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CELSO Chegou Ontem; Parte ,H
amável a todos que o iam cumprimentar.

Instado pela reportagem demonstrou o ilustre
candidato a maia arraigada conríança

.

no sucesso do
seu nome, bem como do seu nobre companheiro de

luta, o jovem parlamentar Doutel de Andrade. "A vi
tória nos está assegurada, - disse-nos Celso Ramos _

8, questão é retê-Ia em nossas mãos, E é ° que esta
mos presentemente fazendo!"

tarína, saberia honrar. as
suas tradições políticas,
formando ao lado de CeI,..
so na consecução de me,

lhores dias para o' PQvq;
tão sacrificado nestes dez
anos de administração
udenísta. Aplaudidissítno
fez a apologia das candi
daturas - já vítortosas -

de LOTT E JANGO GOU
LART.

I ,

Sob aplausos gerais, fa-
lou' o candidatõ Celso Ra
mos, iniciando; sua oração,
vezes sem .conta .j,nterrom�
pídã pelos aplausos, tecen,
do consídérações em tôrno
do ensino no' Estado e fa
zendo um apêlo: â todos
para cue o ajude nesta
hora suprema em que ee
decide os destinos deste
g.ranae Estado. Çriticou de

Chegou ontem à nossa cidade, após extenso giro.
pelas mais diversas reg iões do noseo Estado, o candi
dato da coligação das oposições. As 11 horas, um enor

me numero de amígoe, correligionários' e' admiradores
se achava no Aeroporto Hercílío Luz, quando Chegou o

avião da Varig que conduziu o ilustre homem público
de Lages para essa cidade. EtI1 sua companhia -veio o

Prefetto da cidade serrana, Vida! Ramps �unior.
Mostrando seu perfeito estado de .�aúde, o sr, Cel

so Ramos sorria ao desembarcar, e tinha uma palavra

Magnífico' comício

lesa�os �elo Govêrno oficiais'0;::,; noite no

. �a Policia MUitar .�!
A oficiafídade da Polícia Militar ficou satisfeita

com o aumento. A satisfação durou !pouco. Ao receber

os vencimentos constatou, surpreendida, que estava sen

odo lesada. Somente º' _s:o!do foi. �a�q./ Esst,e logro g�
fou Jnqig.naçáp mesmo entre ,o.(J.cUlls 'Il«e'?�tas da 1t'h�

'"11 e da: reserva. O$�da'ativa, deram parte ao ,Comandc,\
solicitando providêneias. Os da �e$erva, requereram
ao Secretário da Segurança retifica�;ão da postila.
• Os porta-vozes goverI:a-

mentais alegam ter. haVIdo
eng8110. Engano? Não tem

cabimento! Uma propo��a
elaborada com a assistên
cia das Secretarias, discu
tida e aprovada n.a As

sembléia e' sancLOnada,
afinal, pelo Goyêrno, et- ,

rada? E absurdo!. .

O govêrno tê!ll I_!leLOs
para evitar taIS erros;
Aceitar que es�á erra�o e

confessar total mcapaclda- .

de de todos os orgaos ad
ministrativJs que o asseD-

Mafra dará colossal

vitória Celsoa e

Doulel
A joto que esta'J'!2pamos,

ao lado é do comww de
Mafra, onde Celso e Dou
tel foram recebidos com

jlôres - não com vaias I
co!no .açonteceu com o sr: IInneu Bornhausen. na ci
dade de Urussanga.
De nada adianta à si

tuação enc01lJendar tele
gramas, jalsificar jatos e
construir meias - verdades.
O que está acontecendo enf
Santa Catarina só a um
cego poderá escapar: a

renovação é um imperati
vo, e !l vitória de Celso e de
Doutel é um jato consu
mado.

O fato de na tabela
constar "vencimentos" em

vez de "soldo" que é o .que
está na lei, não convence a

ninguém.
A lei aumentou o "sol

do", mas o govêrno não
,

pag01J a "gratificação" que
com êSDil soldo constituem
os "VENCIMENTOS" do
oficial.

Os oficiais sentem-se lo
grados, daí a re.voIta!

saram.

No Bairro de Fátima, no

Sub-Distrito do Estreito,
ontem à noite, milhares e

mílharea de J2essoas se

comprimiram para escutar
a mensagem dos candida
tos das oposições ij, gover ,

nança e viGe_.g2verna*ç�'do Es���.,s;J.:s...�so�
mOU e. DQuteI de Andrade.
A fest�-cívic'a'foi uma ver

dadeira demonstração da
pujança das fôrças opo
sici:onistas, ,desejosas de
mudar os rumo� da admi
nistração estadual.
Vários oradores se fize

ram ouvir (José Matusa
lém Comelli, Carmelo Fa_

raco, Helvídio Veloso. Os
ni Régis, Dib Cheren, Re·
nato Barbo�a e Sirth Nico
lelli) , todos êles concla
mando o valoroso povo do
Estreito a formar fileiras
em tôrno <!ias candidatu'
Tas LOTT-JANGO e CE:L
CO DOUTEL, como Um im_
perativo de continuidade
da política desenvolvimen_
tista de JK e da necessida_
de, também imperiofla de
colocar Santa Catarina no'

seu verdadeiro lugar.
Doutel de Andrade, dis

correndo. longamente .sôbre
assuntos de real interêsse
dos .catarinenses t e c e u

acirrada� críticas ao modo
usado pelos adversários
,para galgar ao poder, afir_
mando a certa altura de
sua oração, que enibora
não tivesse a felicidade de
ter nascitlo em Santa Ca-

maneira veemente, o modo
pero qual a UDN USa o po
der econômico, utíüzando.,
o como meio de aliciar
votos, comprando" cons

cíencías, delapidando as

nOil.JaS
. tradições' . políticas.

