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à Hoi e CD icilf -O' � J
Os vitoriosos candidatos da chapa oposicionista em nosso Estado, após percorre rem cêrca de 3 mil quilômetros e duas centen as de municípios, dis

tritos, vilas e
\ localidades" estarão chegando hoje em Florianópolis, após quase um mês de pregação cívica.

O aviãoque os trará a esta Capital, proveniente- de Lages, deverá estar no Aeroporto Hercílio Luz por volta de 10,30 horas.
Já á noite às 20 horas no Bairro de Fátima, no Estreito, estárão os insignes homens públicos falando à laboriosa população doContinente, num comi

que comparecerão os mais influentes líderes dos partidos que apoiam Celso Ramos ,e Doutel de Andrade nopresente pleito.
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Celso e Doulel estarão às 11 �oras em
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V i t ó ri a delineia·se em Joacaba e
-

;) Lajes

JOAÇABA, 2 (Do enviado especial). Uma multidão
calculada em 8.600 pessôas presenciou na noite de ho

je o maior comícío politico até hoje realizado nesta

cidade, quando foram aplaudídoa pela.enorme massa

os nomes do Mal. Lott, de Jango, de celso e de Doutel.
Vindo em avíão especial da cidade �d€ Lages, onde

outro comício monstro foi realizado, apesar g.a baixa

temperatura (O graus), a comitiva do insigne Mal.

Teixeira Lott, composta do candidato presidencial, da

deputada Ivete Vargas, Presidente. do PTB de São

Paulo, do Embaixador B�tista Lu.zardo, do Deputado
Onofre Gozuen do PSF' dissidente, do Pde. Souza No

bre, Presidente do PTB de Minas, do deputado Lenoir

Vargas Ferreira, além de outros políticos e 10 jorna
listas do Rio e São Paulo, chegou a Joaçaba às 18 ho,

ras tendo uma recepção coloesal. 320 veículos acom

panharam pela BR-36 os caravaneiros, durante o per ,

curso do aeroporto à cídade,
Tiveram a palavra no comício o Emb. Batista Lu

zardo, o deputado Atjlio Fontana, o deputado Onofre

Gozuen, o vereador Nelson Pedrini, a deputada Ivete

.Vargas, o Pde. Souza Nobre, o candidato a Prefeito
Paulo Wright e o deputado Lenoir Vargaa Ferreira,
além do candidato Mal. Teixeira Lott. Celso Ramos e

Doutel de Andrade chegaram a esta próspera cidade
do Vale do Río do Peixe via terreste, de vêz que per
maneceram em Lages eontínuando o comício realiza

do na Princesa da, �erra. A comi,t,iva do candidato a

Presidência, tão logo termínouo Mal. Lott, a surt.or:;t-,
cão, veio via aérea para esta cidade, em virtude de o

campo não permitir pÓUSO& noturnos.
Não obstante a ausência dos dóis candidatos, a

multidão prorr-ompia em calorosos aplausos tôda vêz
que seus nomes eram pronunciados, evidenciando o

,
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EM SANTA -CAlARINA
Está marcad� para o À chegada do Embaixa- f' IiAviso de Concorrência Pública �r��t��a�i�18'd� ��eJgg� ���SilC����OS, %ni����i���� em �o IS

Moors Cabot,
.

Embaixador sede no Edifício ZAHIA:': �
dos Estados Unidos da oferecerá um coquetel a
América do Norte no Bra- "que estarão presentes as

sil. maia representativas rígu,
ras da Capital. A impren
sa ouvirá S, Excia. que
fará importantes declara- Ferrari, candidato à vice-
cões, presidência da República,

Aviso aos interessados que, no Diário Oficial do ES'

tado do dia 2 do corrente, foi publicado Edital de Con

corrências Públicae nas 27 e 28/60, relativas à aquisição
de material.

S. Excia. rar.se-á acom

panhar de eua exma. es

pôsa.
Maria Luc:y S. Lehm.kuhl

Substituta Chefe ,Serviços Gerais

'.

Os dire·tÓri8s�eleilos· e:re
gistrados do PSP: ludibriados

.

Volnei - "asa negra do meu partido". Irei à Justiça
Eleitoral impugnar a comédia barata dessa convenção de

provisórios nomeados. Declarações do sr. Heitor Magalhães,
líder populista na região serrana,

O sr. Heitor Magalhães, líder ademarísta na Serra e 'presidente do di
retório municipal do PSP de Lages, depois de vir a esta Capital para vpartt,
cípar da CONVENÇÃO do seu partido _ o .que não fez, porque a cúpula iex

cluira dessa reunião todos os órgãos municipais _ viajou ontem para São
Paulo. a fim de entrevistar-se com o sr. Adernar de Barros.

'

Procurado pela nossa reportagem, declarou -nos ;

Somente "agora, de- CeI. Aristiliano Ramos ta-
pais dessa comédia barata chou o sr. Volnei Oliveira
que foi a tal convenção de asa iieçra do-.:.:eu parti-
dos provisórios nomeados, do un Santa Catarina. v«:
é que compreendo porque ja, meu caro jornalista, a
o dr. Adernar de Barros, que absurdo chegou a
em Lageo, na resídêncía do nossa 'convenção: os dire

tórios eleítoe, nos munící-

NOTA' DO P.R.P.

pios, não p-uderam parti
cipar da, convenção, quan,
do são eles os que repre
sentam votos, portanto, a
vontade .do partido. O di
resério nomeado, provísó.,
ríamenje, para organizar o

PSP, em 180 dias, j.@: viu
decorrerem 130 dias e na
da fez. Foram alguns po�
pulí.cas como o dr. Bor ,

ges Reis, de Blumenau e

eu, qUe conseguimos v,en-,
cer a sabotagem do sr,

Em relação ao telegrama aesínado pelos dissidentes
'do P.R.P. secção de Laguna, em apôio à candidatura de
Irineu Bornhausen ao govêrno do Estado, o diretório do
P.R.P. vem de público declarar que não há dissidência
do P .R.P, de Laguna.

Tratacse de pessoas que foram excluídas há mais de

ano, dae fileiras de Plínio Salgado, por desrespeito e de
sacato à oríentação partidária e que, já há- muito, in
gressaram na U,D.N. e hoje, não obstante a expulsão, se

intitulam perrepistas, a mando da U.D.N.
Laguna, 3 de setembro de 1960.

O DIRETóRIO

Volnel Oliveira e organi
zamos vários diretórios
municipais. . O de Lages,
que preeido, ficou trancado
por aqui mais de um mês,
para ser registrado depois
do prazo que possibilitaria
a . sua participação na

convenção.
- Quer dizer que a tal

, convencão foi mesmo far-
sa?

.

<Cont. na 2.a {lág.)

Chegará hoje, às 18 ho,
ras desembarcando no

Aer�porto "Hercílio Luz",
o sr. Deputado Fernando

MEU DESAFIO A TI', UDENISTA!
Riete alto, Em frente -aos teus correligionários, Ian-:

çaste o desafio, Desafio bem ao tipo bornhauseano, Du
zentos mil cruzeiros, na vitoria do COLONO SOFISTI
CADO,'

Eu recuei. Tu te vangloriaste. Circundasté os olhos
com ares de pavão, Díaiarri teus olhos: Vejam, .. E nís,
to estava dito tudo. Minha derrota. A derrota do P,S.D.

Sorri e me retirei.

Hoje falta apehas um mês, um mês para a minha
vitória. ,

Aqui vai meu desafio; aquele que não pude fazer na
tua roda, Duvido que' dentro de minha Corporação, o

udenist.a mais ferrenho o mais crente, tope a parada,
Meu ilustre e indin'heirado amigo; não aposto, mas

te dou minha palavra de homem, e tomo como teste
munha todos os que lerem esta nota: "SE -IRINEU
VENCER A 3 de outubro, NO DIA 10 de janeiro de 1961
EU ENTRAREI COM MEU PEDIDO DE DEMISSÃO."

Não se trata de uma simples aposta. Não! Aqui vai
uma represália, ao deerespeito, as injustiças,' as arbitra
riedades, aos descalabros, a desumanidade e acima de
tudo a pouca vergonha com que os àpaniguados de Ih
neu Bornhausen, pisotearam as tradíçõea de minha Cor

ÍIl,oração.

-Meu protesto de oficial, ao descaso com que fomos
tratados em mais de dez anos de govêrno Udenista. Meu
prote�'�o"as iniq-uidades deste periodo, meu protesto a vo

cês que ecqueceram de que um governo não é proprtedade
ele uma ca,sth:J, e sim de um povo que merece respeito e

tranquilidade.\.., .

I \ .

Que se levante, não um arauto mercenário, mas um

idealista puro .. , u� udenista de minha Corporação para
aceitar o desafio. \ -

r_ris-::';;u90 Stockler de Souza

\,
Capitão

seu propósito de mudar, com os candidatos das ==.
ções em nosso Estado.

Mais uma vez firmou-se aquela Impressão que aos

poucos se levantou no oeste, qual seja a de que, des

ta vêz, os candidatos oposlcíoníetas sairão com os lou

ros da vitória, que uma vêz registrada, levará inapela;
velmente os nomes honrados de Celso e de Doutel ao

Palácio do Govêrno.

JOAÇABA, 2 (Do enviado especial) - Inúmeras

uerscnalidades se encontravam a espera da vitoriosa

�-,pmitiva Social-Tr-abaJ,hist,a. nesta cidade, sendo .enor

me o húmero de politicos presentes, Destacamos os .rio,
mee do dep. Oscar Rodrigues da Nova, dep, Atilio Fon

tana dep, 'Augusto Bresolla, dep. Estivalet Pires, Pre
feito' Antônio Migliorini, Prefeito Pedro Bortoluzzi,
Brefeito Julio Dariva, Prefeito Ercy de Oliveira, ver,

Nelson Pedrini, candidato a. Pref. desta cidade, Paulo

Wright, Prefeito Silvio Santos, vereador Edgar Lan
cíní, Arr{aldo Mendes, presidente do PSD de Chapecó,
Luiz Lunardí, Prefeito Vídal Ramos Junior, Waldo

.

Costa, Prefeito ..Fioravante Massollni, dr. Antônio Nu

nes Varella, Byrorí Bonato, que hospedou o Mal. Lott,
e incontável numero de vereadores e presidentes
de diretórios doto partidos que apoiam Celso e DO'ltel.·

LAJES 2 (Do enviado. especial) - Cêrca de 200

automóveis acompanharam a caravana da vitória, dos
candidatos Celso, Doutel e MaL Teixeira Lott em sua

chegada nesta cidade, Apesar da impropriedade da
hora ,e do frio cortante (O gráus) uma colossal massa
humana escutou a palavra de seus líderes, O MaL Lott,
')2m como a comitiva que o acompanha, logo após os

primeiros discursos, rumaram para Joaçaba, em vtr,
tude do campo daquela cidade não permitir pousos
durante a -aerte.

CAMPOS NOVOS 3 (Do enviado especial) - Celso
e Doutel foram consagrados pela massa que acorreu

ao comício hoje proferido nesta cidade. Falaram; en

tre outras pessôas de prestigio, o deputado Augusto
Bresolla e o dep, federal Atilio Fontana, além dos

. candidatos. A vitória da chapa oposicionista em Cam

pos .Novos é tida como rato consumado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SRA. WALDEMAR DA

COSTA LEMOS
Transcorre na ,efeméride

de hoje, o natalício da exma.

sra. d. Maria da Penha Le- - sr. Luiz de Araujo Soares

mos mui digna espôsa do sr. - sr. Euclides Gome8

Waldemar dá Costa Lemos" - sr. João Ferreira Vaz

genítoree do nosso colega de i - sr. Arlindo da Costa Melo

trabalho W:ander1�YI Lemos� .1- sr. Orla�do Amorim

Aniversariante na data de '
- sra. Alzíra Corte

hoje, será alvo das mais ex- - srta. Eutéria Silva

pressivas manifestações de - sr. Paulo Cesar

apreço e regozijo por parte MENINA ISOLDY FUNKE

de seus círculos de relações. Esteve em teeta dia 31 -p.p,

As nossas felicitações. o lar do estimado casal Sr.

FAZEM ANOS HOJE .ti'rederico Funke e sra, Ma-

_ srta. Terezlnha Fontes rta da Silva Funke, com a

_ sra. Maria Amélia Vieira passagem do 2.0 aniversário
__ sra. Aurea Nocetti Araujo da inteligente e graciosa me-

_ sr. João Ribeiro Neto nina Isóldy.
_ srta. Vilma Leal Coelho ,

Nós embora tardiamente
_ sr. dr. Paulo Konder Bor-l .mvlamos noesos sinceros vo-

nhausen to� de felicidades.
/

centrais elétricas. CINCO:
Itajaí-p·lanalto-Sul ...

norte oeste-vale
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Ura T. (. dia 24 sábado - SOIR'É� DA PRIMAVERA
Mesas na 'Relojoaria Muller.

(Festa do Perfume) Apresenlçãao das uYendedoras de Flôres".

* * *

Stc...

