
em mais I�e mil e quínrren,
tas pessôas. 'Também par
ticiparam das festividades
várias earavanag, vindas es
pecialmente do interior
do município.

do. corrente

o seu

- Fundos de Obras e Equipamentos
Fundos de Investimentos

- Fundo de Assistência aos Municípios
Fundo de Educação
Fundo de Desenvolvimento Agrícola
Fundo de Saúde Pública

EM

No. clichê acima, a Mesa que dirigiu os trabalhos da Convenção aO. P.KD., em

I'ubarão, vendo-se, em primeiro. plano, o. Eng. Annes Gualberto, o candidato
a Prefeito, vereador Drlney Chaves Cabral, o Sr . .Idalino Fretta, presidente

do Diretório do. P.S.D.,_ e o Deputado. Waldemar Salles

Na qualidade de Presi
dente do P.S.D" Secção ,õe
Tubarão, o sr. Idalino Fretta
assumiu a presídencía dos
trabalhos, convidando, pa
ra participarem da mesa, o

Deputado Waldemar Salles,
representante do sr. Cel
so Ramos, os· membros do
Diretório, Os vereadores do
P,S.D., inclusive o sr. Raul
Zabot (antes da U.D,N.),
que passou a integrar a ban
cada pessedísta, Os repre ,

sentantes de' outros par
tidos políticos, os represen,
tantes dos comitês pró
Lott_Jango, Os representan,
tes da Ala Feminina do
P.S.D. e da Ala Moca Na
cionalista e autoridades
presentes,

e deve ler

Pelo Presidente Idalino
Fretta foi designada uma

comissão composta dos srs
Orlando Francalacci, Arno
Hube e Waldemar Salles
para introduzir no recinto
o candidato Dilney Chaves
Cabral, o qual, ao tomar
assento à mesa, foi víva,
mente ovacionado pela gran
de maça popular que,
de pé, prorrompeu em

aplausos e vivas entusiás
ticos.

SE:PULTAM'ENTO DO DEPUTADO
ANTONIO EDU' VIEIRA

Foi, na' tarde de ontem, levado à sua última morada,
no Cemitério de ttacorubí, o deputado Antônio Edú Vi
eira, cujo infaustoso 'passamento noticiamos ontem.

O corpo do parlamentar
tão prematuramente desa
parecido deveria ser dado
à terra em Lagee, sua cida
de natal, o que não ocor

reu em virtude de o máu
tempo não ter permitido a

descida do avião que con

duzia o seu corpo.
Ontem, às 13 horas, com

a presença do Presidente
da Assembléia em exercí
cio um sem número de
deputados e correligíoná.,
rios e váríaa autoridades
deu-s., o seu sepultamen�

to, ocasião em que fala
ram os deputados osnv
Régie, Wolney Colaço de
Oliveira e Ewaldo Amaral,
este representando a UDN,
e o dr. Telmo Ribeiro, a

OAB.

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:

Além dêsses recursos, o Banco contará com depósitos
particulares e dos Poderes Públicos.
O Banco- contará com uma agência em cada muni
cípio. As Coletorias e os postos de arrecadação
funcionarão como agências ou escritórios do Banco.

O primeiro orador foi o

vereador, dr. Arno Hüubbe,
que trouxe a saudacão da
Executiva de seu Partido a

todos os convencionais, di
zendo da sUa é'atisfação por
aquela prova de pujança do
P,S.D. de Tubarão, em mo

mento tão memorável, ao

mesmo tempo que teceu .con

siderações em tô·rno da mo

nument.al obra que vem

realizando o Presidente Jus�
celino Kubitschek. Ao en
cerrar sua oração, fez um
um apêlo a todos para que
cerrassem fileira em tôrno
dos candidatos nacionalis_
tas Lott, Jango. Celso Dou_
tel e Dilney.

'

Em nome da Ala Moça
Nacionalista, discursou o jo
vem Laercio Michels, .

que
trouxe da Ala a Que perten_
ce � 'solidariedade li! a �u
daçao ao candidato Dilney
Chaves Cabral.
Como representante da Ala
Moça Feminina do P.S.D"
usou da palavra a senhori_
nha Ruth Zabot, que tam-

Co.nt. na 2." Pág.)

Esta fôlha esteve repre
sentada pelo seu diretor e

seu gerente, dr. Rubens de
Arruda Ramos e Domingos
Fernandes de Aquino, que
levaram ao deaaparecído
confrade, correligionário e

amigo, o seu triste adeus.

COMICIO-RELAM PAGO NO ESTREITO
Iniciando a sene de Comícios-Relâmpagos programa

dos pelo Comitê Irrter.Partídarío do 'Estreito, teve lugar
3a. feira a noite, na séde do Clube Saldanha da Gama,
em Barreiros, concorrida reunião política de propagan
da das cándidat.uras Lott, Jango, Cebo e Doutel.

Falaram naquela opor
tunidade, recebendo calo,
rosos aplausos dos pre
sem es, os Vereadoreu He
lio .t>eixot,o e Acy Cabral
Teive; Arnaldo Tavares,
Presidente da Ala Moca do
PSD; Nédio Graciosa,- pelo
Movimento Nacionalista de
Barreiros Matuzalem CQ
mélli, Prêsídente do Comir
tê Nacionalista Estudantil;
Dr. Fernando Ba[·tos, líder
do PRP no oéste catari-

nente e o jornalista Ru
bens de Arruda Ramos, Di
retor do jornal "O Est.a
do",

Ao final da reunião que,
contou inclusive com a

presença de dezenas de
senhoras ·e senhorita� da
localidade, ficou a certeza
de que a 3 de Outubro os

nomes de Lott, Jango,
Celso e Doutel serão con

sagrados peio povO do Es
treito.

IRAMI [NfRENH A JUSllt�
Acusada. de ter e�vene- balhos, o juri prosseguia,

nado a Jovem Mana de com forte e incisiva acu-
Lourdes Tzilikif1, no dia 6 sação dirigida pelo Pro-
de março. de' 1957, t€lJ19-0 motor desta Capital Dr,
como motivo a ocultaçfw Helio S. de Oliveira e João
de outro fato criminoso, B. Bonassis.-
ou seja, o de ter a vítima
dias antes, confiado à Ré
regular quantidade de
,jóia tendo a mesma lrani
empenhado os o b j e tos
apropriando-se da impor
tância.
Até o momento em

_ que
ence!'ravamos nos�os tra ..

A defe9a está a cargo
do dr, Sílvio Pirajá Mar.
tins e solicit.ador Hélio
Mossimann.
Presidiu a sessão o dr,

Dalmo Bastos.
Maiores detalheü na pró

xima edição.
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