'I'sndo percorrido todo o

oeste do Estado, pregando
SUa candidatura ao lado
de Doutel de Andrade, dis
se estar cansado, rY'l'Íl,S que
o seu

,
sacrifício estava

compensado, em virtude
da noite de vibração cívica
'que estava vivendo.
"Meu adversário - dís,

se - não preclsn se dar ao

trabalho destas canseiras
que eu e meu companheiro
de chapa estamos passan,
do, porque faz a sua polí
tica nos. guichês de um

Banco", afirmando, mais
adiante, "que não comba
to o Banco, INCO nas Duas
finalidades, mas como .de.
posítárto de dinheíros do
Estado, do povo, que deve
riam .estar sendo empre,
gados na melhoria do nos-
1'10 nível de vida".
"Na minha plataforma

ele govêrno. dediquei espe
cial atenção a este popu,
'loso S'ub-Distrito, cujo po
vo, por ter sempre votado
no PSD, tem sido relegado
a plano secundário, não
merecendo do govêrno ne,
nhum -benefícío", rererín
do-se, príncípalmente, ao
problema da agua e esgo
to, nunca olhado com se-

. ríedade pelos govêrnos
udenístas asseverando, aín
da, que

.

o "Estreito paga
pOl' ser pessedísta".
O candidato nacionalis

ta, em seguida, fez ver a
necessidade do 'povo de
sufragar as candidaturas
de .LOTT e JANGO e DOU
TEL, porque elas represen
tam aa verdadeiras aspira;
ções do povo.
Do çomícío de ontem,

anrmação inequívoca de
uma vitória que se apre
senta esmagadora, nas

" próximas edições daremos
maiores . detalhes; o que
não nos ê possível fazer
hoje em virtude do adían.,
tado' da hora.

por JAIME ARRUDA RAMOS
Eu ontem à noite ng� senti um pulha, Um pulha

, numa terra de covardes. Repelindo o nojo escutei a

transmissão do comíeíó do candidato à Prefeitura de

FlorianóJltllifi :- A Ca-pital do Estado, de. Santa, Catarina ;- cujo iestôfi)
mural se bitola no pnlavrór io de sua, propaganda.

Jamais acreditei se pudesse dizer em .público
aeredite], nunca que gente medlanamente civllizada
ça púb}icà escutando e aplaudindo tanta' miséria,
tempoO, a linguagem baixa e a vilânia de um grupo
dados 1)0'1: um débil mental."

Chega a' ter vergonha de mim mesmo por ter fle confessar que as

íeis que nos .govecnam permjtem o espetáculo de. ontem. Garantem o espe
J tácuIo de onteín, Sujeitam homens decentes ao espetáculo ue ontem. À in

dignidade, de, untem. À vergonha de ontem. 4- miséria de, ontem. Ao escár
neo de ontem,

Então, dois desclassificados. pai e .filho podem afrontai' impune
.mente a fnmflia, a seciedade., O Govêrno do Estado, os Partidos Políticos,
as mais altas figuras do clero, do comércio, da indústria, acobertados pela
sua irresponsabilidade ou pela nossa covardia?

lVlas quem são êles?
O l)HI é o conhecido ladrão que roubou e vendeu o jornal "Dia, Q

Noite", do engenheiro João Acácio Gomes de Oltveira.
É o espião nazista que, durante a guerra, traiu o Brasil, a soldo dos

nazistas. E. que, por denúncias das potências aliadas, ,teve o dito jornal
fechado, 'para não ,pQder mais difundir notícias cunba sua prúprra pátria,
que os nazistas forlavam e. êle publícava.

O filho é isso que todo mundo sabe.
_Além de tudo deve ser louco. Só pode ser louco. Tem de ser louco.
Enriqueceu na chantagem. A custa de golpes. E ainda se gaba do

I feito, no mais acintoso descaramento.
.

_

E o patjfe ofende impunemente a tudo e a todas, Não lhe escapam ao
Iambuzamento da, baba nem as mais ilustres senhoras da. sociedade cata.
rinense. Como a espôsa do dr. Aderbal Ramos da Silva, modelo de tôdas as
virtudes e merecedora de nosso maior irespetto .Como a espôsa do Gover
nador Heriberto Hulse, citada' como aproveitadora da posição do marido.

.

É fer ido pelas suas 'calúnias o .próprio. Governador do Estado, Esse
homem de bem que é"Aqel'bal Ramos da Silva. Esse hontadb Oswaldo Ma�

,
'\�ha1J,o. 'E\,�se dí�ll� .tn0çQ.que, é Fer�l\do Yiégas, Essé ,:irttws'l Dom ,;Felido

. s. _

"

. a�el.J:'nbj, .y<tsJ�m<:eJJos:, A�'�bispo ,t\lfllN'jjur da- DjoceB_e dê .Fforfanépolís.
)s""mellllftos 'todos da famílía do Governador do Estado. O Senador Irineu
'Rornhausen. A classe tôda dos bd.osos estudantes eatat"Ínenses.

Mas, Deus meu, que terra 'é a nossa?
Que gente é a nossa?
Que leis são as nossas?
Que vergonha é a nossa?
,Será que somos- todos o que .o canalha: diz?
Será que nes-ta terra só o canalha: não é canalha para vergonha até

dos canalhas?
.porque ataca áté .os americanos e a Souza Cruz, na questão do fumo?

.

Porque lhe negarâm quarenta mil ,cruzeiros mensais para não ata-
ca- los.

.
\ i' '

E o cinismo deslavado, em forma perigosa de loucura.' adiantada.
E as nOSsas Je'ls permitem se candidate a Prefeito da Capital de um

Estado, um tipo dessa ordem,
.

Alg'uém já imaginou Florianópolis COm um Prefeito dessa laia?
Não, catarinense, não passaremos pOr essa humilhação, que é a su-

prema das humilhações.
A ralé lIão fa)."á seu Prefeito.
F'lorÍallópolis -não passará por essa verg'onha.
Nosso brio e nossa dignidade não o permitirão.
Isso é terra civilizada.
Aqui existe gente de bem.
Essa cándidatura não é uma candidatlll'3.
Ê um'a afronta.

l AFRONTA

tanto palavrão .. E não

p�desie ficar; em pra
suportando, .

'por tanto
de salafrários coman-

, ,

:iRecenseado n
�frefeito . �e
florianó�oli�

O sr. Osvalda Mãchado
recebeu em seu gabinete o
sr. Antônio Francisco Ma
chado, chefe do setor de
r"n�n<Jeamento na Capital
�stado.
O chefe do executivo

r.espondeu, então, às per_
guntas que estão sendo
formuladas, .em todo, o país,
pelo Instituto Brasileiro de'
Geografia e EstatíDtica.
Na oportunidade, o, che

fe do executivo floriano_
.politano ressaltou a im
portância do censo, cujo
,resultado possibilitará ao
Brasil conhecer o b::i.1anco
de suas atividades fundá-

mentaL:!.

(Publicado a pecJ.ido
"tit�lde do senador lrineu
gem acima. descrito).

De A GAZETA, de 28.8.58.
de vários udenistas, que não c�ncordam com a

Bornhausen, empresárió do J'etôrno do persona-
�/

Ântes o que o ,
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUBE D01E DE AGOSTO'- Dia 11 de setembro Soirée e Show Espetacular em Technicolor Com a Orquestra (,entro americana "MA
IRIMBA CUZCATLAN" Cantores: Carlos Gonzales Pinto e Blillquila Amor Rumbeira Amelita "LA A'OMICA TROPICAL"
Mesas na Secretaria: cr$ 300,00.

� .. �
.. . ,.'

&tê::s:l.w......sxms""''"'
_

Celso que não é "banana",
Vai ter bananas a 3 .,.