OSVALDO MEL!
o NEGOCIANTE RICARDO E AS CERôLAS

Agradeço � Srta. Sô.nla Cláudio e Alexandre Oa;
Vecki <1 gentileza do convite rione, festejaram aníversá-

':' * ':' que me remeteu para os rio no d�H 3 p. passado. -

Está circulando em nosa festejos da semana d� en, Os anivers-arlantes, recebe
cidade o Dr. Wilson Melro. cerramento do movimenta- ram em sua residência, um

* ':' ,;, do Centenário. grupo de amigos, com stro;
Procedente de Pôrto Ale- * * ':' gonoff regado ao uísque.

jlTe, ·::.hegará hoje a nossa A cidade está bastante * * *

rI
cidade a exma. sra. Helena movimentado com a se- Na noite de sábado [an-
La Porta. mana da "Pátria" e a Se., taram no Querência Pala _

* ':' * mana "Odontológica". ce Os .casaís Sr. e Sra. Júlio
A menina Maria Fernanda Estamos ínrormaôos, que Gonçalves ( Sr. e �.!". Darcy

Viégas, festejou seu aní; está acontecendo em tôrno Goulart, Srta Leja Lino·
versárío com uma bonita deste movimento um James acompanhada de seu noivo
festa nos Salões do Lira Dean. Dr. Luiz A-Uigusto Saraiva e

_ Tenis Clube. * * * o Dr. Laudelino GaHoti:

� ""u'�''''''''''''$..n==",,,,,,,,,,...,,..�n=

O A, OS diretórios eleitos p...
(cont. da L' pág.) qual o nosso chefe não se pô ia ao candidato udenísta

_ Se foi. Tuna prepara:!o pronunciara. Mas, quando ao govêrno, não vamos nem

para levar o PSP para Um lemos a íntegra da convo , podemos aceitá-la .. Já decí,
acordo Que em absoluto cação, deparamos com a or- dimos que nosso candi:lato é

de convém ao nosso grande chc, ! dem do dia incluindo decí, Celso R3.mos. Digo nosso,
fe, ·dr. Adhemar de

Barros.,' sões sobre escolha :f..e candí, porque com o diretório de
O s r. Bornhausen é vice-pre , dato ao govêrno. E quando Laj.rs estão os d'e Curitiba
sidente da UDN nacionai e

I procuramos
o se retárío-ge; nos, Urubici, Santa Cecília,

fará o possível e o ímpos; ral Volnei, com as 'nossls Blumenau, Bom Retiro, além
sível para dar a maior vota, credencíaís de delegados- de outros, mas em maioria
ção ao sr. Jânio Quadros - o conver:cionais, êle nos' riu entre Os órgãos registrados.'
implacável algoz de AldJhe- (lã cara, dízendovnos "ES- Os diretórios municipais,
mar. Daí porque, em Lajes, SAS CREDENCIAIS szo TO_ dentro ém breve, vão reunir
o meu chefe não esconreu DAS "FRIAS", POIS OS DI- se e eleger um diretório re

suas- tendências pela cand'l, RETO'RIOS DE VOCES NAO �ional autêntico. Todos que,
datura Celso �amos, muito ESTAO REGISTRADOS. SE remos que o PSP seja um

embora deixasse inteira Ií, QUISEREM PODEM IR 'A partido organizado em San.
berdade aos diretórios muni- CONVENÇAO E ATE' . FA_ ta Catarina, como os outros
cipios, para se definirem, LAR, MAS VOTAR, NÃO!" Quando atingirmos esse ob
adiantando que o 'diretório Como bem escreveu o díre, jetivo exigiremos respeito e

[regícnal, o tal PROVISO'RIO ter de O ESTADO, o que ::Jinguém mais -nos chama
NOMEADO, não se pronun_ hcuve foi um verdadeiro rá de CARROÇÃO DE CI-
ciaria no ambito esto.dual. PASSA-MOLEQUE. GANOS - pecha que, infe-

_ Come explica, então, a _ Como reagirão Os dire_ lizmente, a farsa da conven-
. ..

'
sua v:r:n'a a convenção? tórios municipais? ção dos NOMEADOS PRO-

- Recebemos um telegra- _ Se a escolha d'O sr. Vol_ VISO'RIOS antes de ·ufastar
m� lacônicÜ', informando fl nei Oliveira fôsses feita em veio .'onfirmar.
data da convenção, sem" es� convenção legal a regul,ar, - Mas alguma declaração?
pecificar a ordem do dL:1. levaríamos o seu nome às - Sou homem de luta. Não
Pensávamos que Os diretórios praças pÚblicas e êle seria o vou engolir a burla da con

municipais estavam em 01'_ ca·r.didato dos po�ulistas a venção. Hoj�i:)U amanhã en

dem, devidamente registra_d více-governanda. Mas, dian_ trarei na Justiça Eleitoral
.1:;s, e viemos, idversos pre- te do o.:orrido, vamos reunir com uma representação con

sidentes e delegados-éon_ Os diretórios legaliZlalà.os e tra a validade da convenção.
vencionais, na suposição de registrados para uma solu- E te·nho a certeza 'de

. que
que iríamos legalizar o dire- ção. Quanto à decisão d� a_ daqui por frente ntn,guém
tório regional através da mais usará da nossa legen-
eleição ex�gid; pelos esta- da senão através de decisao
tu tos, completar.do_o ,�om a G O S T l\ D E C A F É 1 legítima da vontade dos ver_

eleição do Conselho Regio- dadeiros populistas. Outros
nal. Cui:'ávamos mais Que ENTÃO PE�A CAFÉ ZITO :liretórios, em vias de regis-
iríamos decidir o caso ela tro, como os de Imbituba,
vice_governança, sôbre o Palmitos e Videira, estão

com Ad'hemar e Celso. Deci-

contec/inentos Sociais
Os udenistas já tontos
Estão vivendo à Babel

.

Com a vitória de Lott
e Jango - Celso e Doutel.

SSSSSSSSSSS%SftS%SSSSSS!

_�cc������������cc����sssssssss�Para almoçar e jantar bem, depois de sua n
casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL D

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
�

ANIVERSÁRIOS _ sr. Danton Natividade
_ sr. João Martins
_ sra. Antonieta Buchi

srta. Marià Madalena

PROPAGANDA SEM BASE
"Irineu é o maior". É mesmo? Como? Bem ...

pode ser o maior pigmeu, isso sim! Maior mesmo, êle
foi nas promessas, recorda-se?

Meira

Eliana Rademark é a

nova Rainha dos Univer
sitários.

Os produtos "Max Fator"
a manhã prestará home
nagem ao Broto que repre
sentará Santa Catarina, ·na
lista dos "Brotos Elegantes
�10 Brasil".

::: * :::

d Clube Doze de Agôsto
no próximo dia 11, abrirá
seus salões para a movimen
tada Soirée COIfl a espeta.
cular orquestra "Marimba
Cruz - Gatdan".

" '$" *

O Bloco dos XX da cidade
de Itajaí, promoverá uma !

bonita resta no próxãmo
dia 17, para a escolha da
nova Rainha.

'�Estradas asfaltadas despejando-se do Oeste e

do Planalto para todos os portos do Estado ...

Continuam os rumores
com referência ao fino
serviço de bar e copa
apresentado pelo Sr. Eduar
do Rosa, ,jurante o coque
tel d'e inauguração do novo
"atelier" "Silveira".

aproveitamento e melhoria da "prata da casa" ...

O Prof. Nerêu Corrêa fez
conferência no "Museu de
Arte Moderna' do Rio de
Janeíro.

Sábado estarei circulando
na, cidade de Blumenau, na
grande panada de elegância
mos &alões rdo Tabajara
Tenis Clube - Os Maios
"Catalina" vão acontecer.

:!: * *

a UDN ,perdendo um correligionário para Santa
Catarina ganhar um governador ...."

O homem se apresentava um gigante. No· govêr
no, coitado, transformou-se num Pigmeu.

Em vez de ESTRADAS fez míseras carreteiras;
em lugar de CENTRAIS, montou elifas e celescs; em

vez da PRATA DA CASA que ficou esquecida: o
parasitismo dos apaniguados, negocíades, vendidos
chefes de garagem, assessores, diretores, coroneis,
aposentados, tudo muito bem remunerado, enquanto a

prata da casa, o barnabé, curte miséria; em vez de
Santa Cataelna ganhar 'um GOVERNADOR, ganhou
um "inco" que, há dez anos, a vem sugando e fez
PARAR O ESTADO por anemia financeira.

Uma noticia animadora veio pelo fio telefônico, hoje
manhã.

- É o Melo?
- Exatamente. I-
_ Primeiro, meus parabens pela sua crônica do dia

3 em Nossa Capital.
Quero informar ao amigo que a respeito do assunto,

tive hoje uma surpresa quando ao fazer minhas com

pras, passei pelo estabelecimento do sr, Ricardo Brito,
no lado de fora do Mercado Mun ici.pal e vendo muita
cebôla, .perguntei (por perguntar) a ·como estava ven

dendo o artigo. 60 cruzeiros, respondeu o comerciante.
Pensei ter ouvido mal, pois, corno sabe e o sr .. mesmo

disse, o "preço atual ·é de 110 cruzeiros por aí nas casas

do gênero.
:K'ovamente voltei a perguntar - Quanto mesmo?

E a resposta veio logo: 60 cruzeiros. Comprei e vim ao

telefône para dar a auspiciosa. nova.
Então, deixei a máquina e fui verificar.
Tudo certO. O nosso Brito estava fazendo sueesso,

.;endendo cebôlas bonitas fres,cas e novas por 60 cru-

zeiros o quíÍo. .

- Da Espanha sr. Brito?
- Não sr. Bem nossa... Nada de espanholadas.
A freguesia chegava e as cebôlas iam saindo.
Como se pode verifica1', tambêm ha milagres ·como

êsse. O fato é que uma diferênça de mais de 40 cTuzei
l'OS em quilo já ·consola.

Dãqui, nossos cumprimentos ao sr. Brito, que assim
provou que o impossível a.contece.

O assunto é um tanto quanto acebolado. Esta colu
na, porém é do povo e es-crita na linguagem -popular
para o povo ler.

Sim, porque literatura com cebôla não dá.
Como tamb_em não interessa ào povo cebôla com ex

ploração.
Por isso é que os taboleiros do Brito são tão pro

curados. :.
Como tambem esta 'coluna é tão do gosto das donas

de .casa.

MIRAGENS
Nunca o Estado teve uma frota tão grande de

- veículos»
Ela vinha sendo .preemditadamente preparada de

há muito para a eleição.
Qualquer repartiçãosinha mequetrefe tinha meia

dúzia de jepes e camionetas. ,

De repente ... sumiram-se, evaporaram-se. Ago.,
ra ? É engraçado! Até parece que as repartições do
Estado estão trabalhando mais; há mais movimento
em frente as mesmas, tanto são os carros partícula
res jipes, camionetas, todos com chapas particulares
e particularmente novinhas em fôlha.

Serão particulares? ..

Será isso realidade ou será miragem?

dimos acabar com a f,arsa ..

E não descansaremis antes
jisso.
A condução da Varig-�he

:;ou. E o sr. Heitor de

Almei-Ir:la Magalhães seguiu para o

.iieroporto, rumo a São Paulo.

A INCOCRACIA É CONTRA AS ESCOLAS
.,

No regime incocrata o ensino é mesmo polittzado,
aliás, como todos os serviços públicos e até mesmo os
que não o são como o das pioneiras._

Essa história das injeções que pretendem forti
no ensino por parte do udenismo catarinense é posi
ante a soma de males que a udenízação ocasionou ao
ensino catarínense,

.

A inde�i�a e noclva intervenção da politicagemficar as anemseas candidaturas vassoureíras fi nada
tiva e incontestável a mensagem H. H., qu: conf'es-

�
S?U, .?'elancóli�amente, ser impossível evitar a poli- tibzaçao do ensino. Para êles que governam a base de tpolicitagem é realmente impossível, mas para Celso �

que vai restituir ao professorado as suas prem-ogati-;·
vas de técnicas que realmente são, e vai reajustar-lhe ��
os vencimentos para que o professor competente pos-t�
s� e�ercer o magistério, não é impossível, e tanto (�
nao� e, que Celso na sua PLATAFORMA já dá a so
luça0, para {êsse caso que tanto tem INCOmodado a
mercenária propaganda palaciana.

Brilhou ... O bilho- era falso!
Falso brilho e falso o astro,
Irineu já foi bandei!l'a,
Que agora caiu do mastro.

D O ·1 S V E N C I M E N TOS
. Os maquis informam que o CeI. Simões de Almei

da ,o mesmo _que anda fazendo um triste sucesso por
:m?ar far.dado em propagand·a bornhauseana, queriadOlS venclmentos na Polícia Militar, pois discutiu na

COBtador�a da Corporação, 'ruim dentro da roupa, por
que querIa receber os vendmentos de Coronel e o de
Comandante que não existe.

.

Aliás êle deve ter razão, pois o pobre Coronel
flCOU nos minguadOS 26.000 inferiOr ao Tenente-Co
ronel da pobre Alagôas.

._----�----

...................

"j -J�ae_._Il���%%%%%%S%SSS%:
-----_._--

XiNSINO_ r"'"
A VENDA NAS

BlNCAS DE IORMAIS
E REVISTAS

...J;-oot...._..• ·

,..,..-�.._._._, __'" ..
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/

•

escreve à
CANETA

/PIIO,T
I,' L'noo 20150

'I.