'

Irineu é "bananeira
Que já deu cacho" uma vez

I

butarão as mais ex�ressivas
provas de apreço e regozijo.
Nossas felicitações'.

ANIVERSARIOS
SR. ZURy MACHADO
Com imensa satisfação re,

gistramos na data de hoje, o

transcurso de mais um aní,
versárío natalício do nosso

prezado' amigo e distinto
conterrâneo sr. Zucy Macha
do.

'

J
DR. INGO RENAUX

Assinala a data de hoje, o

aniversário' do sr. dr. Ingo
a,enaux, Diretor ,das Indus ,

crias Renaux.

'As unuítas homenagens de

que for alvo, juntamos as

nossas.

Faz ano, hoje a sennore
Tereza Dlas :3t\'nul':lt l·�.
posa do nosso ai, \lg') Alí'; e;
do Stenardt, �!t,) fund';��á
rio da Elffa.
FAEM ANOS HOJE:

- srta. Marta Regina
Espírito Santo

- sr. Celso Sales
- sr. Haroldo Pesgí
- sr. Mário cesar
.� srta. Ana Maria Mendon,

çlt
'srta. Haidé Leopoldo de

Zury, Cronista Social dêste Souza

jornal, goza na sociedade 10- sr. Waldemar Mueller
cal das mais sólidas amiza , sra. Rute Gualberto
des, que na oportunidade de - sr. Lourival José de Sou
tão grata efeméride, lhe tri- I za Baptista

APEDITIVOS
�USIC-AOOS
DlARIAM'ENTE DAS !9As2911s

.
,

'i,.�
'I'l'i'.'l

P A R T 'I C I P, A ( Ã O
, ..

IVO GASPARINO E SRA., TÊM O PRAZER DE COMU
NICAR AOS SEUS PARENT:ij;S E PESSOAS DE SUAS
RELAÇÕES, O !N'ASCIMENTO DE SUA FILHA ELIA.
NE, OCORRIDO DIA 3 _DE SETEMBRO, NA MATERNI.
DADE DR. CARLOS CORRÊA.

,TE'RRENO �ENDE-�E
16m X 27 na Av. Mauro Ramos, próximo à rua

Bocaiuva. Tratar na rua Victor Meireles 22 r-r:

Sobro - de 9 às 10,30 horas.
'

OSVALDO MEL(
AMANHÃ: ROTARY LANÇARÁ CAMPANUA DE

"AJUDA" - Atendendo o apêlo lançado por esta colu
na, manhã em Sua reunião com almoço 110 "Querência
Palace Hotel", os rotarianos lançal'ão seu esperado e já
elaborado programa de "AJUDA A CAPITAL" com o

c?n:paredmento do Prefeito de Florianópolis, imprensa,
radIo e outros convidados que se interessam pelo assunto.

Como se pode ver, nossa ,campanha está virtualmen
te vitoriosa e o valoroso Rotary rompendo o cêrco, vem

a nossO encontro, iniciando esse simpático movimento de
aju,dar (i) progresso de Florianópolis, provando assim
que Sua finalidade está não somente na letra de seu Es

tatuto,. :na�, .prin,cipalmente na prática de sua execução,
como �a. va.nas vezes, tem dado sobejas provas, pondo
em eVIdencIa o lema ·'Ação".

Ainda 'nesta coluna, daremos depois o resultado da
reunião, bem como seu programa .segundo ficar assenta

?o e de ac�rdo ,com aS providências que a respeito, se

Jam amanha deliberadas em definitivo.
Esperamos, ainda que nossO apelo continue a ser

atendido por outras associações com,o o fez em passa-
das crôni,cas aqui publi,cadas. "

E, já antegoz:;mdo o sabor de nossa' vitória, pomos
nosso ponto nestas linhas finais esperando com otimis
mp sadío outras manifestações semelhantes.

Florianópolis tem de caminhar para a frente.
O progresso é uma ':ei fatal a que ninguém (pode

fugir.
Disto estamos certos e conosco, toda a população

florianopolitana.

YARA BITTENCOURT KASTING É O BROTO QUE REPRESENTARÁ
SANTA CATARINA NA LISTA DOS "BROTOr; ELEGANTES DO BRASIL"

'_
- EMBAIXADOR AMERICANO VISITA FLORIANóPOLIS

Teixeira Filho, está feste- conreccíouada com esme. com mais um "Encanto dos

jando o seu aniversário ro, a Re"lisi;3, LITORAL, Brotinhos".

hoje cem por Ce.1�0 f]d,;anopoli- --x--

__ x - - tana, es"ó. ,�imp!esment� Rio -

7 - Está circulando em formidável. 13 - A coluna social cum-

nossa cidade a srta Maria próximo 4,ia seis primenta a sra, Ribeira

Alice Monteiro - - x - -
' (Ivone) Martins, que fes,

��x-- 10 � Encontra-se em teja hoje o seu aniversário
8 - ENCÓNTRO DAS 110sa cidade a sra There- - Ao luxuoso apartamento
ESTAÇõES smha Fialho Garcia - De. na praia do Flamengo, a

Em benefício do natal da sejamos a sra. Fialho Gar , sra, Ivone, recepcionará
Crianaç Pobre, o Clube da cia uma feliz estada logo mais para um elegante
"Lady" promoveu na tarde --x-- jantar.
de ontem, um elegante chá 11 - Aniversaria hoje, o

nos salões do Clube Doze jornalista Flávio Amorim -

de Agósto. A tarde de ele. A coluna sc:::ial '0;e�a ao

gância e Caridade, contou aniversariante Os melhores
com a presença das mais votos de felicitações.
altas figuras representatl, - - x --

vas da nossa sociedade, que 12 - Logo mais, o Clube'
lá aplaudiram as graoíosas Doze de Agôsto, acontecerá I
meninas que patrocffiãão
pela Casa GENI', apresen,
taram lindos modelos em

desfile. Está de parabens o

Clube da "Lady" por mais
esta festa dé el�gâncià e

caridade

do

comecmenos Sociais

,

--x--

9 - Também a srta Ya
ra Bittencourt Kastíng foi

apresentada á sociedade
durante o Chá da Lady _ No dia 13 dêste mês o padre Edgar fará uma con-

yara, representará Santa �erência no Teatro Alvaro de Carvalho, falará sõbre o

Catarina na lista dos Dez tema dos estudantes e tendo seu término no dia 18/ com

Brotos Elegantes do Brasil, -ima bonita festa no Colégio Catarinense, onde na missa

na festa que acontecerá nos das' 8 horas, os alunos de todos os grupos ofertaram uma

Salões do Golden Roon do prenda para a campanha dos alunos pobres, na prôxi

Copac'áb(rta Palace,
.

«}o; ,ma �emana daremos, uma entrevi,sta com o organisador

yara �ittencourt Kas. desta campanha. -

ting é o Broto que repre,
Abaixo daremos alguns trabalhos dos alunos do Co-

sentará Santa Catarina na 'égio Estadual "Dias Velho".

lista (los "Brotos Elegantes
.---000---

do Brasil" _ Emlbaix31d()r ASILO DAS ORFÃS COMPLETA AMANHÃ

Americano Visita FloriaÍió. SEU CINQUENTEN.ÁRIQ
polis

Desde o dia 18 de de setembro de 1910, o Bducan-

dário "São Vicente de Paula vem trabalhandO para o

)e111 da nossa sociedade, edu.cando as meninas orfãs,
rue naquele estabelecimento social encontram amor e

:elicidades.
Aqui desta coluna desejo a todas Irmãs e a Direto-

zía meus votos de louvôr por estes bonitos trabalhos só

.ssim Deus lhe recompensará.
Estão De Parabéns A Família Do Asilo Das Orfãs

--x--

I - NOIVADO - Mareou
casamento com a srta, He,
lena Hoeschl o sr. Cláudio
Xavier - A Coluna Soclal
assocíandose ao aconteci.
mento deseja aos noivos e

dignas famílias telícíta,
çõcs

-�x--

2 - Chegará amanhã a

nossa capital, o Ex:mo sr. e

sra. Emabixador Mister
.Tohn Cabot. O ilustre ca

sal, será i-eeepeíonado com

um coquetel nos salões do
I.B.E:U.

--x--

3 - Os Odontolandos de
1960 - turma Brasília; es

colheram para Patrono de

sua formatura o sr. Doutel
Ce Andrade

--x--

4 - O "Telescópio" de

Jorge Andrade, foi a peça
apresentada no Teatro Al
varo (le Carvalho, por ama_

dores do CU)'SO de Arte
Dramática da Faculdade de
Filosofia ,de Pôrto Alegre.

--x--

, 5 - O Lux 'Hotel, hospe.
dou a :�aravana de artista�
nacionais que circularam

pela capital
--x--

6 - O menino Walter I
daremos mel�lores detalhes
sôôbre o acontecimento.
--x--

15 - A estonteant(' Gina

Lolobrígida� foi convidarl-a

para inaugurar um cin�

ma em Brasília.
--x--

16 - A srta. Sônia Car-
��

valho está I�e parabens pela
visita do sr., Pedro Antôniq
Chere,m.

-;-:-x--
Através} das colunas da

Revista LITORAL, estou

apresentando amplo notici_
ário sôbre 'o baile das debu.

tantes cio Ciube Doze c!'c

Agôsto.

--x--

H - O Colunista Social
.T. A. Torreão, de Niterói do
Diário Carioca, está com a

encubência de trazer a nos

sa capital, a bonita Gjlna
Mac Person Miss Brasil
1960 - Na próxima semana

J;OlUNAf CATOLlCAI
A, SCHMIDT

Eslamos na Semana dos
Estudanles' Secundários

,�.,.,-�""
�":"";i��"""

Agradecimento a "'0 Estado"
000---

Do Coronel Comandante da Guar,nição Militar de

Florianópolis, sr. Alvaro Veiga Lima, recebemos o se-

guinte:
Em 29 de agosto' de 1960.
Do Cmt Guarn Mil Fpolis.
Ao Sr. Diretor do Jornal "O ESTADO"
Assunto: Agrade.cimento (faz)
Em meu nome e no do CeI Rubem Barra, Cmt do

L4.o B C, vimos agradecer a colaboração- p.restada. pOl'
vosso Jornal nas ,comemorações do "Dia do Soldado",
:ontl'ibuilldo decisivamente para maior b1'ilhantismo
das festividades.

Aproveito o ensejo para reiterar protestos de ele\'a

da estima e cçllsidel'ação.
CeI. Cmt. Guarn Mil Fpolis.

ALVARO. VEIGA LIMA

liGAÇÕES TELEFÔNKAS

DIRETAS ENTR,E
FLOR�AN�' ""CURITI�A
I T A J A Í CURITIBA
BLUMENAU CURITIBA

A Companhia Telefônica Catal'inense, têm a grata
i'atisfação àe comunicar a todos seus assinantes e usuá

rios, a instalação de mais treis novos circuitos telefôni

'os, ligando désta vêz Santa Catarina ,com o Paraná,
,:endo tooós -direto'S, um de Florianópolis a Curitiba, um

de Itajaí à Curitiba e um de Blumenau a Curitiba.
Contando com tráfego mútuo com a Cia. Telefônica

Nacional, as treis novas Unhas permitirão não só fala

rem direto com Curitiba como .para todo o Estado do Pa

raná, bem como para São Paulo.
Pondo a' dis,posição do pu,blico usuário mais €Ssas

vias de 'comuni,cação, esperamos contar com a habitual
ilcolhida pelo que antecipadamente agrad'ecemos.

Florianópolis, 5 de setembro de 1960.
A nmETORIA

'.l.

A METAMORFOSE
O maior ... PROMESSA que já pisou as plagas

c atarinenses, prometeu uma bela metamorfose:
"A UDN perde um correligionário e Santa Catarina

ganha um Governador". Não fez nada disso! Santa

Catarina não ganhou governador e sim governinho.
A única coisa que cumpriu foi a metamorfose em

proveito .prôpr'io : o banqueiro transformou-se no

ESTADISTA DO ESTADO PARADO, que organizou
em benefício do seu banco - o Inco -, e com .êle, no

Estado, a "'anarquia organizada" que lançou o Estado

nO caos administrativo e trancou, paralisou, total
mente' a sua evolução.

TRAPAÇAS ENTRE PARCEIROS
Volnei, com apôio do mesmo lrineu que alijou a

candidatura Aroldo Carvalho de quem tem incon

tido ciúme, foi escolhido, no simulacro de conven

ção que realisou em nome do PSP, para candidato a

Vice.
'

O jôgo feito �êles, entre êles, está aparecendo.
Aroldo atirado a margem já não atrapalha. Volnei
entra e a maioria incocrata descarregará em Volnei
cristianisando Carlos Gomes. Motivo? Ora ... o Vol

neísínho, muito estreitamente ligado ao PauUnho, é

acríatura de Irneu inteirinha. Mora\l'am?

CRISE JANIO-LACERDA
,Jânio persiste na teima de visitar em Caxias,

Tenório Cavalcanti que é concorrente de Carlos La

cerda ao govêrno da Guanabara.
Tenório Se mantém neutro face os três randi

datos Lott, Jânio e Adernar, mas o volúvel Jânío
que adora a intriga e adora mais ainda jogar uns

brasileiros .contra os outros, cismou quebar em seu

benefício a neutralidade de Tenório.
Quando Leandro recusou-se a subir no mesmo

palanque com Ferrari, foi reprovado pelo Iíder Car
los Lacerda. Será que Lacerda vai ser coerente com

11 opinião anterior e vai submeter-se passivamen
te, ou, como Leandro, não se conformará e será Var

rido?