E depois: "a área da Prai

nha constitui no momento o

único respiradouro capaz de

desafogar o trânsito da cida
de". Vejam só. O ilustre edil

quer respirar. Deve estar com
falta de ar, nesta época de

eleição. E quer trânsito livre
J maia espaço para poder
passear no seu "big" auto;
móvel. ... ! .·�,t,

O Avaí, desde anteontem

detentor da corôa de Cam

peão de profissionais da cí,

Com a pena triangular, V.
escreve em qualquer posição
(Pilai se ajusla 'a sua ma

neira de escrever).
A ponta da canela Pilot e de
Iridium natural: mais resis
tente que o diamante.

sua maneira

sucedido no

�,�----�----�----------------------------�---,

'-----------------------------------------------------------�--------------------------------------------------------------'�-----------------------------

I· -�onlresso �atarinense �ei��ontolo�ia
ASSOCIAÇãO PROFISSIO� PROGRAMA DEFINITIVO carregados do 1.0 Congresso, DENTE DA UNIÃO ODON�

NAL DOS ODONTOLOGIS- - Será entregue aos Con- ou durante as atividades da TOLO'GICA BRASILEIRA _

TAS DO ESTADO DE' SANTA gressistas no dia da abertu, Secretaria nos dias 3 e 4 Temos o grato prazer de ín,
CATARINA (APOESC) ra do 1.0 Congresso Catari- proximos. formar a vinda do Professor
COLABORAÇãO DO DIRE- nense de Odontologia. Pode, i EIS OS CURSOS QUE SE� Dr. Alfredo Reis Viegas pa-

TO'RIO AC. -ão ser procurados igual-' RãO TEO'RICOS - PRA'TI_ ra prestigiar com sua pre,
XXII DE JANEIRO .nento na Secretaria do Con , COS - ENDODOTIA - Dr. sença o encerramento co 1.0

Florianópolis, 5 a 10 de se, sresso, endereço amica. J. Gustavo de Paiva - assís., congresso Catarinense de

tembro de 1960. CURSOS - Serão dois os tente da 2.8 Cadeira de Clí- Odontologia. Sua vinda é es-

Informações finais: curses ministrados por oca- nica�Univ. de São Paulo. perada para o próximo roia 8

Pedimos a todos os colegas lião do Congresso. Para. am, PRINCIPIOS QUE REGEM de setembro vindouro.

inscritos, e ainda por se íns- bos teremos número limita- O PREPARO CAVITA'RIO _

crever no 1.0 Congresso Ca, Io de matrículas, 25 (para Profesor Armando Cavanha INSCRIÇõES - Caso al,

tarine.ose de Odontologia - .nelhor aproveitamento dos - Catedrático de "I'écníca gum colega ainda não pro

seja da Capital e principal- . ursistas) a taxa de ínscri, Odontológica-Paraná. videnciou a sua, pedimos
mente elo interior do Esta , ,ão - cr$ 500,00. ATENÇÃb - SO'MENTE provídencíá.Ia ímedíatamen,

do, a máxima atenção para Em virtude da grande pro- SERA' PERMITIDA A PRE�, te com Os mebrog da Comls-
o que segue: �ura, as inscrições serão rei, SENÇA NO RECINTO DOS

I
são Organizadora Central,

SERVIÇO DE SECRETA- .as a medida que forem sen-, CURSOS, CONFERÊ!NCIAS E não deixando para o último
RIA E INFORMAçõES - lo solicita-:as. Serão reser , DEMAIS ATIVIDADES AOS dia a fim de evitar acúmulo
sstará funcionando desde a vadas algumas vagas para Os COLEGAS QUE APRESEN-: de serviço para a 'ITesouru.
tarde de sábado dia 32 de colegas cio interior. Tais Ins., TAREM SE UCARTÃO DE ria.

setembro na Séd'e do D.A., ;rições deverão ser feitas IDENTIFICAÇÃO; I Rua Esteves Júnior, 93 -

22 de Janeiro.Clínica da Fa- imediatamente com Os en- PRESENÇA DO PRESI_ I Florianópolis - S. C.

culdade de F,armácia e odon- -�--

:::g��;;'�J5�j;:�f;; � "A�!! -do�!.I�!!��!!!!o��!alação {
de identificação, para .eonhe, publica uma interessante 1 deve ser feito. O arrazoado do sr. Helou
cer o desenvolvimento dos "fala", que teria sido irra- E faz um apelo patético a deve constar nos anais da'
diversos setores do oongres- diada por uma das emissoras final: "Que todos procurem

.

Câmara, para que os que vi

so. 'í':IIIIL desta Capital, onde muito pensar no progresso da cí , verem no século 2 mil, pos,
O referido serviço estará há que De aprender e, por- dade". (que paradoxo) sam aquilatar como em nos,

funcionando igualmente du, que não, gozar também. 90S dias, os luminares da épo.,
rante o dia de domingo parte O assunto é sôbre o projé- E acrescenta: - "que não ca, defendiam uma idéia ...
da manhã e parte da tarde. to de lei que visa lotear a se cometa tão grave mutila- Na lingua pátria do Sr.

INICIO DAS ATIVIDADES extensa área na Prainha. De cão do nosso município". Amim, Helou quer dizer "do

DE CONGRESSO - Impre- início, o conspicuo saiu-se Mutilação? Que linguagem ce". Doce... amargo.

terivelmente no domhngo dia com esta - Em Florianópo-
4 às zühoraa no Teatro Rlva, lis NÃO TEM ÁR,EA PARA

1'0 de Carvalho, com a pre- ESTENDER�SE. Não tem

sença de altas autoridades área? Que tolice. Ha, sr. He ,

.

civis, militares e eelesíástí ,
lou. Ha tlim.

caso

dade, .foi bem SABOROSO�
SÓ CAFE ZITO

amistoso com o Barroso, em

Itajaí, pois obteve um em.

pate de Ix1.
(ONFECClOIIl-ll QUAlQUER npo

Df (HAVE

IUi: frlnclsto lolentino, n.' I'

I

Terminal Marít,ima
,

HELIOGAS em

A ÚNICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA

comunica:

BIIXOU de PREÇO!
I

QUILO:

AGORA:
BOTIJÃO DE I!lQUILOS:

$ 25,72 $ 334,36

heljoqós
RUA FRANCISCO TALE�TI,NO, 1 - FONE: 3691

E SEUS REVENDEDORES

para escrever melhor ainda.

use tambem a Tinta Pilot

Ind. e Com. de Canetas
Pilot Pen do Brasil Ltda.
Praça .J o

á

o Mendes. 62

2.· ancar . Ca «a Postal 3986
Telúf�ne' 37·8779· São P3ulo

,..

'SAUDE PUBLICA
t: ,'-,(\1 . (

Precisamos de um govêrno que promova,

Não há felicidade nem riqueza,
sem saúde.

• Ampliação do número de leitos nos

hospitais existentesNão há saúde sem adequada pro
teção sanitária para o povo. • Criação de novos hospitais

• Adoção de práticas de medicina
preventiva

• Facilidades para a fixação do mé
dica, do dentista,' do farmacêutico e

do enfermeiro nas zonas do interior

• Planejamento e construção de serviços
de água e esgôtos urbanos e de
sistemas sanitários para o interior

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

A população rural, que consii
tui dois lêrços da população t07
tal do Estado, não dispõe de
qualquer assistência sanitária.

�:):'����'P>��","..-;.;..,.__
O Novo (ampeão Empatou

Em Ita·jaf 1 x 1 "

--�-�-�------

EM

Nota da Delegacia Regional de Polícia
O Delegado Regional de

Polícia da Capital, no uso das
suas atribuições, tendo em

vista os enormes prejuízos
que vem sendo causados à se,

.

gurança e patrimônio públí ,

cos pela afixação de propa
ganda política nas placas de

sinalização de trânsito, torna
público que serão presos e

devidamente processados co

mo incursos nos artigos 163,
.0,0 III, e 262 do Código Pe.,

nal, todas as pessoas que to;
I

rem surpreendídaa na práti
ca de ato dessa natureza.
Florianópolis, 27 de agôsto
de 1960

Antônio de Freitas Moura

Deleg, Regional de Polícia

N.R. - Muito bem, sr. �e
legado! Mas, a pro
vidência deve ser

mais enérgica. Nas

eínaleíras estão já
afixados retratos ,e

propaganda dos can

didatos governistas.
Se a. Delegacia Re.,

gional não quiser
empatar com a des.,
moralizada Elffa -

perdoada a má pa
lavra - deve man_

dar retirar o que já
está. AS9im prece,

dendo, nlnguérã di-
, rá que a Polícia
trancou a porta de

pois de arromba,
da ...

AtOta/�� poJrn'
� � o

go�a,. suas
25
@&��

pagando as rassagens,
cm suavas p"e�1aç.ôes,
pEJI��CRUZEI90
APRAZe

. I
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!iõiii�àiôr'Prõflssloõãil
� .�.l!li "",",�"" � '-A __ 'Il__ W.
DR HENRIQUE PRISCO DR. NEWTON V'AVILA. ..

Dr. Miguel E M. Orofmo

PARAISO

KI'DICO

Operao"u -- Doença. 41 S.nho.
CEU - Cllnlca 4e Adultot

Curso de EspeCialização no BOIPl
tal doa Servldore. 40 .IQclO.

(Serviço do prot. Mariano d, An.
drade), Consultai: -pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde da.

16.30 horas em dl&11te no.COI1lI11-

t(yrlo. à Rua Nunel Machado. 17.

esquina da Tlradentel - Te1e!·
2766. Re�ldêncll( - RUI .ar.
chal Gama D·Eça. n.o 1'1. - Te1.
1120.

�tz.::""
DR. AYltTUN DE OLI-

VEIRA

DOENÇAS DO PUL.�O
- TUBERCULOS. -

Con.ultõrlo - Rua I'I11PI
Schmldt. 88 - T.l. 1801.

Hor4rló: du a ... UI lI.or...

Relldêncla - ,.llpI SoluD14',
11.0 117.

DR. ANTON 10 MUNIZ DII1

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGiA
ORTOPEDIA

Consultório: João Pinto, U -

Consulta: dai Iii àI 1'1 boral. 41á
rtamente. Menol aOI sábadol Re

sidência: Bocaluva. 136. Fone %714

DR-· WALMon ZOMEH
GARCIA

Dlplomaao pela Fac.uldad. ,NaCIO
nal de MediCina da Un!v"I'lldadl

do BralU

Ex_Interno por concurse da .a"r_

nldade_Escola. (SerViço do prot.
Octávio Rodrlguel Llml). Ix
Interno do Serviço de Cirurgia 40

Hospital I.A.P.E.T.C. da RIO di

Janeiro. Médico do HOlpltal di

Caridade e da Maternldldl Dr.

DR. LAURO DAURi\
CLINICA G••..u

Especialista em moléltl"l d, 8'"
nhoras e via. urlnirlal. Gur.. ra_

dical 4as lntecçõe. agudal , crô
nicai. da aparêlho genlto_urlnirlo
em ambC'1 OI sexcs. Doenga. da

aparêlho DIgeltlvo I do latIm.

nervoso. Horário: 10% à' 11 I

2'h àl li bora. - con.ult6rlO
Rua Tlradente•. 12 - 1.0 and'"

- Fone 8246. Re.ldêncla: It".

Lacerda Coutinho. 11 {Ch'ou. Cc

Espanha - Fonl 110

Dr. Hélio Peixol�

ADVOGADO.

Escritório - Rua Felipe
Schmidt na 37 - 20 Andar -

Sala 4.

Residência
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.

Telefone - 2422.

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA ;_

CLtNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei
to. das 16 àfJ 19 horas (ao la�

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

- Estreito Fones 2322 e

6367. -I.

DR. HUBI GOMES
MENDONÇA

MJDICO
Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Rf�sidêDel. :

Rua Gal. BitteDcol�.r� D. 121
Telefone: 2651.
C0l\.8uU6rlo:

Rua Felipe Schmidt a. 37.
ESQ. Álvaro de Carvalho.
Horárlo:-

[Ias 16,00 às 18.00, diaria
mente e::&'�eto aos sábados

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

CURSO DE ESPECIALIZA_
çÃO DE PERIOOONTIA com

9 prof. S. Sthal da Uníversi,
dade Ide Nova York, no Rio
de Janeiro.
Edifício São Jorge - SaJa

16. Telefone 2862

[)oença. de Sonhar.. - r'roclo

togta - Eletrlcldadl .'dioa
Consultório; Rua Victor ••1.
rellel n.o 28 - Telelone 1107

";unsultaa: Dal 16 bora. em dlan".
Residência: Fone. g.,U· Rua Blu
menau. D. 71.

ORAI EVA B, SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de anus e recto
T!atamento de hemorroídaé, fiatulaa, etc..

Cinlrai. anal
CONSULTORIO: - Eua CeI. Pedro Demoro.

Estreito
1553 -

DENTADURAS INFERIORES
MaTODO PROPRIO

F I X A ç A O G A R A N T lO-A

DR. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGlAo DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANf\
RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO. 29 - 1.ó andar

--------------------------------------------
ATENDENDO DIARL�ENTE NA

MAJERNIDADE (ARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAfOS X

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

Exames do Estômago - Vei'icula Biliar -- Rins
'Ior:n: - Ossos - Intestino, etc.

Hlst crosalphrgng rufía Radiografia Obstétrica
(Grnvídêz) - Radiologia Pediátrica.

lJISPõE DE A.PARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDER€ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n, õníbus à por
ta (Almte. Lamêgo) .

Dr. Guerreiro da Fonseca, especialista cm ólhos -

I

·Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu
uicar aos seus .clientes e amigos, que reabrirá sua cli
nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.

No momento está em estudos de sua espe�ialidade
em CURITIBA. �1de está atendendo seus clientes em

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

CONVOCAÇÃO

';onvenção Municipal
O Partido de Representação Popula.r, Florianópolis,

pela Comissão de Reestruturação, de acôrdo com suas

atribuições, CONVOCA os seus filiados para a CON
vENçÃo MJ]iN'ICIPAL que se realizará em 17 de se

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

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

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

Ari de Melo Mossimann
Oldemar Magalhães

rERRENO Bairro dé Fátima -- Estreito
Vende-se um medindo 13,10 X 28,00 situado em

esquina, com frente para rua Aracy Vaz Calado.
Tratar pelo telefone 62-62.

SANTA CATARINA precisa
um govêrno que consiga:

* Financiamentos para compro
de equipamentos rodoviários
para os municípios

* 1\1elhoria e cmpliaçõir da nos

sa rêde de aeroportos

* Inierliqaçõo de nossas eslra
das de ferro

* Melhoria, equipamento' e re

equ ipomcnio dos nossos parlas

TRANSPORTES
CELSO RAMOS afirma que um povo só .pode akan

çar progresso econômico e cultural através das fa·
cilidades de comunicação.

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

outras unidades da Federação, preciso,' no próximo
quinquênio:

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,
BR-59, BR-88. BR-89 e BR-90)

E. VIE'GAS ORLECUNICA SANTA CATARINA....

Carlos Corrêa.

C,·· G IDOENÇAS DE SENHORAS - Inlca era!',
PARTOS - OPERAÇOIS -

PARTO SEM DOR pelo métodO Doencas Nervo a M t'palco_Pfotllatlco
.