SERÁ DE PROPóSITO?
O Estado pertence aos situacionistas, a Prefei

tura é oposição.
A coisa se trepete tantas e tantas vezes, que dá

p'ra gente desconfiar.
Obras públicas. O ,Estado arranca. paralalepípe

dos ou corta asfalto para atravessar um cano. Póde
contar NA CERTA ao refazer a pavimentação o faz

relaxadamente, mal e porcamente, deixando um va

lo, um quebra-molas, como se ° fizesse proposita
damente no exercícíode uma vingança contra a ci
dade que fica assim com as suas ruas cheias de on

d�g. E por falar em ondas, o Estado deixou, propo
sitadamente, abandonando às ondas, o Miramar um
dos recantos mais pitorescos da cidade.

'

O rifão diz que o "Canário,
Quando na muda, não canta"
Por isso, o falso colono
Está fechando a garganta!

'"b....
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Brasil dá Açúcar por Trigo
I

WASHINGTON, 6 (UPI) -- J. Floyde Breedtng pediu ao

O representante democrata Departamento de Estado que
aprove a troca de trigo norte,

r-----------...... -amertcano por açúcar brasí ,

GOlS T A D'E G A FÉ! .Ieíro. Breedíng informou que
havia dito, há. pouco, ao Se�

ENtÃO PEÇA CAFÉ ZITO cretário de Estado Adjunto.
Douglas Dillon, que a opera
ção oferecida "ao Departa_
mento a oportunidade de to�

mar mecl.idas concretas para

utilizar 150 m i I h õ e s de

CONVITE
A Mesa Administrativa do

I Asilo ,:-1.e Orfãs "São Vicel$e
de Paulo" tem a honra de

I convidar V. Sa. e Exma. Fa_

mília, para assistirem as so.

ler!idades cio cinquentenário
... cle sua instalação, de acôr-'

do com o seguinte progra
ma:

Dia 8 de setembro - ás 8
hon�s, Missa Solene, na Ga

pela do Divino Espírito San
to;
ás 9 horas, inauguração da

placa comemorativa e Co

quetel oferecido ás autorida
des., !mprensa e pessoa! pre_
sentes.

'

, Dia 11 de setembro - .10_
mingo) - ás 9 horas (após
a Missa das 8), jOgo de vo.."

leibol entre as seleções do

Asilo e do 'Colégio Coração de

Jesus.
Número de Palco e músi_

ca, a cargo das internas do
Asilo.

"bushels" de trigo armaze_

lados, ,sem ferir as práticas
10rmais de ::omércio. Acres

�entou ter prevenido a Dillon
de que, a menos que atue o

Departamento com rapidez,
�xiste a possibilidade de o

Brasil dirigir_se à Russia

para satisfazer suas neces'_

sidades.

_
r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ura I, (. \rlia 24 sábado,- SOIR:ÉE DA PRIMAVER�
Mesas, na 'Relojoaria Muller�

(Fe$ta do Perfume) Apresenlçãao das "Vendedoras de Flêres".

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

Decretos �a Prefeitura M �e r�õiis
O Povo de Florianópolis, Declara de utilidade públí,

por seus representantes, de , .a a Asociação Beneficiente
creta e eu sanciono a seguim_ Ie Santa Catarina,
te Lei: O Povo. de Florianópolis,
Art. L0 - Fica declarada por seus representantes, de

de utilidade pública a Liga ereta e eu sanciono a seguin;
de Amadores Brastleiros de ce Lei.
Rádio Emissão, com sede em Art. 1.0 - Fica considerada'
Florianópolis, Capital do Es- de utilidade pública li Asso
tado de Santa Catarina. .iíaçâo Beneficiente de san,

Art. 2.° --:- Fica a L.f\..B.R.E. ca Catarina, fundada em

isenta dos Impostos predial, 23_2_60 e que tem seus es-

'territorial e outros que lhe zatutc , publicados no Diáric
estão 'afetos, desde que o uso ')ficial do Estado n.v 6516 de
de suas propriedades se des- .1_3_60.
tinem exclusivamente ao ser, Art. 2.� - Esta lei entrará

viço d'ireto de Liga de Ama- em vigor na data o'a sua pu
dores Brasileiros de Rádio nlír ação, revogadas as dis ,

Emissão. ;)osições em contrário.
Art. 3.° - Esta lei entrará . Prefeitura Municipal de

em vigor 'na data da sua pu- j:I']orianópolis, 23 de agosto de

blicação, revogadas as dispo- í960.

síções em contrário.
Prefeito Municipal de Flo

rianópolis, 26 de agosto de
1960.

LEI N.o 452

Osvaldo Machado
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei no

Departamento de Admínis,
tração nos vinte e seis dias
do mês de agosto do ano de
mil novecentos e sessenta.
Natércia Lemos Muller

Diretor do Dep. de Admin.

LEI N.o 457
Autoriza a venda, em has

ta pública, de um terreno

de seu domínio privado.
O Povo de Florianópolis,

por seus representantes, de
creta e cu sanciono a seg,uin
te Lei.

rá em vigor ma data da sua

l=Iublicação, revogadas as

disposições em contrário.
Prefeitura/ Munícípal de

Florianópolis, 23 de agosto L.
de 1960.

Osvaldo Machado
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei
no Departamento de Admí ;

nistração aos vinte e tres

dias do mês de agosto de mil

novecentos e sessenta.
Natércia Lemos Muller

Diretor do Dep, de Admín,

LEI N.o 458 de 1960.
Osvaldo Machado
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei

no Departamento da Admí,

nistração aos vinte e três
dias, do mês de agosto de mlí
novecentos e sessenta:
Natércia Lemos Muller

Diretor de Dep. de Admin.

Prefeito Municipal

A1omentos ql!e a memória guarda para sempre

Cin. de
Cigarros
SOUZA
CRUZ

Ontem às 20 horas, no

Teatro Álvaro de Carvalho,
foi solenemente instalado o

Art. 1.0 - Fica o Executivo

Municipal autorizado a ven..

der em hasta pública, pelo
preço mínimo de crs .

100.000,00, a área de 272 me,

tros quadrados, de forma

..á írregular, medindo-.34:,30 me,

tros à Avenídá Osmar Cunha

3,80 metros à Avenida Rio

Branco; 34 metros extre,
mando com propríedade de

Domingos Trin'dade e 12,20
metros com propriedade de
Alvaro Luz, de domínio prí, ,�-_""";ili'�� -_ ''''-

vado do Município.

I
TONICARDIUM poderoso cardíotôntco.díuretico é

Art. 2.° - O pagamento
deverá ser f'eito à bôca

,
do ínc.cado no, tratamento da Artérío Sclerose, dlsturbíos de

cofre.
Art. 3.0 - Esta lei entra, Pressão Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo.

1· Congresso:,Catarinense lde
a=>

Odontologia • Noticiário ...
INSTALADO O PRIMEIRO ça e do Tribunal Regional de de São Paulo e que minis- CURSOS ESPECIALIZADOS
CONGRESSO CATARINENSE Eleitoral; Representantes tra aos congressistas um _ Diversos cursos serão mí,

DE ODONTOLOGIA das ·Unidades Militares, Re- curso de Endodontia, maté- nistrados aos congressistas
preeentante do senhor Arce, ria de sua eepecíalídade. durante o Congreso e todos

bispo Metropolitano e outras ODONTóLOGOS DO IN- dentro das mais avançadaa
autoridades. TERIOR _ Diversos círur ,

técnicas odontológicas.
Dando início à sessão de

instalação do Congresso, fa
lou o acadêmico Genovêncio
Matos Neto, presidente do
Diretório Aeadêmico XXII de
Janeiro.

Em rápídaa palavras elo-:
giou os membros da Associa.

ção Profissíonal dos Odonto

logistas de Santa Catarina

pelo trabalho empreendido'
na Organização do primeiro
congresso da classe em nosso

Estado.
Pelos cirurgiões dentistas

Iinterioranos usou da palavra
o Dr. Alrredo Unger, da ci-

dade de Joinville.
'

Em seguida falou o Dr. Mi

guel Orofino, presidente da
, Aesocíação Profissional dos

Odontologistas de Santa Ca

l tarina. Dirigindo-se aos con

-gressistas, conclamou-os num
estilo sintético e vigorooo,

1 unirem-se em prol da classe,
,
'a fim de fazerem frente à

l' prática ilícita da odontologia
em nosso Estado, onde o

charlatanismo atinge escala
estratoeléríea. Continuando
na análise do palpitante pro

blema, focalizou os aspectos
social, econômico e de saúde

pública onerosos ao povo,
ocasionados pela falta doa
cumprimentos às leis.
Agradecendo às autoridas

des presentes e aos congres,
sistas dE-U por encerrada a

sessão solene d Instalação do
Congresso.

Osvaldo

DECRETO
O Prefeito Municipal ele

Florianópolis, no uso de suas

atribuições resolve:
NOMEAR:

de acôrdo com o disposto
no art. 1320, item I da Lei
n.o 246 de 15-11.1955,
ADE'RCIO RIBEIRO, para

exercer o cargó de Guarda
do Mercado, padrão H, de

provimento efetivo, do Qua.
dro Unic?' cio Município lo;
tado 'no Departamento de

Administração.e com exer;

cício no Mercado Público
Municipal.
Prefeitura Municipal de

Florianópolis, 25 de agosto
de 1960.

Osvaldo Machado
Prefeito Municipal

primêiro Oongresso Catari
nense de Odontología, Com

pareceram ao ato solene di
versas autoridades: Repre
sentantes do senhor Gover
nador do Estado, do Prefei
to Municipal, Presidentes da
Assembléia Legislativa do

Estado, do Tribunal de Justi-

Machado

Prefeito Municipal
Publicada a presente Lei

no Departamento de Admi

nistração aos vinte e três
dias do .m ês de agosto dE

mil .novecentcs e sessenta.
Natércia Lemos Muller

Diretor do Dep. de Admín.

LEI N.o 456

Declara de utíhdace púbh,
ca a Sociedâde Esportiva
'Cruzeiro" de Saco dos Li

mões.

DECRETO
O Prefeito Municipal de

Florianópo-lis, no uso de suas

atribuições, resolve:
NOMEAR:O Povo dG Florianópolis.

por seus representantes de ,

creta e eu sanciono 'a seguín ,

te Lei.
, Art. 1.0 - Fica declarada
de utihdade pública a socíe,

dade esportiva "Cruzeiro" de

Saco dos Limões, com séde

nesta Capital e Iundada em

23 de agôsto de 1957.

Art. 2.° - Esta Lei entrará
em vigor ma data sua publí ,

cação revogadas as dispoS!
çôês em contrárío .

Pnffeitura Municipal de

Florianópolis, 23 de agosto

de acôrdo com o disposto
no art. 1320, item I da Lei

n.? 246 de 15_11_1955,
VALDEVINO FLORENTINO

DE SOUZA, para exercer o

,oargo de Guarda do Mercado,
padrão H, de provimento
efetivo, do Quadro Unico do

Municipio, com exercício no

Mercado Municipal.
Prefeitura M\unic�pal de

Florianópolis, , "1.0 sefembl'o'
de 1960.

Osvaldo Machado

DOENÇAS DO (ORAÇÁO .

TONICARDIUM O TÔNICO DO CORAÇÃO

MOLÉSTIA' DE SENHORAS
COLICAS _0_ COLICAS

SEDANTOL
As regras dolorusas podem ser evitadas com o uso do

SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedatíva e de

comprovada eficiência no tratamento das dismenorréias,
sua" consequências e perturbações da menopausa.

,�' ,

gíões dentistas do interior

do Estado vieram à nossa CONFERÊNCIAS NA CASA

cidade para participarem do SANTA CATARINA

1.0 Congresso Catarínenee de I Todos os dias a partir das

Odontologia, bem como, ou- 8 horas; realizam-se na Casa

tros do Paraná e Rio Grande I Santa Catarina, à rua Te

do Sul que aqui chegaram I nente Silveira, eonjerêncíaa

para emprestar com suas I especializadas do Primeiro

presenças maior brilhantis-I Congresso Catarinense de

mo ao Congresso. OdontOlogia.

TERRENO rA VENDA

SETEMBRO
DIA 11 - Disco Dance com orquestra
DIA 18 - Disco Dan.ce 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 - Disco Dance com atrações.
,OB8.: A Diretoria do Clube recomenda o uso das car-

teirinhas, que senão exigidas rigorosamente na
I

DR. GUSTAVO DE PAIVA
- Flarianópolis hospeda na

oportunidade o dr. Gustavo
de Paiva, asslatents da Ca-

I deira Clínica da Universida-

Vende-se excelente terreno, sito à rua Lauro Linha
res, próximo à penitenciária do Estado.