S S e en a IS ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248
Consult6rlo: Rua JoãO pinto n. 10.

t Angustia - Complexos - Ataques _ Manias

_I
-4as 16.00 à' 1S.00 hora•. A..ndl, P bl 'ti

��..3·�::'�U'u. T�=:� i �;���1��:��:::::;:.�: ,omso�o�e�:�.� ,'J��'i;""M'�';ii;,m's:"�a:'WI DR. PERCY JOAO DE BORBA •
• DR. JOse TAVARES IRACEMA ::1 DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE : ---:-...,.. <

--

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas • P.�.I.I '"

eOJ: Endereço: Avenida Mauro Ramos. 286 II (Praça Etelv.i.na Luz) •
••••••••• M.•••••ti

1'··..H······..····· ·•·······..······i
I STUDIO JURIDICO I / -, _ nos YAf)CJOS• •

II �:r�r��:� ��:n�e1s = :���::�� i -�.'_: D1':�"'\\'.,

'- ;;.".�� t,iAdvocacia em geral no Estado de :
-;. ..,.,

: ..
:

Santa Catarina
: "

..

i Correspondentes: J
I INGLATERRA BRASíLIA :
I ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO : rJI..1AL "A SABIKANA" DISTRITO 00 IEsr:"J:ITO - CANTO
• ARGENTINA SAO PAULO •

: Ed. SUL AMeRICA 50 andar. :
: Fones: 2198 e 2681 :

Alameda :
A V I S O

-

c.

Advogado

"A SOBERANA" rRAç" li DE NOVEMBRO - ESQUINA
Rl:A FELIPE 8CBMID'I'

APRENDA INGLÊS
com o Pr". Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirul'gia Bucal
Raio X - Infra Vel'melho

Preparo de cavidades peJa alta velocidade
BORDEN AIROTOR S. S. WHITÉ

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

Excl!:,sivamente com horas matcadas

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRIC01,A BRUNO
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. 1O.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
Clíni.ca. de adultos - Raio X

._

Dentisteria operatória peJo processo de alta
vclocidade - AERO TURBEX FAIRFAX
Exdusivamente cOm horas marcadas
Consultório - Ed. São Jorge - conj. lG-17-18
Tel. 2862 -- Rua Trajano - 1.0 andar.

Ku. Couelhefr. )IIllr., 1.0
Telefone 8022 - C«a. Postal 139
IDderiço Telelráfico ESTADO

DIRETOR
lloba.. de Arruda Ramo.

\ G II R E-N T.
Domlnros Fernandes de AQulDO

RIlDA'rORES
Osvaldo, Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machac.o - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornei las - Dr. MHton Leite da Costa -

.

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto -=- Walter
Langa - Dr. Acyl' Pintá da Luz -- Acy Cabral Teive -
Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
-, Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima

Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PU8LiCJDAOI
Osmar A. Schlindwelm - Aldo Fernandes - Vírgtlío Dias
- Ivo Frutuoso.

H.PK.S.NTANT.
IhpreaeDtaçM A. 8. Lar. LW..
RJO:- Ru. 8eJla••r Dul.. " - .1.. .tJl•.,

ToL 115'14
�. Plul. Hua Vitória IS7 - .'!'�,., II -

TeJ. S4-814'
&:rvlço Telen'fieo d. UNITJlD PR.SS tU-PI

AGIlNTIlS • CORR.SPO�D.NT.�
•• T6dol ...unielpt�it t· �ANTA CA 'fARIN A

ANUNC_J8
lIf'jj'•• t. centuto. d. acordo ...... I taNia I... t�.r

'ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00
A direção não se respcusabiJit.á pelos

:f1llreitos emitidos nos ru:tiqos 'as.�lnado4>

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

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador constfuir Ii�a
casa, imediatamente.

Vendas: EdifícIo Montepio 3.0 andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426.
__,� .- _

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmldt, -l4 - 2.0 andar
Dr. Acácio Garibaldi S. Th1ago
Dr. José de Miranda Ramos

.

Dr. Evlláslo Nery Caon
Questões Trabalhistas - Causas civeis, comerciais, crimI
nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven
da de imóveis - Naturalização - InventárIos - Cobran
ças - Contabufdade: escritas. ba_lanços, anállse� � 1;lericlas

Florianópolis
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PROGRAMA 00 MES
SETEMBRO

Dia 't - Encontro dos Brotinhos
Dia 11 - Orq. centro americana "Marimba

'Dia 18 - Encontro dos Brotinhos

Dia 25 - Encontro dos Brotinhos

Cuzcatlan"

VENDE-S,E
TERRENO NA RESSACADA, 200m DE FRENTE

pOR 125m DE FUNDO (2jí. OOOm2) POSSUIND_O CONS

TRUCÃO DE ALVENARIA COM INSTALAÇoES: HI

DRAUUCA, J!jLÉTRICA, DE ESGôTO, CAIXA D'AGUA

(500 LITlfOS) E POÇO ARTEZIANO.
Inf'ormacões : - Agentes da PANAIR DO BRASIL

SIA em Flcrianópolia - Rua Conselheiro Mafra, 27 -

Telefone: 2553. -

'

Propostas: -- Representante da PANAIR DO BRA-

\SIL SIA para Os Estados do Paraná e Sánta Catarina -

Rua XV de Novembro, 279 - 3.° s/303 -

FONE: 4-4484 - Cx. Post�1 570 - CURITIBA.
I

I

SETEMBRO
DIA 11 - Disco Dance com orquestra
DIA 18 - Disco Dance com atrações
DIA 24 - Soirée da Primavera (Festa do Perfume)

com as "Vendedeiras de Flôres". Reserva
de mesas Relojoaria Muller, Cr$ 300,00.

DIA 25 - Disca Dance com atrações.
'

OBS.: A Diretoria do Clube 'recomenda o uso das car-
I

teír inhas, que serão exigidas rigorosamente na

VENDE-SE
Um terreno com 10 metros de frente por 22 de

fundos, pequena casa de madeira, sito a rua

CIlAPEGó n.? 82, preço Cr$ 60.000,00.

A 1 U .-6 ,A • -S E
Quartos em casa' de família, bem no centro da cida

de. Tratar na rua Conselheia-o
'

Mafra n.? 154, com o

Sr. ANTONIO.
'

A L U 6. A - S E
SALA PARA COMÉRCIO, REPRESENTAÇõES
OU MESMO PARA DEJ?óSITO, ISITO À RUA
PADRE ROMA, 52 TÉRREO. TRATAR NO

MESMO PRÉDIO NO N.o 48.

V E N D E-S E
OU ALUGA'·SE

\ mde-se ou aluga-se um prédio localizado à ma

�rg o Varzea, n.? 8-(anfiga Araranguá).
1 tratar com o sr. Navegantes ,pelo fone n.": 6373.

":/'
-

\

Eficiência,no
TRABALHO
confôrto no

PASSEIO
e>

",4

RURAL-WILLYS

União da Vitória presente a gr�nde.conceu-
IY-á-n--.--o-te--I----ri-Ye-·1 -tração de lideres Marianos da·dio-

cese de Po'uta Grossa �u�aa,�O�;�redl;�a!��s;:t;:
_ lípak o diploma de cídadào

'. .

honorário de União da Vitó-,
Promovida pelo bispo de ros, fazendo-se presentes o

I sença do bispo de Ponta
ria, Fora o. primeiro título

Ponta Grossa, realizou-se na Regina Coeli, de União da I Grossa, que a presidiu.
I dessa espécie concedido no

Princesa dos Campos uma Vitória e três de Ponta Gros , CÂMARA MUNICIPAL CON-
. município. Dias depois, porconcentração de líderes Ma- sa: Santa Terezmha, S. Ven- CEDE TI'TULO DE CIDA-

proposta do Vereador RUYriamos. O objetivo principal delino, Uvaranas. DÃO HONORA'•aro
Kuenzer idêntico' título foi

do conclave foi o estudo da As atividades esportivas
concedido ao Sr. José Cleto.

nã-o foram olvidadas, com
José oíeto foi prefeito de

jogos de tênis de mesa e f'u ,

�
-

1946 a 1950. E' além disso
tebol. Os marianos de União �u.;�1i:r.M-VI' V<I

NO
eg,2ritor e Ig.rande amante da

da Vitória não competiram ENSl.

terra de V,nião da Vitória.
em futebol e em tênis de

Em sessão especial a Cá-
mesa fora mlogo elímínados, � mara deverá fazer entrega
Trouxeram, porém, os con-

ASA VENDA N do diploma ao novo cidadão
gregados marianos o mais honorário de União d'a Vitó-
almejado troféu, enceram na'

,BANCAS DE IORNA'�maratona religiosa com os

três primeiros lugares, E REVISTASAsessão magna de encer ,

ramento contou com a pre-

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

DEPARTAMafTO DE SAÚDE' PÚBLICA'
PLANtÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE' SETEMBRO
7 - 4.!J.,feira (feriado)
10 -- Sábado (tarde)
11 -- Domingo
17 -- Sábado (tarde)
18 -- Domingo
24 -- Sábado (tarde)
25' - Domingo

Farmácia VITóRIA
Farmácia MODERNA

-

Farmácia MODERNA
Farmácia seo: ANTóNIO
Farmácia sto. ANTóNIO
Farmácia CATARINENSE
Farmácia CATARINENSE

O plantão noturno será efetu ado pelas [armâciae Sto. An tônio, Noturna e Vitória.

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

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

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

ES'TREITO
7 -- 4.a feira (feriado)
11 - Domingo
18 - Domingo
25 - Domingo

Farmácia CATARINENSE Rua Pedro Demoro

Farmácia DO CANTO Rua Pedro Demoro

Farmácia INDIAl'{A Rua 24 de Maio
Farmácia CATARINENSE Rua 'Pedro Demoro

O pla_ntão noturno será eietu ado pelas farmácias do Can to, Indiana e Catarinense.

A presente tabela não poderá ser tüteraâa sem prévia auto rização dêste Departamento.

JOGOS DA PRIMAVERA
Estão sendo ultimados os

preparativos para a realiza

ção dos JOGOS ESTUDAN
TIS DA PRIMAVERA, a rea

íízar.se no Pavilhão de es-

, I porte Moisés Lupton, de 17

IMPRESSORA i a_20de_setem_bro.-

EibA.1

relígíão no Brasil e Ia pene,
tração comunista nos vários
setores, mormente na im

prensa escríta e falada. 'Re
velou-se que na maioria dos
j'ornais e rádios emissoras
estão presentes os comunís,

tas, ora como .:omentarista,s
esportivos, -ü'ra sociais, ora

com artigos de fundo.
Assim da concentração de

líderes, houve na mesma o

portunidade concurso de co.

. Ideal para o campo e para a cidade
Confortável no passeio com a família
Amplo espaço para bagagem e carga

Desenhada e construída especialmente para
o nosso país, a Rural-Wíllys é útil para o

trabalho e passeio: reúne as vantagens de
vários veículos, quer para fins comerciais,
como transporte prático e econômico para
inspetores, viajantes, etc., inclusive serviço

. de entregas, quer para passeios, excursões
e fins-de-semana com a família. Excepcio
nal espaço útil, para o transporte de baga
gens e grandes volumes, ampliável ainda
mais com as tampas traseiras abertas e o

último assento dobrado. Transporta até 1/2
tonelada de carga. Famoso motor Willys de
6 cilindros e 90 H. P. Tração nas 4 rodas
para qualquer tipo de estrada. Também com

tração em 2 rodas - mais indicada para
transporte na cidade. Prática, econômica e

versátil como nenhum outro veículo, a Rural
Willys tanto é útil para o trabalho no cam

po ou na cidade, quanto é distinta e -eon-.

fortável no passeio com a família.

O alto índice de nacionalização da Rural
Willys - 98% - é a melhor garantia de

completa e permanente assistência @técnica. .

. WILlrs.
-u ...... produto da

WILLYS-OVERLAND 00 BRASIL S. A.
Fabricante dos veículos da linha .. ..Jeep ..

São Bernardo do Campo - Est. de S. Paulo

,.7::: : '.

da.

,..

CARlt1BOS, ENCADERt�AÇOES E
SERViÇO DE CLICHC��rA

COM PERFE1Ç.Ao E I=(!-\PIDEZ.
-----.-�

RUR CONSELHEIRO 1"1AFRf'\. '123.i
FLORi/\:�()f'()l.!::; SANTA CAT/dUNA I

_ ....._- -
.- -_. --- --------'

'-;
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"O ESTADO" O MAIS- ANTIOO OlARIa DE S. CATARINAFLORIANóPOLIS, Têrça Feira, 6 de Setembro de 1960
-------------------------------------------------------

II

AMANHÃ A' TARDE: Amisto'So Avaí X Paula Ramos
"""Jr"'ci'dQdeteíil'uiii""iiõvõ""cêiiiip'ã'dõ:""7fVAin;r�j
o Paula Ramos, mesmo desfalcado e sem jogar ludo o que póde, quebrou a invencibilidade do Figueirense, im ipedindo-Ihe a c o n

(quisia do Iri-campeona:io - Muilo lutador, porém falho o alvi-negro - Cavallazzi, Sombra e lacky marcaram os len�os do campeão do
Eslado, lendo Ronaldo, de penal, marcado o' único ponlo do quadro vencido - Sombra perdeu uma penalidade máxima que Dom i
defende-u, 'mas mesmo assim acabou se transformando no melhor homem em campo - Avaí também campeão do lorneio de aspi

ranles "Thomaz Chave$, Cabral", como Iriunfo do Figueirense sôbre o' Pa'ola :Ramos - Outras' Notas.
Não logrou o Figueirense o tri-campeonato na 1'0_

dada/que deu por encerrado o Campeonato de Profissio
nais da cidade de 19'60. O alvi-negro, então invicto, foi
vencido pelo Paula Ramos, por 3x1, de forma que o ee

tI'O de campeão ficou com o Avaí que marchava um

pontinho atraz do "Decano". Empenhou-se muito o alvi
preto, mas as falhas, quer na vanguarda, quer na reta

, guarda, deitaram tudo a perder. O Paula Ramos, ao con

trário, empenhou-se menos que seu antagonista, sendo
.porém, mais técnico e harmonioso, muito embóra atuas.
se com um novo desfalque: Oscar, que está na iminência

tI
� "�;' ri' Pi

' ·

di'di· t
de deixar o clube. Foi justo e merecido o triunfo do ti-

�,enceu 011'1 amanuare O b asslco Ue IJlueres DYte OS ��jZ!f}i�:�t"�:;;t�;;�;;:��;���:����:��
Batido o Postal Telegráfico, campeão do ano passado, pelo campeão do 'inilium' de 60 que m�r:a����am�:t�:a n�o�ri� ���:�) q�:x:��lt���� te��
marcou dois lentos contra um dos poslalislas - Detalhes do cotejo de sábado que deu ,pros- ������ �s:�.��r��o'D;�� ;�� �osdem���oas °t��aisve�:l���
F

'

f' 1 t r d
- três vezes, perdendo ainda perrleu boa oportunidade pa,01 ina men e rea iza a

segul·menlo ao cerlame amadorl·sla toque dentro daárea, lance: Tarnandaré 3 x Postal Tele·
uma penalidade máxima que dímína tarde de sába,do .a parti,

,
2 I ola lo apontando o árbitro I gráfic 2 Tentos de Pa lo

ra imminr a diferença, chu,s (,' o. .' u Sombra atirou" mal, propicí; t nd f' F' 1 P I Rda ,d'e líderes invictos, que a falta máxima, Cobrada Sabino 2, Cóla, Bibi e Bor ,

a o ora. ma: au a a-
'.

d d T" tensí t
.

t d" 1 d '1 t 'j ando �O' arqueiro a defesa. mos 3 x Figueirense 1.reU11lU as esqua ras o' c'ú'S_ nsrva an ag011lS a que l- asma.a o o go, an es (e
por Bíbí, proporcionou a

I! ges,
pela ordem.

tal Telegráfico e Tamandaré, ga-sc apresentou um bom Nelsínho impulsionar o cou; Marco defesa parcial para o
Nesta primeira etapa do [o, OS MELHORES,

depois de sofrer duas trans- trabalho. O Tamandaré por ro para o fundo das redes. b
' go, o FLgueirense atacou No vencedor: Sombra vol,

mesmo Bíbí, na recarga a. Quadros: :ramandare � --

rn ais, porém" taltcu-, a oferências devido ao máu tem. seu tu r n o, demonstrava Falha imperdoável do co; lançar as rêdes de Marco. Marco' Emo e Hamílton: , . ,

s tou a impressionar pelo seu

po. maior sentido de penetração nhecido apitador. Logo a se-
'

..

' . seus avantes pericra e poten, jogo técnico, vistoso e, infíl ,2x2: Com lances alternados, Nelson, Fellpe (FIlomeno) e -ia no chute A .. 10', t dO público dlmínuto que e seus avantes combinavarn; guir, o Postal voltou a ata. t'f' doí '1'
.

,S s. os mmu, ra oro Foi sem dúvida aonde pon 1 icaram os OlS He 10; Bertoncim, Borges, tos 'quando a contagem es
' ,

ao estádio da Rua Bócaiuva, se com tabelinhas, envolveu, que C num sançament, pelo arqueiros ::,0' rnbas defesas, o Paulo Sabino, Nelsinho e tava ainda inalterada Pere-
maior fiogura na cancha. Se·

assistiu ao, combate, saiu sa- do a retaguarda contrária alto de K'naben, a bola foi 'c· teí f I ncerrad pel W I P t I' M
.

C
' cundaram.rio Pamplona, queo ejo o e o o arne. os �. ano. eSI�r: réca desferiu forte chutetisfeito pois a luta apresen- para chegar as rêdes de Ma- encontrou Cóla em ótimas árbitro. Porém, alertado pelo., Nelson, Laurí e Zamlr ; Bíbí

esteve firme na defesa da

t ri 1 b t t
.

C A' e d ".
-

ti d ' tendo Pamplona, num mel'. sua cidadela,' Nery, nota'velOU um ' 'esenro ar as an 'e no esar. SSIm s n o, cou, conarçoes que a Irou cruza o delegados, notou que havia e Nivaldo; Arilton, ,Kn�b.en,
.

t d dI' b o t
.....-
t P I êd gulho espetacular, tocado la corno Iímpador da a'rea: ZI'I-movimen a o, on e Os c OlS e ao cen ro avan e au o com sucesso para as re 2S engano de sua parte pois Cabeça, Cóla e Osman. ArbL -

clubes proporcionaram joga, Sabi-no
\ abrir' o marcador, de Marco. Com 2x1, no mar., f I

.

t t
pelota com uma das mãos ton, bom marcador, assimatavam 10 mmu Os para. o . ragem de Salvador Lemos

d 1 b 1·".., té 'b 'f' d teí t·
. para razê.Ja ir de encontre como Manoel e Marréco cas (e oas qua raaaes ecr;l- apos rece er passe magm r, ca or o co ejo a mgru ao término. Relutou o Tam3in_ dos Santos, eivada de erros.

d b 1 'do H' té
.

d
.,

f ao travessão. Aos 22 mínu- Cavallazzi, a grata surpre-caso co e ca eça (O me 10 e- ermmo a prnneira ase. (aré em voltar à campo uma Sua grande falha foi ter a-
A

. .

t t I' "d d B N t I t tos foi Que surgiu o tento sa : foi um "center" e tan,primeira e apa, carac e- 10, apos joga a e orges. a capa comp emen ar, o vez que diversos de seus [o- pitado uma penalidade .má,
.

I' P 1 t·
, .

P t '1' It b"
.'

d' inaugural. Trilha concedeu to, tendo marcado belo ten.l'lzou.se pe a maIor presença au o a lrou proxlmo ao os a vo ou em mals ; 'lS- r:adores já se encontravam xima contra O' Postal. DeVido
, P t I T d" d" t f d d t d �scanteio, cobrando. o Hélio to e pro,porcionado a co,n,-LlO os a, com o aman are 1'1sCO a pequena area, para pes o, orça'fi o o re u o o no svestiários. a reclamações dos postalis.

.

1
.

b" t· t
'

.

d f "I' tI' l t· h que ,atirou muito alto, tendo quista de outro. Os ,dem·a"l·s]oganc o maIS o je Ivamen e, marcar m e ensave meu e. a Vl_verr e que, se ma'D m a Depois de rápido debàte, tas, o árbitro voltou atrás
-

b d t· t'd F'
.

d 'T 'd' f' a bola batido num galho de convincentes. No ve,n'".'l·do·.nao 'Sla en o lrar par 1 o 01 am a o. Çlman are que. lrme. os jogadores. dO' Daré volba_ �m sua decisão, depois de �,�

r f Ih ·t t t
"

t P T d" "d mcalipto, para atFapalhar os Domi, fez um punhado ,de[aS a as gn an es, que aumen o ua con agem. 'au•. c aVIa, numa: Joga a "na ram ao gramado, para,termi•. ouvir o s'eu auxiliar Silvano
U g'am cn tantement I 10 Sabl'no j'eslocado para a' d D

'
,

. movimentos d'a defe;'a alvi_ boa,s d,efesas, revelando.se,s r, li' ,s ' 'e pe o . , '( .
' area . o are, o seu zaguelro narem Os restantes minutos. Alves DÍlás. Além dessa fa- .

.

1 d d" d' ·t b b i 1 E' b I negra e ensejar a C�vall,\zz; porém, pouca 'seguranç"a no'mlO'o e campo, a versano Irel ia, rece eu em oas_ cen'"ra mo, re e ou_se con- Quando se esperava ql,le a lha, andou errando em ou- "

Pa a c n t u· pI a d nd'
-

t· o t t't" d 'b·t I
a conquista do gol. Aos 2� encaixes. Dos zagueiros, g·os.r o s r Ir um ac r co' .IÇO.,es, e � U' usem ra, uma ,a 1 uc,e o ar 1 1'0. contagem p.el1maneceria inal� eras oportunid3id'es demons.

Ih d' "t
-

A b 1 I 1 d d minutos o es,ccre subiu para tamos mais de OsnI", TrI'lh"que e po ena asegurar a maLres pr,e ensoes. o a se�( o expu.so 0', grama 0'1 terada, Borg(\'s assin,aleu o trando estar numa tarde u

1· t" ," l' d d t 1 b t • f D T ri' d
dois. Hélio atirou do seu se- nos pareceu fOI'a 'd'e forma,v ona,.. 1 erança o cam_ ocou no so o, a LI na ace ai; o aman are ecresceu terceiro e último tento, o bastante infeliz. Anormalida.

t
.

'b'l"d d
.

t ;) t 1 t 1 d' d d
-

I
tor e Osni desviou a, bola de Laudtares e Walmor regula,peona o e a mveCl 1 1 a e. in erna "o pos e a era l- e pro uçaq, passa,u( o en_ que deu a vitória ao seu clu. des: Eni, zagueiro ,�entral do

A a d P t I a t ·t d
.

d 1 t t- t l' t f �abeça, sobrando p.ara Som_ res. Márcio 'bom, assI'm comopes r o os a m n er um relO, esvlan o evemen e o ao Os pos a lS as a orça- be. Outros d'etalhes: 1.0 tem. TamanGla,ré foi expulso por
·t I'

.

t
.

M' t d
.

d
.

t d
.' bra que atrasou para BetL Pereréca, Se'rgl'o e Ronald'o.n mo c e JogO' mals acen ua- arquelro ano, en ran o rem am a mals ia me a e po: Tamandaré 2x1. Final: indisciplina.

do dentro fI'o gramado, fes.l
Nelsior.ho para mar,-;ar. O Marw. Numa destas jogadas oho, tendo êste c'evolvido 2- Os demais regulares.

barrava e se perdia na de_ árbitro mal colocado havia o médio Filomeno, cometeu Os ('
-

FI·
I

1.'
redonda ao meio, o qual, eUi ARBITRAGEM

ampeoes orlanopo I anos ma':cc-bra digna de um au· E;;tevo a cargo de Iolando
têntico craque, pa;;sou pOY RO'drigues a direção do en.

de Futebol Trilha e fulminou nas redes contro. Sua conduta pode
Dois minutos depOis, Cava]., ser considerada como boa.

iI rela",'ão dos- 1
.

f
.

d b d '
" 'aZZl .. Ol erru a o dentro dn Mar.oou bem as p'enalid'adesvencedol'es': '

area do penalty por Lauda, máximas e as faltas. Teve
L'es, não hesitando O' ál'bitrlc falhas, mas 'nãO' influiu 'DO
em marcar a falta. Sombra escore. Todavia, o Fi$,ueiren.cobrou-a mal � Domí defen. se, sentiu-se prejudicado
(reU espalmand'o_a e quase com a atuação do apitador
proporciando ao atacante () 'que teve que dei}(jar a can.
caminl;lO' das redes. A seguÍ1 cha protegido pela polícia;
verificou-se a única altera, QUADROS
ção: Sai Enicldio e ('ntra Te!.,· PAULA RAMOS _ Pam.
mo que passa a atuar me- plano; Marréco, Ner;y e Ma
Ihor. QuandQ poucOs segun_ noeI; Zilton e Betinho; Hé.
dos faltavam para o térmi:1c lio, Valério, Cavallazzi, Som.
60 período inicial o Paula bra e Zack;y.
Ramc'S eleva par� três a FtOUEIRENSE _ Domi;
contagem. Zaecky fulminou Os'nt, Trilha, Laudal'es e
e Domi espalmou a pelota Walmor; Márcio; Wilson,que foi aos pés de Cava1l.az. Emídio (TeLm.o) R ld, ,C'p.la, o,
Ú, o qual, inteligentemente, Sérgio e Pereréca.
devclveu a bola a Zacky, PRELIMINAR
que, livre agora., não hesitou NaU preliminar, entre os
� ... bola nas redes, No se- quadros de aspirantes dlos
�ur;c'o tempo houve eql1ili- mesmos, finalizando o Tor
brio, pcrém ai,nela com o Fi_ neio "Thomaz Chaves Ca.

I
g'ueirense' pwand'o por

falta. bral", a vitória coube ao Fi.
de harmonia, enquanto qUE gueil'ense por 2x1, sendo em
o tricolor ainda continuou c' o n sequência pro.�lam,ado
�ne"os falho que o antago_ campeão o AvaL
ais ta. Um único tento' veri- RENDA
f�cou-se nesses quan,nt,. e

'

Cr$ 18.200,00, a renda apu.
cmcO' minutos, isto aos

-

10 radà.

SANTA

o seu

CATARINA pode

BANCO
e deve ter

Um Banco para:
Financia o agricnllor
Financial' o industrial
Financia." o comerciante
Financiar o profissional
Financial' o estudante
Financiar obras a cargo
do Estado e dos municí
pios
Pinanciar a casa popular
Arrecadar os dinheiros
públicos

Um Bancu que não dê lucros
para o enriquecimento de um

grupo econômico, mas para a

melhoria das condições de vida
do povo catarinense ..

Os recursos previstos pC1ra a Banco do Estado sairão
dos imposto� e taxas vigentes, SEM NENHUM AU·
MENTO DE IMPOSTOS. Êsses recursos seriam os

seguintes:

- Fundes de Obras e Equipamentos
Fundos de Investimentos

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

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

VOTE EM

Abaixo damos, a título de curiosidade,
Campeonatos de futebol da cidade e seus

1924 -- Avaí Futebol Clube
1925 -- Externato Futebol Clube
/1926 - Avaí Futebol Clube
1927 - Avaí Futebol Clube
1928 - Avc.í Futebol Clube
1929 - Adólfo Konder Futebol Clube
1930 - Avaí Futebol' Chlpe
1931 _: Avaí Futebol Clube
1932 - Figueirense Futebol Clube
1933 - Avaí Futebol Clube
1934 -- Clube Atlético Catarinense
1935 - Figueirense Futebol Clube
1936 - Figueirense Futebol Clube
1937 -- Figueirense Futebol Clube
1938 - Avaí Futebol Clube
1939 - Figueirense Futebol Clube
1940 - Avâí Futebol Clube
1941 - Figueirense Futebol
1942 - Avaí Futebol Clube
1943 - Avaí :futebol Clube
1944 - Não foi disputado
1945 - Avaí Futebol Clube
1946 - Inetrrompido no 2.° turno
1947 - Paula Ramos Esporte(Clube
1948 - Paula Ramos Esporte Clube
\949 - Avaí' Futebol Clube
1950 - Figueirense Futebol Clube
1951 - Avaí Futebol Clube
1952 - Avaí Futebol Clube
·1953 - Avaí Futebol Clube
1954 - Figueirense Futebol Clube
1955 - figueirense Futebol Clube
1956 - Paula Ramos EspOlte Clube
1957 - Clube Atlético Catarinense
1958 - Figueirense Futebol Clube
1959 - Figueirense Futebol Clubé
1960 - Avaí Futebol Clube

No ano de 1956 não tomaram parte Avaí e Figu�i
rense, ocupados que estavam com o Campeonato' dos
Clubes rivais de Florianópolis, Brusque, BIumenau e

Joinville.
No ano de 1956 não tomaram parte Avaí e Figuei

rense, Paula Ramos e, Bocaiuva que disputaram o Cam.
peonato Catarinense por Zonas.