Dito terreno mede uma área de 990 m2. (22 x 45) e

está servido de luz, água e esgôto.
Trata-se de um terreno completamente plano, e em

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

Eduardo apto. 104. - Nesta Cidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Quarta.Feira, 7 de Setembrft de 1960
---------------------------------------- ----------------------------------------------------
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NÃO HAVERÁ, QUINTA-FEIRA, A EXIBIÇÃO DOS VETERANOS PAULISTAS E CARIOCAS: F.C.F. NEGOU LICENÇA _ Não, mais se realizará a anun-

ciada exibição, da equipe de Veteranos cariocas e paulistas, ora em excur são pelo, Sul do, Brasil. O quadro dos craques brasileiros do passado aqui deveria apresen
tar-se sexta-feira, à noite, enfrentando do. Avaí que patrocinaria o [ogo, Porém, chegado, à F.C.F . o ofício da diretoria do, campeão, da ci dade, o mesmo, foi apre
ciado pelo Presidente Osní Mello" o qual resolveu responder negativamente, em obediência às leis que regem o es porte das multidões segundo, às quais não, é

permitido jogo entre clube filia�.o e-nã.o filia-do, pois o Veteranos do, Futeb.oI Brasileiro n ão está filiado, a nenhuma entidade do país. Todavia, é possível a exi
bição, d.o conjunto" se à me sma fur dado, caráter ,especial, organizando-se uma seleção, local para dar cumbate aus gig antes do, -futeból l1:aciunal de uutras épucas.

·=··Ã·vã·i·?i·ve�rsus;'i·'··paurã··"R·ãõiõs,SS···Aiii'isi'õs·õ····desi"ã
..

·iãrd·êSSit
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.
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o novo campeão, da cidade frente a frente cu' m o, campeão, do, Estado" a quem suplantou duas vezes - Apto, o, tricolor para a desforra, mas o, alvi-celeste e s tá
dispustu -a surpreende-lu _ Festa de campeões no estádio da rua Bocaiuva, devendo, na oportunidade, ser entregue ao, Paula Ramos o, trófêu "Francisco, Carioni",
pela conquista do título máximo do Estado '- Craques e dirigentes da "seleção, de ouro" receberão homenagens _ Em homenagem ao presidente Osní Mello o,

j.og.o - Na preliminar, juga rão os times juvenis dos mesmos _ Preços dos ingressos.
Os conjuntos do Avaí e êles o sr. Os�í Melló, que

Paula Ramos serão protago, vem de reassumir o- 'cargo de

nístas, na tarde de hoje, 'do presidente da rCF e ao qual
mais sensacíonal prélio D. será dedicado o espetáculo de

místoso do Ano. Autêntica hoje; Saul Oliveira, técnico

peleja de campeões verá o da "Seleção de Ouro". Na o.

público que acorerá ao está. portunídade o Paula Ramos_
dio da rua Bocaíuva, ávido receberá a Taça "Fr3Jncis'('o
pelo espetáculo de técnica e Carioni", visto ter conquista.
combatividade que ror-iece, do o Campeonato Oatarínen,
rão os campeões da cidade se de 1960. Antes das sole.
e do Estado. nídades acima, Os conjuntos
E' o embate que :1 "torci. Juvenis d'O Avaí e Paula Ra ,

da" paulaína tanto queria, mos jogarão amistosamente.'
pois não se esqueceu dos dois .Tambérn ,serão homenagea.
revezes que o "Leão da Ilha" dos jogadores e dirigentes da

lnfliglu .'lO grêmio (["l, "estré, seleção catarínenge que brí;
la solF \�1:1' que antes, du, lhou 110 último Campeonato
rant« � .íepals d,l conquista Brasileiro de Futebol. Antes
do �C'I', "lláyi:11i_, ,I E�ti:i.-:lo das solenidades acima, como

não conhece o �bor de uma prelímínar j!)g;arão amistosa.
vitória dhll�'J uo pelotão mente Os conjuntos de [u,
"azzurra" -IU'� domingo, de venís do Avaí e Paula Ra,

,camarote, eJ!l'F'j,tOtl r:, ti. mos .. ,A�.equipe do Avaí antes
tulo de campeão da cidade do jogo deverá dar a volta
-através da vitória do mesmo olímpica, como carnpeâ da
Paula Ramos sôbre o Fi. cidade.

O zagueiro médio EUdes,. Iíd in!: Preeos das Locaíidadesgueirense que era o I el'�. "

pertencente ao Atlético, está vícto, Para o jogo em referêrr ía
sendo pretendido pelo Paula Vai o Paula Ramos tenta; os ingresos serão vendidosRamos que espera contar - d f'

.' demonstrar, que, embora nao e con ormidade com a ta.
com o concurso do vigoroso tí btído me

. bela abaixo -:

jogador para o certame de 60.'
avesse o

tI °ctnem 'd 0d vICe:
'

.

.. I campeona o a CI a e, e Arqutbancaría - cr$ 30,00.

O A
-.-.Ot·-- .

t ,-ainda a maior forca do nosso Meia Arquíbancada (Só.
vaI mos ra.se 111 ere3. -

.
.

d d
.

dí
futebol. Quel' J trícolor da CIOS) - cr$ 20,00.

sa o no concurso o me 10, Praia de Fóra r ·t·· Geral _ cr$ 20,00.Walmir, pertencente ao elen. \ ,;;. VI o�la. que
co do Tamandaré, do Estrei.

tem sonha(lo neEtes ultlmos

to. O jovem jogador foi sem ano.s,. derrotando o valente 'E'

dúvida a maior ,expressão do f::;:��nteP:'!���OQu:�a����clube nos jogos que seu clu.
be ditlPUtOU, pelo certame re-

eleste está possuido di:>
--

tí-

g'ional. Um ,bom elemento. tulo de campeão regional.
�:o:--- Não será fácil pasar pelo

Nilson, o cérebro do ata. conjunto de Nilson que está
que avaiano, está para se embalado e sequioso de fa.

desligar do clube. O destaca. zer valer sua classe fi fibra,
do futebolista ,encontra-se mesmo diante::o podero:lO
desempregado;, razão porque "onze" qUe com justiça e

deseja voltar a Tubarão, ci. brilho alcançou o laurel de
dade oncl_e se ,encontram seus 1959.

Solenidades Antes do Jogo. ':1 FORROAntes do encontro varIas .

prestandO_se homenagem a, IRMÃOS BITENCOi.JRT
solver a situação do excep. solenidades se efetuar.ão,' I

( A' S 8 A O .... Ó ' 'O N f laH

cio,nal jogador. vários esportistas, entre 1
. ANT IGO o I P 6 S I 10 O�. N I

NÚM'ERÕS FINAIS DO' CAMPEONATO' CITADINO' D'E PROFISSIONAIS
'

filueirense I PaJsan�ú, o�rimeiroJOIo que assistiremos
Já elaborada a tabela do Campeonato da Sejunda Zona (Florianópolis - Blumenau - Ita [aí - Brusque _ Na 'pri
meira rodada o Avaí enfrentará o Carlos Renaux, em Brusque -_ Outras Notas,
A Federação Catarinense I que nos deu a conhecer a I ração, não havendo prejuízo

ele Futebol já elaborou a ta. tabela da segunda zona, que a quem quer que seja.
-

bela do campeonato estadual, todavia não foi ainda ofiCia.j A primeira rodada está
referente a segur:da zona, na lizadla.. prevista para dia 18 do cor.

qu�l part.ic�parão Floríanó; Fa�endo um estudo sôbre a I rente, com a realização de 4

polls, Itajai, Brusque e Blu ... refenda tabela, chegamos fi encontros.
menau.