No ano de 1959 o certame foi disputado em um
só turno.

Em resumo, o Avaí sagrou·se ,campeão 17 vezes o

Figueirense 11, o Paula Ramos 3, o Atlétioo 3 e o Éx
ternato e o Adolfo .Konder 1 vez cada um.

Maior proesa: Avaí, que conquistou três b·i.cam�

Clube

Começou a disputa do Campeonalo
Juvenil: Vitoriosos, Paula· Ramos e

) ,

Guàraní
Começou, domingo, pela 1 pelo campeão do torneio.·

n:an�ã, após ,\ duas transfe. ' início pelo ,esco.re qe 2x1. No

r�nCla[!, o Campeonato Juve-I próximo domi�go o certame
mI de Futebol da Cidade. No prosseguirá, estando marca.
jogo inaugural, foram ad. dO[! dois jog:os, a �aber: Avaí
versá,rios Paula Ramos e Fi. X Atlético e Figúeirimse X .

Boca,iuva. Igueirense tendo tricolor' go_
leado o a'lvi-preto pela elás.
tica contag,em' de 9x1. Na
peleja de fundo da rodada,
foram protagonistas Guara.
ni e Bocaiuva, que travaram
uma bôa partida, vencidapeonatos,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quarta-feira _:Dia 7de Setembro - Defrontar-se-ão no Estádio "Osvaldo (ruz" as equipes do G. E. "O ESTADO" elotafogo F. (.

.-

.J!!",,,,,,,,,,.�; ia' (cont. da última pág.) das intenções do mesmo

Respondendo-se a' Ma'll·ma. \.�·s·lla "Ora, qualquer pessoa que quando, se por infelicidade
tenha uma noção do que é da pátria brasileira, ele g1!W.

A vida eucaristica revela o grau de religíosidade do inflação sabe que ela con, gar a presídência dU" repú,
católico. Cristo na Eucaristia é o próprio cerne do cato. síste na formação de uma blica.

licismo; quem não comungar representa o pape}. de un: "espiral", é comum ate o E', é assim que êle é favo.
ramo sêco encostado a um robusto tronco, sem receber uso da' expressão "espiral rávcl a Petrobrás; a Refor.
a preciosa seivavital.. 1nflacionária". Sobem Os pre, ma agrária; ao movimento

Vela com razão, a Santa Igreja para que a Comu- "os, sobem os salários; so- cubano de Fidel Castro; a es.

hão seja cercada de todo o carinho e respeito que, de bem os salários, sobem de cola pública; a política nanossa. parte, nunca poderá "ser demasiado. Pela natureza novo os preços; e assim In, cionalista brasileira de com.

mesma dêste contato íntimo .com Noss� I?eus, compr�en- Iefínídarnente ... até o caos" bate ao imperialismo inter.
d os cama seria falso e chocante realizá- lo por motivos Dai depreendemog que de nacional!me�quinhos, sem a reta intenção. Somente quando nossa economia o sr. Jânio pouco E' assim, que êle é contra
alma .gozar as boas graças de Deus, portanto,

. q�lando entende" c isto, no parecer Os grandes trusts interr:Jicio
eRtiver sem o pecado mortal, estaremos em condlç.oes de autorizado do sr. Gudin. nais; contra os regimes dita.
nos apresentar à Mesa Sagrada. - Prescreve amda_ a Uma vez que pretende com, toriais!
Santa Igr-eja o jejum eu(:��rístico antes da Comunhão. Jater a, inflação em nosso E' assim, que êle ciníca,
Desde há quatro anos, ,possuímos as novas ��rmas �res. ,,>aís, justamente colocando mente, como o fez recente
cri tas pelo Papa Pio XII, de saudosa memona, no Mo-

em prática medidas que só mente em 110Ssa capital, faz
tu Proprio", de 19 de mrço de 1957. Sà?oamente_ adaptou virão estimulá-la, a adoção apologia dos méritos e qua,
o tempo do jejum às necessidades hodiernas. Na,o f�ram do "salário movei e do salá; lidades do falecido presidan,
estas medidas ditadas por alguma condescendência ao

:io profissional", te Vargas.
comodismo, mas inspiradas pelo espírito pastoral de, Contí.nuando, o sr. GueIin IPio XII, preocupado em conduzih. aSd �!mas cada vez

categórico a,firma: "O sa, Elogios estes no evidente.
mais perto da "fonte de vida e santida e:.. tárío móvel sempre foi um propósito de angariar sim-IPara compreender as regras, basta distinguir e�tre desastre, onde quer que se patía e votos dos trabalhts,
comida sólida, bebida alcoólica e bebida. não_-alcoóhca. I) experimentou". . caso embora ele, Jânio Qua· 'IDurante as três horas antes da comunhao, nao se pode .

d t d bNo que; diz respeito ao sQ,- ros, como o 'os sa emas,tomar comidas sólidas e bebidas alCoólicas. Balas. e .

ca·
lário profissional o citado estivesse séríamenta com. Iramelos pertencem a êste caso; portant_o, são ?rolbI?OS articulista diz entre outras prometido com ° movimento

nas três horas que antecedem a comunhão, Bebidas nao-
.

coisas, "que a fixação '(lc qUe levou o grande braslleí ,alcoólicas, 'porém, pode-se to�ar até uma hora ante�. governo, não SÓ do saláric ro à morte.
Entende-se por bebida aquilo que se toma em estado II.

mínimo, mas de todos Os sa, Mas, ao contrário do que oquido ou liquidificado, como leite, thá., s.uco,de fI:ut.as, 1" d t d tezorí 'r Ja-nI'o pe I',

t iario-, e o as as ca egorlas, o c , . nsa, o nosso e ei,ele. A'g'lla natural não quebra mais o Jejum eucarrs ICO
I'

.

tê
.

di t "n"'� J" taá d 1,lOS evaria a ornpo encia I. orarro a es aa prepara o cua qualquer tempo. t
.

1 d d " i t I tQualquer pessoa pode observar estas normas com .a orra o Esta o. I ura men e para nos momen,

d lt Completa seu artigo rccla-.' tos em que chamado fôr, de- ,a máxima facilidade, tanto as .crianças como os a LI os.
d J- ."

. 'd' I '" tí I ât I.nan o para o sr. amo mUI CI Ir pe o ces mo (a pa ria.as pessoas doentes observam normas espeCiais., poden-
I 'I co espírito" de compreensão brasíleíra,do tomar remédios sólidos e bebidas não-a coo icas, sem

.

r'
. lo eleitorado, pois- no seu Nâo será Com pronuncia.restrição de tempo. Com o jejum, a . greja nos quer aj u-

dar a dispor-nos melhor para a visita de Cri�to. QUán�o entender e no <1'0 prócer uãe, mentos demagógicos e ínst,
t revel nísta sr. Roberto Marinho, nuosos, que nos deixaremoso próprio Deus se encon rar em nosso coraç�o, ap , ,.

temos a ocasião .para lhe dirigir nossa mais fervorosa 'Não preparado cultural- enganar.

oração, dedicando ao menos uns quinze min utos à ação mente os nossos patrícios... Os brasileiros saberão res

de graças. Se bem nos preparamos, bem o acolheremos (JS candidatos precisam, pa, pender aos deboches do can,

em nossa .casa, repetindo-lhe confiantes: "Permanecei ra eleger-se, recorrer a inSin- dídato do "clube da "anter;
conosco, Senhor, porque já entardcce" (Div. CRF), <eridade" na", oferecendo ao Brasí! o

Frei Odolfo Broeríng, O.F.M. x x x x x x x x govêrno de auterida:,'e, mo.

Ai, pois. está um teste, ralidade e desenvolvemanng,
munho Insuspeito, proferido ta, que a realidade brasileira
.J01' partidários da candida- reclama e que o mal. Lott
tura do sr. Jânio, revelador oferece.

)

�OLUNAf CATOUCAI
...

A. SCHMIDT

Veneravel Ordem Terceira de São

Francisco da Penitenciária

I T A LE D
ELEI'ÇÃO DA. MESA ADMINISTRATIVA

EM OBEDIÊNCIA, A DETERMINkÇÃO DA MESA
ADMINISTRATIVA, E, 'EM CONFORMIDADE COM
OS ARTS.' 9, 10, 11 e 12 DO COMPROMISSO EM VI.

GOR, SÃO CONVOCADOS qs IRMÃOS DESTA VENE
RÁYEL ORDEM TERCEIRA, PARA COMPARECEREM
NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS, 3.° DOMINGO DO
MÊS EM NOSSA IGREJA, AS 10 HORAS, A FIM DE
TOMAREM PARTE NA ELEIÇÃO DA NOVA MESA
ADMINISTRATIVA PARA O TRIENIO DE 1960·1963.

Florianópolis: 3 de Setembro de 1960.

Reynaldo Dias de Oliveira
Secretário

As iDsiDceri�a�es...

IE'RRENO rA VENDA
Vende-se excelente terreno, sito à rua Lauro Linha

res, próximo à penitenciária do Estadó.
Dito terreno mede uma área de 990 m2. (22 x 45) e

está servido de Iuz, água e esgôto.
'I'rata-se de um terreno completamente plano, e em

zona asfaltada.
Tratar com Antônio Lúcio dos Santos, no Edifício

Eduardo apto. 104. - Nesta Cidade.

PERDEU-SE
Uma caderneta da CAIXA ECONõMICA FEDERAL

DE SANTA CATARINA, n.o 1644 - 3.a Série, perten
cente ao Sr. OSMARLINO JOÃO MARIA.
A pessoa que a en�ontrar fa\:or entregar nesta Redação.

Oportunidades
Comerciais

Do último noticiário da tuicôes autorizadas Cam seus

Confederação Nacional do I clie'ntes, por prazos até 180
Comércio, enviado à Federa. dias.
ção do Comércio de Santa FARINHA DE PEIXE _ O
Catarina, há a destacar: Chefe do Escritório do Go-
OPERAÇÕES DE DÓLARES vêrno dQ Brasil em Madrid,

. (CÂMBIO) - O Escritório em circular de 2 de agôsto
Comercial em Buenos Aires, dêste ano, comunicou que
está divulgando ci'rcular do as firmas MAEN, Breton de

, la� Herreros - 67 - Madrid,Banco Central daquêle país, Comerci111 Augusta S. A. Via
estabelecendo /que as com_

Augusta _ 105 _ 1.0 andar
pras ,e vendas a prazo em

_ Barcelona, estão interessa_
dólares de convênio, por das em entrar em contato
qualquer conceito, poderão imediato com exportador,es
ser consertadas pelas insti. brasileiro de farinha de pei.

xe, a fim de receberem ofer.
tas para importação de apro_
ximadamente 500 toneladas'
com teor l}lÍnimo de 60/65%
de proteinas.

FORao
IRMA OS BITENCOURT
'(AlI 6ADAPÚ . lONf ll�tI ANTIGO DI r<:l�. r" OAMIAN.

Também a firma PESQUE.
RA HUMBOLDT SA - Ca.
maná - 815 - 9.° Pioo -

apartado 3736 - LIMA -

Perú - está interessada em

farinha de peixe com firmas

brasileiras, que deverão diri

gir correspondência areS.

peito.
MAQUINAS PARA MALHA

RIA - S.A. firma PLATI.
NES PRUMIER TROYES -

França - deseja entendi
mento com firmas brasilei.
ra� importadoras ou que pre.
cisam equipar-se com máqui.
nas para malharia.

Resina de Nó de Pinho
Compramos em grandes quantidadeS.Pagamento à visla�

Oferias tom preço e quantidade para Caixa Postal D .. 12.741
- São Paulo.

�----------------�---------------

-

EDUCACAO
,

no seiôr da

SANTA CA TARINA precisa de um govêrno que lenha éomo mela:

* Criação de 239 mil novas matriculas primá
rias, sendo:

* Instituição de um programa de concessão de

15 mil bolsas escolares, sendo 1.000 no pri
meiro, 2.000 no segundo, 3.000 no ter

ceiro, 4.000 no quarto e 5.000 no quinto ano

de govêrno.
'

* Salário condigno para os professores

* Criação' de escolas profissionais de nível

p6s-primário e médio /

* Federalização da Univ�rsidade de Santa
Catarina

18.000 em 1961
25.000 em 1962
33.000 em 1963
43.000 em 1964
54.000 em 1965
66.000 em 1966

* Execução pelos Municípios de programas de

educação com recursos do Estado �

CELSO RAMOS entende que a educação é o mais rentável
de todos os investimentos que o Estado pode fazer.

VOTE EM

O luxo ,é muitas vezea lho infantil, que muitos Disco Dance a srta. Vania
inimigo do bom gôsto, e é adultos tentam e não con, Moritz.
essencial destinguir o que seguem faze-lo, igual a

convém a cada idade e genuidade de uma criança.
condi�ão.

Na soírée do sabado que
passou no Ura T.C. foi
eleita a Rainha dos Estu.
dantes Universitários, a

srta. Eliane Rademak,er.·
Será coroada no próximo
dia 1'0 de outubro no Clu.
be XII de Agôsto. •

Será inaugm.'ada ama

nhã a "Churrasca'ria Blu.

menau", n'a rua Antonie.
ta de Barros, no Estrieto.

ESPORTES: O Avaí F.C.

sagrou·se campeão Flo

rianopolitano de 1960. No

Rio de Janeiro - o FIa.

mengo foi derrotado pelo
Vasco da Gama por 1xO;

em São Paulo, o Ferroviá

,ria goleou o Santos por
4xO.

Aniver�.l.riam
brotinhos: Ana

hoje, os

Maria

Mendonça ,e Ana Regina
Cruz. Felicidades, ..

Modas Cliper e A Mode.
lar de MOdaEl, foram às
Vitrines da Semana. Apr,€_

.'

sentaram bonitos conjun
to.

Hoje, em Brusque, no

C, A. Carlos Renaux, será
apresentada a sociedade
local: "O Meu Jardim da
Primavera", "XI O Tempo
da Vovó", Desfile de Mo_
das e "Damas Célebre9". ,,<tJO sr. e sra

.. Jornalis-t,a dl;�
Ac,Y Cabral Telve, acon. f'
teceram no Disco Dance. e

o.

O Radialista Fernando j�Linhar,es, da Rádio Guaru. �o
já, fez a aprei'.'entação das �o
candidatas ao título de

'

Rainha do E. U., no' Clube

Hoje, O CLU� DA LA_

LY, oferecerá no Clube 12

de Agosto, um elegante
chá, ,em benefício do Na·

tal da Criança pobre.
Será realizado hoje, no

Restaurante do Tira T.O.,
o almoço do Club� dos Lo
jistas.

Na inauguração da Ex.

posição de Desenho Infan.

til, no Museu de Arte Mo

derna o acadêmico No

berto 'Ungaretti, l\epreslm.

f tou o governador do Esta.
,

do; o sr. Pedro Nicolau __ o

Paim, o Prefeito Munic

ipal; Vereador Domingos
Fernandes de Aquino, a

Câmarã Municipal; o pro
fessor Ferraz de Abreu fez

uma brilhante palestra e

usou também da palavra o

I�rof,es[.or João Evangeli9.
ta. As Patronesses. Srs.:

Vereador Domingos (Lour.
des) de Aquino e Profes�or

Alcides (Sara) Abreu, ,es· i
tiveram presentes nesta:
cerimônia. Um grande
n Ú m e r o de convidados

compareceram, assiatindoSíLVIA Maria Fernandes de Aquino, está obtendà grande
as solenidades da noite de

sexta·féira pp. Aconselhosucesso, corn os seus cinco desenhos, apresentados no Mu

a tôdos os meus leitores, _

.

para observarem, O ti'aba_ seu de Arte Modema, na Exposição de Desenho Injantzl
'%S%%S\$S%$%%%%%%g%S%%S%SS%S%%%SSS%S%·S%%S%,%%%%%tSTX����

da Colina.
Foi eleita Miss ELegante

ALUGA-SE C�FEZJNHO, NÃO!
CAFE ZITO!SALA PARA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES

OU MESMO PARA DEPóSITO, ISITO À RUA
PADRE ROMA, 52 TÊRREO. TRATAR NO

MESMO PRÉDIO NO N.o 48.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DE CANQINHAS

JA' CHEGA DE DITADURA NA UDN CA·
TARINENS·E. ENORME O MOVIM!ENTO
CONTRARIO A IRINEU EM (ANOINHAS.

Ca�italSemana �a
.

rátria
.

o PROGRAMA PARA HOJE
na

__-"'_-I .... �
... __.......

FLORIANÓPOLIS, Têrça.Feira, 6 de Setembro de 1960

AS INSINC'ERIDAD'ES DE JÂNIO!
- DIA 6 DE SETEMBRO - 3a FEIRA

- 12,00 horas - ENCERRAMENTO DO CONCURSO DE VITRINES
- 18,00 horas - Proclamações das Vitrines Vencedoras
- 18,15 horas - ALOCUÇÃO proferida pelo Representante da Policia

Militar Major Farrnaceutíer, Werner Keucke,
Local: Rádio "Anita Garibaldi" .

i9,30 horas - SES.' li��f"'''''''''''
8iOA8I�:IltJi?iRAFI- HASSIS EXPÕE
Local: - Praça da Fei-

-

Espalha-se. po.r todos os recantos dêste Município.
a dissidência udenjsta.

Chefes políticos udenistas da cidade e dos distritos,
aderem ao. movimento dissidente.

Com a esperada visita feita a êste Município. pelo
Sr. Melquiades Fernandes, chefe da dissidência udenís,
ta catarinense que reunida ao. descontentamento. geral,
agora já Incontido, transformou-se o. panorama polí,
tíco de Canoínhas,

Sempre fomos daquêles que duvidamos da. honesti

dade, intenções e propósitos do Sr. Jânio Quadros, em

seus pronunciamentos políticos.
Conhecidamente ligado favoravel ao SÁLÁRIO'

aos íntereases dos grandes MÓVEL e ao SALÁRIO
grupos internacionais em PROFISSIONAL.
nosso país, vem, o sr. Jâ
nío, em sua campanha de
candidato à presidência
da República, no afã de
penetrar na fu·.ea do elei
torado do conhecido grupo
nacionalista, fazendo as

maí.- corajosas e contradi,
tórias afirmacões com re

lação aos nossos proble ,

mas, quer da .orbíta na
cional quer da interna.
cionaI:

Mas, deixemos o sr. Ell·
genio Gudin com a pala
vra que entre outras coi
sas' diz: "O Salário móvel

con,'lste como se sabe, no

reajustamento automático
dos salários aos índices de
custo, de vida. Se êsses
índices !.!ubirem de 10%,
sobem automáticamente os

salários dos mesmos 10%.

(Cont. fia 9.a pág.)

Conhecidíssimo e relacío,
nado com a maioria dos
políticos dêste Município,
não teve dífículdadex o ilus;
tre visitante, em reunir ele.
vado número de seus corre.

ligionários ao movimento
que chefia.
As adesões à causa, su

cedem.se diàriamente. O ín,
gresso de chefes udenístas
dêste Município na dlsst;
dência é tão grande, que
pode-se bem ·�izer e afirmar
que a vitória do pleito es
tadual em canoínhas, nas
eleições de 3 de Outubro,
dependerá da dissidência
udenísta.
Tal:'! profundk'l!lde do

movimento díssídente em

Canoinhas, que o movi.
monto está transvasarido as
fronteiras (I.') Munícípío
atingindo em cheio; com
alia ressonância, o Muni
cípio de Papanduva onde os

mais prestig'iosos' chefes
udenístas daquele Múnicípio
aderiram a causa dissidente
Os udenístaa Oanoínhen,

ses ainda, .não viram nas
razões apresentadas pelos
donos. -:l.a UDN, principal.
mente nas do "Vaidoso"
Senador Iríneu, uma [ustt;
ficativa pela troa :'0 Depu�
tado Aroldo Carvalho, dono
Indíscutivel de ótimo eleí,
torado. pe'a

:

candidatura
vazia, ôCa e sem mérito do
transruja do PTB, Carlos
Gomes.
Já chega' de "Ditadura"

centro do Partido; já Chega
de Patrões que já não movem
a opinião �:'a maioria, pois
ditam, e fazem prevalecer a
sua opinião, contra a opí,
nião da maioria.

Na atual UDN Catarí,
nense mâc existe mais libero
dade, daí o movimento dís;
sidente em franco desenvol,
vírnento, não só em oanol,
nhas, município onde ga
nhou a UDN, como em to.
do o Estado.
E QUe ninguém se surpre,

[anda, pelo resultada das
urnas, em Canoinhas, a 3
de Outubro próximo.
(Do Correpoodente)

ra, no Estreito

- 20,00 horas - Re.
treta no Coreto do Jardim

"'Oliveira Belo", pela 80-

c ieda de Musical" Filar
moni a Comercia!".

Seus pronunciamentos
são de deixar com a "pul
ga na orelha" o mais ar.

guto conhecedor da reali
dade braellsíra, deixando
inclusive o eleitorado na.
elonalista embaraçado e

confuso.
.

Porém, nossas dúvidas
foram desfeitas e inteira
mente confirmadas, no oue

se refere a ínelncertdade
dos nronuncíamentos do
candidato do "clube da
lanterna", quando depara;
mos em "O GLOBü ne
16/8/60, com o seu compn ,

nheíro de causa, Eugenio
Gudin, em artigo intitula.
do "Sufrágios, Slogans e

Salários", afirmando se
rem apenas eleítoreíras as

manifestações do Sr. Jânio
Quadros, quando se diz

COMíCIO-RELÂMPAGO
NA (OLONINHA

vrrORIA DE CELSO ASSEGURADA
Prossegufndo na pregação cívica em pról das can

didaturas Lott, Jango, Celso e Doutel, o Comitê Inter

Partídarío do. Estreito promoveu ôntem a noite movi

mentado comício-relâmpago na Colonínha.
elo gcvêrno u:Ienista em

81nta Catarina, fa,'aram ao
-

povo da Coloninha, os �;e_
readores Hélio . Peixoto,
Domingo" Ferr andes de A_

quino, Moacir Pereira, e

Acy Cabral Telve; Jerge
Jc"é Salum em ncrna dos
estudantes: Arna10.0 Tava,

res, pela Ala Môça do PSD;
João Passos Xavier e Nor
berto Souza em nome do"
trabalhadores: Matuzalém
Comélli, Presidente do Co.
mítê Nacionalista Estudan,
til; Deputado Dib Cherem €

fi!' almente, o Prefeito 0;;
valdo M:l.Chado.

'A reunião; efetuada na

séds do Clube Monte Caso
tdj, comparer eram mais
de 300 pessoas, notada.

mente senhoras e senhori
tas da Iccalídade.
E'naltecendo as qualidades

dos candidatos nacíornalís
tas e. apontar.do as falhas

A exposição do artista f1orianópo!itano Hassis está atraindo ii, Biblio.,
teca do �l1stitu�o Brasil-Estado, Unidos, 110 6° andar do 'EdifícIo Zahía, um

-

numero incontável de pessôas que logo no primeiro dia da mostra compra-
ram quase a metade das obras expostas.

.

Co�npol1do.se de 7. óleos e de 25 desenhos e gouaches, e aberta no dia

2� de ago�to, e�ta exposrçao permanecerá nas salas do IBEU até o próximo
::h,a �?, eVldencJa�do, desta forma a plena receptívidada que obteve, entre o

p.ubl� co, Falando a reportagem, o artista Hyedi Assis Corrêa declarou-se sa

tISf�ltO com o �u�esso obtido, e convidou, por nosso intermédio, a todos
aquêles que, se lI1teressam por artes para comparecer no IBEU, até o dia 10,
·1l1ando dará .por encerrada a sua mostra.

Na foto acima, o artista asaínando o tã 1 1cal' ao (e uma (e suas obras, naabertura da exposição.

�
• •

ESCOLA SEM MATERIAL E SEM BANC'OS
O pôvo da coíonínha

aplaudiu, calorósamente,
o governador dia cícace

quando S. Ex,:ia. negou au

toridade moral aos oue ata.
cam pela imprensa- e ,pelo
rádio, prestando contas de
sua administração Inêsses
10 mêses de govêrno, O se.
nhor Osvaldo Machado con,
citou a tod'os Os moradores
daquela localidade a sufra
garem Os nomes honrados
de LoU, J'ango, Celso e Dou;
tel, para tranquilídade das
famílias de todo o Brasil.
Sob intensa alegria o

COlI'Jício.relâmpago foi en.
cerrado às 21 horas e 50
minutos, deixand'o em todos
os presentes a certeza da
vitória a 3 de Outubro.

Por incrivel que pareça, está funcionando em Baixo

Capivarí, nesta cidade, uma escola reunida sem material

escolar e sem bancos para os alunos. Trata-ee da Escola

Reunida Estevão Machado, cujos alunos não tem onde

se sentarem, uaando, apenas alguns bancos podres. Além

de tudo, não dispõe os professores de material de expe.,

diente e também de material escolar. As professoras,

que dirigem o pobre estabelecimento de ensino, fizeram

uma reunião com os pais dos alunos, 'afim. de solícitar
d09 mesmos, uma contribuição de Vinte Cruzeiros men

sais, para a aquisição de carteiras e material escolar.

Enquanto a UDN gasta fortunas na propaganda po

lítica, oferecendo soma astronomica a cabos eleitorai.�)

para apoiar o derrotado Irineu Bornhausen, as crianças do

Capivarí frequentam uma escola sem conforto e sem

nada, a ponto de ,estar �endo feita uma coleta entre os

pais dos alunos, para compra de carteiras.
.

Aconselhamos aos pais das criança� que frequentam
a Escola Estevão Machado, a não contribuirem com coi

sa alguma, pois o Estado e[,tá cheio de dinheiro para gas

tar na campanha política e pode, perfeitamente, com.

prar os bancos.
Pobre instrução pública qUe no Governo U'-cnista de

Santa Catarina, ficou reduzida a trapos.
(De "A Imprensa" de Tubarão)

DE MONDAI' GEM, S. JOAQUIM(i)MITU LOTT-JANGO-aLSO-:DOUTEL
3 RAUS ABAIXO

DE ZERO
Mondaí, 24 de Agôsto de 1960.
limo. Sr. Diretor do Jornal
"O ESTADO"

-

Rua Conselheiro Mafra - 160
FLORIANóPOLIS. _

Par� o.S de;ido.s fins co.munico a V.S. que, nO. dia 22
do �orrente, fOI fundado, nesta cidade, um "COMITÊ

PRO" CANDIDA!.!1RAS LOTT-..JANGO-CELSO.DOU.
TEL . Êsse ComIte, que pugna.rá pela vitória dêsses
q.u�tro nomes nas urnas, em 3 de Outubro. vindo.uro.
fICo.U assim co.nstituido:

'

Presidente ct(' Honra' Jo
sé Machado, advogado.'

•

Presidente: Abílio Da.
ronch, proprietário.

Com a ocorrencia de
furtes geadas em São. Joa
quim e Xanxerê, a tempe
ratura desceu a t�ês
graus abaixo. de zero. ne3-
sas lo.calidades, o. meSmo.
sucedendo em Campos
Novos Pôrto União� Or
leans e Urussanga. Feliz
mente, até agora. não há
n e n hum a informação
quanto a prejuizos á la
vo.ura.

MADEIRAS PARA �,'

CONSTRUCÃO
I K M A O S BITENCOURT

'ONf 190'1

SABOROSO?
SÓ CAPE ZITO

A.n,co OIPÓSITQ OAM'ANI,

Vice-Presiel'ente: José
ele Alcântara Mari·nho fun.
cionário aposentado.

'

1.0 Secretário: José Edgar
E�kert, funcionário da Jus.
tiça .

-

2.° Secretário: Hugo Lino
dos Santos, funcionário
público federal.

1.0 Tesoureiro: Guilhei'me
Marquardt, do comércio.
2.° Tesoureiro: 'Guirlherme

Kuntzer Filho, Inspetor dr
Fumos.
MEMBROS COLABORA.

DORES: Hugo Marquardt,
- Vereador. Dennes Carlit-
·tcs-",Bassani, comercíário.
Henrique Jorge Land, agri.
cultor. Ottmar Ronaldo
Kuntzer, do comércio. Hil.
bert HdnI1ique J[orsthofer,
do comércio. - José Gior_ /

dani, do comércio. Gervásio (
de Moura, industrialista.
Nelson Marques do comér
cio. Mário Silveira, funcio.
nário autárquico.
Iniciando suas ativid3!::ies,

o "Comitê pró candidatu.
runs LOTT-JANGO_CELSO
DOUTEL", comecou a fun:
dar outros comitês para o

mesmo fim nas sédes dis.
tritais e povoados dêste
Município.

TELEFONE
a vista
ou 01'.

Compra-se um TELEFONE, pagamento
Negocio Urgente. Tratar com Antonio Andrade

lando Machado.

FreGQanie
A sessão solene de encerramento da CONVEN.

çÃO do PSP, escutei-a para efeitos desopilantes.
Ela correspondeu perfeitamente àquilO que meu

fígado esperava.
Eis algumas observaçõeD e piadas qUe ocorreram

à margem dos discursos.
Dos oradores, um apenas deixou patent.e que era

de fato ademari[!�a: o nosso Delamar. Mau tribuno,
l�as sincero. Lá pelas tantas sua sinceridade foi bru.
tal, ao afirmar que aquela solenidade comprovava
que a CONVENÇÃO ainda uma vez refletia a lealda.
de à ... UDN!!!

E ao final, misturando a autocracia udenista com

a democracia populista, tonitroou: "Eu �audo vossas

excelências e peço a vocês que votem nos nossos

candidatos".
O Volnei, em vinte minutos, falou uma vez no

nome de Adernar de Barros e 21 vezes no de Irineu
Bornhaut.<en.

Por duas vezes a sua oração provocou risos, que
os microfones captaram. A primeira, foi quando de·
clarou que as legendas que apoiam Celso são legen.
da vazia['. Nas circunstâncias em que discursava ê'sse
juizo forçosam-:-ente causariQ, hilariedade, pois: no.

PSP. as legencIafl cheias são as cios diretórios municio
paifl - eleitÓs e registrados - e as vazias são as do
DIRETóRIO PROVISóRIO NOMEADO, qUe se fez

convenção, com o intuito :1e
.

ludibriar até a justiça
eleitoral.

O ['egundo momento alegre do seu discurso foi
quando aludiu à honestidade na aplicação dos' di.
nheiros públicos! Remember Osvaldo. Cabral!

O sr. Bornhausen leu um discursinho de empate.
no tocante à sencerimônia. Falou que Santa Catari.
na é um dos Efltados mais bem administrados da
Federação! E disse qqe o apoio da CONVENÇãO era
solidariedade ao programa de govêrno que apresen.
tara!!! Como êsse programa continua secreto todos
compreenderam .. -. e mais não disgeram e ne� lheS
foi perguntado.

'

AGRICULTURA
Emb óra lutando com

enormes d'ificuldades, tais
como falta de condução, es.
cassês de material de pro
pagand,a, mas sôbre_tudo,
lutando contra' a máquina
do Estado, vamos, paulati_
(Illamen'te penetrando nos
mais afasta'dos rin:ões do
Município, levando a todos
a mensagem de esperança

-

pregada por Celso Ramos e/

Doutel de Andrade, na cer_

teza de uma vitória 'Justa
nas urnas, em 3 de outubro.

ErrI caso 'd'e envio de
correspondencia, durante a

presente campanha eleito_
ral, esta poderá ser dirigi.
da ao presidente do Comitê
sr. Abílio Daronch.

'

Nosso lema é
PELO BEM DO BRASIL'
PELA CONTINUACÃO DA
OBRA .DO GRANDE PRE
SIDENTE JUS C E L I N O
KUBITSCHEK; - PELA RE ..

DENÇ!ÃO DE SANTA CA
TARINA.

Cordiais Saudações,
1.0 Secretário do "Comitê
Pró Candidaturas LOTT
JANGO-CELSO-DOUTEL".

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

- Extinção do Impôsto Territorial
Assistência técnica adequada
Ensino agrícola (escolas ogro-técnicas)

- Silos e armazéns para guarda e conservação dos
safras agrícolas

- Melhores estradas para mais fácil acesso aos

centros consumidores

Seguro de acidentes do trabalhador rural
Facilidade de aquisição de terras devolutos
Parques de máquinas ag!ícolas a disposição dos

agricultores, suas associações ou cooperativas
Fomento e financiamento às indústrias agrícolas
Recuperaçãó de terras alagadas

- Financiamento aos jovens casais para compra de
lotes rurais e equipamentos agrícolas

Um milhão e meio de calarinen
ses (cêrca de dois lêrfos da po
pulação tolal do Estado) vivem
na zona rural, trabalhando a

lerra.

o progresso econômico de Santa
Calarina depende essencialmente
do desenvolvimenlo da sua agri
cultura.

, I

VOTE EM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ENERGIA- ELETRICA
fonte de progresso

TemosemSANTACATARINA
apenas cêrca de 72.000 KW insta
�"- os�As fábricas que se uiilizom
dessa energia-dão trabalho a apro
ximadamente 80.000 operários.
Há, portanto, um ope�ário, em

média, para cada IOV instolado ..

.Precistunos de MAIS ENER-
GIA para criar MAIS POS
TOS DE tRABALHO!
Não só as cidades precisam de
"tn e fôrça. Também o colono e

o agricultor delas necessitam.

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

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

Nos próximos cinco anos precisamos ter estas usinas:

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

Para atingir esta meta. CELSO providenciará:

I VOTE EM· .

:iii�iID II11tü))]
SRS. DENTISTAS:

A DENTAL SANTA 'APOLONIA TEM O, PRAZER
D'E LHES OFE'RECER

URBSGAI

APARELHO DE ALTA ROTA(ÃO
REGULAVEL DE 100 ATE 350 MIL R.P.M.

LUB'RIFICACÃO -AUTOM,ATlCA
f

·IMENTO CINCRONIZADO SEM ELETRICIDADE
SilENCIOSO - PRE'ÇO ACESSIVEL

-xXx-
DENTAl SANTA APOLONIA

- RUA: TIRADENTIES, 20 - FPOLlS.
I

PECIALlZADA EM ARTIGOS DENTARIOS

PERDEU-SE
\erneta da CAIXA ECONóMICA FEDERAL

CATÁRINA, 11.° 1644 - 3.a Série, perten
�SMARLINO JOÃo. MARIA.
a en.contrar favor entregar nesta Redação.

I I
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ARTICIPACÃO
•

ZERES E SENHORA PARTICIPAM Ao.S
PE.:SS'0AS DE SUAS RELAÇõES o. NAS
EU PRIMOGÉNITO�PAULO Ro.BERTO,
MATERNIDADE DR. CARLOS Co.R
DO "'"CORRENTE.

A Igrejaoaju�g!�::;;��i::tf;.fd�!nt u2deCENS cões de serem engajados para Florianópoli9, 25 de agôsto
servír à Pátria nas fileiras. de 1.960
Desaparecida essa infundada Em nome e por ordem do

suposição, os srs. Párocos Govêrno Arquidiocesano.
tudo farão junto a seus pa, Mons. Frederico Hobold
roquianos para que o pre- Vigário Geral
sente Receneeamento tenha

pelo menos a acolhida e o

êxito dos anteriores. Assim
procedendo, também de al

gum modo poderão estar co

lhendo elementos. úteis para
o bom govêrno das suas pró
prias paróquias, benerícían.,

do, dessarte, a si mesmos.
E nada mais necessito a

crescentar para que os srs.

Párocos emprestem todo o

seu Interêsse em empreendi,

AOS REVMOS. SRS. SACER
DOTES DÁ ARQUIDIOCESE
E MUITO PARTICULA�

MENTE AOS SRS.
PÁROCOS

Como, de certo, já é do co.

nhecímento dos RR. Srs. se,

cerdotes, realizou-se, a 1.0

de setembro, o VII Recenaea
mento Geral do Brasil.
Para o bom êxito do rere,

rido Recenseamento, apelou
a Comissão encarregada de

presídír àqueles trabalhos,
por nOS[lO intermédio, para o

esforçado Clero arquídíocesa,
..no, principalmente os srs.

Curas de almas. É até um

gesto que muito nos honra,
pois é uma prova de aprêço
pela expontânea e eficiente

colaboração por maia de uma

vez prestada em idêntica
circunstâncias.
O Recenseamento - todos

o sabem - visa, afinal, atin
gir a essa bem compreensí,
vel realidade, a saber: quan,
tOI:! somos e

.

como somos; e

poucos, como os srs. Párocos,
têm em mãos tantos elemen;

tos, práticos e seguros, para

coneeguí-lo, ou, pela menos,
para ajudar a consegui-lo.
Foi sempre .. assim, no passa.
do, e ainda mais na hora
presente. Além dos lívros pa,
roquiais, em particular do
E&tado das Almas, muitos

Vigários, mercê de Deus, po
derão afirmar conhecerem os

seus paroquianos justamente
como seria o ideal e sugere
o Evangelho: nominatim,
pelo próprio nome. Sabem a

origem de diversas famílias,
'1 religião que professam, etc.
Nem todos serão prõpríamen.
te praticantes, mas todos ou

quase todos professam e que.
cem ser católicos. Que o de,

clarem, então, até para legí
timo orgulho.
Já é passado o tempo do

preconceito que chegou a vr.

gorar contra certos Recen

seamentos que precederam.
Acreditaram muitos, sobretu
do entre o povo, tratar-se de

BiI�ete
ao· Jaime

O cálculo da vitória do se.

nhor Celso Ramos por nós

apresentado, não foi baseado
nos resultados das eleições
para a Câmara Federal e sim
nos das legendas para a As;
sembléía Legislativa do Es
tado.
Não nos consta terem os

senhores Oscar Cunha Wil
mar Dias e Elias Adaime re,

cebído também vótos para
deputados estaduais.
Vamos repetir aqueles nú

meros (oficiais) para escla,

reger melhor o ilustre jorna,
lista da UDN:
PSD , ..

PTB .

PRP .

PL ,

PDC .

Total .

UDN .

Diferença .

O PSP ainda não se

165.116
65.836
18.314
6.834
12.874
268.974
179.283
89.691

pronunciou.

LEIA
Panorama-
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas

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

nairro BOA VISTA em (COQUEIRo.S), terreno de es

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

Tratar 110 próprio local ou pelo fone 6372, com o

Sr. FERNANDES.

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE óTIMAS SALAS

SERVINDO ESPECIALMENTE PARA ,ESCRI
TóRIo.S GABINETE DENTÁRIO, CONSULTÓRIO,
FOTOGRAFO, ETC., SITO À RUA Jo.ÃO PINTO, o
So.BRADo..
TRATAR PELO TELEFONE 3756 ou EDIFíCIO

BANCO no COMÉRCIO - Apto. 205 - 2.° anelar.
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UM MODÊLO ESPECIAL PARA CADA CASO

\
,

i.-
r -.r.

SABOROSO�
SÓ CAPE ZITO

Duas mulheres desciam
o morro conversando. Uma
trazia á cabeça uma trou :

xa de roupa lavada. A
outra. uma sacola com
umas folhas de Couve e
aipins para a pequenina
feijoada de todos os saba:
dos. Um saco de carne e
uns temperinhos para dar
cor ...

Disse uma: "Sabes? A
turma esteve lá ontem ...
- Que turma,' mulher?
- Ora, o pessoal das in-

leicões .

.:_ Ué, que é que eles
queriam?
- Votos sua bôba. Isto

então falaram, falaram
até acabar a saliva. Que
iam fazer uma fonte arti
ficial para nós lavar a
roupa. .. Viste, que boba_
gem?
- E vocês acarditaram

logo. Um gambêlo. Até pa:rece que estou ouvindo ...
- Nada. O marido falou

cllf:ro e disse que desta vez
nao adeantava. Nos vamovotá mesmo é no Cerso .

.
Da outra vez, créâo. Nem

e bom lembrar. Promete:
ram, prometeram tudo.
Garantiram ao marido'
uma vaga na DOP e atéhOje, Si não fosse eu la
vando para os freguezes e
ele no carreto duro a gente morno de fome.'
E olha, sabe? As casas

que o PESSOAL FORAM
foi tambem assim. .

'

Menina, as moças que
avareceram lá sairam tão
encatitaâas que até dava
pena.
- Tambem lá em casa

apareceu uma cara de
doutor "sabe tudo" que
cercou nois de promessasde todo o jeito. Então a
gente concordou. não é?
Mas qual o que. No dia 3
nois tâmos lâ mesmo, vo
tando no seu Cerso. Não
dá mais jeito. Isto tem de
mudar mesmo...

.

E eu quietinho, assun_
tando ...
E assim, como a voz do

povo humilde, sofredor,
cansado de lutar, é a voz
do céu, então é bem fácil
de compreender.

PESSEDISTA

RAN_.GETTE W"'LLlG 1001·R· VIS01!AMIC C. A. T. VISOMASTER

E em todos 'fogões Wallig v(jCê encontra: Oueimadores requlóveis
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externo em esmalte - além de contar com pp.rfeita assistência í ócnic a.

hoje a

nossa expo.flçao Waliig.
Você encontrará a' solução

certa para o seu caso
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