,

' I canclusão que a mesma sa.
I Enquanto o Avaí irá à

A nossa reportagem esteve tis faz Os tnterese , dos clu, Brusqus d'ar combate ao
em conversa com o maioral ,I bes participantes, já que Carlos Renaux, o Figueiren.
efecedense, sr. Osni Me_�o, houve critério na sua elabo; se jogará nesta capital con,

------ - -- tra o Paisandú.

61 E. "0' ESTADO" X BOlafogo F. (.
Jogam -hoje à tarde no campo, do Osvaldo

Cruz as equipes de "O ESTADO" x Botafogo
em partida revanche, a equipe dirigida pur
AMILTON na sua última partida venceu d�
forma ,espetacular a equipe juvenil d.o Paisan
dú da cidade de Brusque pelo escore de 3
a 2 ,esper� conquistar mais um triunfo

-

desta
feita contra a equipe d.o',B.otaf.og.o, do Bairro
do Estreit.o.

�
.

Os dássicos locais serão
disputados na quinta rodada,
todps no mesmo domingo, o

que dará ao certame um a.

trativo especial.
7' a seguinte iJ, pr�meir9.

rodada, prevista pafã'dia 18:
Em Fpolis: Figueirense x

Paisandú
Em Brusque: Carlos Re.

naux x Avaí
Em Blumenau Palmeiras x

Cimemporí
'Em !tajai: Marcilio Dias x

Olímpico

Reàl ,Madrid, Campeão do Mundo A seg'unda rodada marca Os

:1eguintes encontros:
A equipe do Real Madrid,' peão dO' primeiro campeona- Nesta capítal: Avaí x PaI.

derrotandO' em s'eus domínio:, I to mundial de clubes ICllJm. meiras
o conjunto campeão sul_ª,mt' _ peões. Puskas, o grande as- Em Blumenau: Olímpico x
ricano do Penaroi, de Mon. tro· húngaro, assinalou tres CarIes Renaux
tevi,déu, pelo escore de cin. dos cinco tento.s do penta. Em Brusque: Pais3Jndú �':::0 tentos a um, conquistou, campeão da Europa. ,. Marcílio Dias

domingo, o título ele ' cam_; (cont. na 7.a pálg.)

Fogões

WALLIS·
para modernizar sua cozinha

=

=

Dê maior confôrto à sua fomilia, adquirindo um moderno fogão Wollig a gós, Sua senhora
'ficaró .encontoda! 8 modêlos, de linhas modernos e distintos, sólida construção, ocaba'
menta primoroso. Venha examinar, em nossa loja, os fogões Wallig,
E SAIBA QUE todos os fogões Wallig sõo equipados cdm queimadores. reguláveis
"ECONOMIC", com 44 pontos de chama e dupla graduação - propiciando real econ.omia
de. gás.

Conheça nossos planos de pagamento

/ PRESTACOES
DESDE

752,00
SEM

QUALQUER
ENTRADA MENSAIS

••• • •••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•

: MaCHIDO & CID. S. D. • Comércio e Agências
• Ruo So'ldonho Marinho, 2
•
•

•
..................................� .............••......

Guarani. de. Carnpínas ,São
,Paulo, foi o recente clube a

desejar o craque_

Em vista do assédio que
vem tendo o Marcílio Dias,
por parte dos clubes que de.

sejam contratar o seu ata-'
cante Idésio, o clube vem de

divulgar que o seu atacante
somente será cedido por 1 mi
lhão e meio de cruzeiros. O

--o :0:--

Oi:! Jogadores Ivo, zagueiro
central e Quatorze, centro

avante, ambos do Vasto
Ver(iiE�,' estão' sendo--Dretendi�
dos p'elo Guarani (de São Pau
lo.

--:0:--

O zagueiro lateral Bianchi.
ni, pertencente ao Olímpico,
esteve treinando

-

e agradou
aos diretores do Corintians
de Prestdente Prudente, ten.
do sido contratado pelo clube
paulii.:�a. O jogador já se

desligou do clube blumenau.

familiares. Todavia a repor.
tagem ronseguiJl apurar que
há interC'lse do clube em re·

ense.

--:0:--

JOGOS REALIZADOS

l.°TURNO
Figueirense 2 X ·Avaí 1
Pa'ula Ramos 3 X Atlético 1
Ayaí 2 X Paula Rama"s 1
FigueIrense 5 X Atlético O
A vaí 2 X Atlético 1
Figueirense 1 X Paula Ramos 1

2.0 TURNO
Figueirense 2 X Avaí 2
Paula Ramos 3 X Atlético 1
Avaí 4 X Paula Ramos_2
Figueirense 2 X Atlético O
Avaí 2 X Atlético O

.

Paula Ramos 3 X Fig·ueirense 1

CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS PERDIDOS
Campeão: Avaí, 3
Vice-Campeão: Figueirense, 4
3.0 lugar - Paula Ramos, 5
4.° lugar - Atlétko 12

G0L-S A FAVOR E CONTRA

Atlético
.

Avaí . \ ó", ••••••••

Figueirense .: .{. ;... . .

Paula Ramos . . .. .... .... ..

F C
3 - 17

13 � 8
13 -.7
13 - 10

í\HTILHEIROS
I-Iélio (Paula Ramos) . .

Sombra (Paula Ramos) .

Pereréra (Figueirense) ..

Sérgio (FigueÍrense) . ...

Nilson (Avai) : ,' ..

Vadinho CAvaí) :.

Ronaldo (Figueirense) ,... ..

Wilson (Figueirense) . .

Betinho (Paula Ramos) . .

Cláudio (Avaí) ;.. . ..

Moacir (Avaí) : .

Betinho (Atlético) .

Maiso (Figueirense) . .

Zé Antonio (Atl�tico)
Oscar (Paula Ra.mos) �.
Abelar,do CAvaí) .. , .

Marinho (Atlético) .

Roberto (Atlético) ..•.

Betinho (Avai) .. .... . ...

4
4

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

I1
1

'--

Certame Carioca
'Resultados da sétiJffia 1'0.

dada do Campeonato Cario.'
ca: América 2 x Portuguesa O,
Bonsucesso 3 x São Cl;"isto.
vão 1, Fluminense 3 X'Han.
gú 1, Vasco 1 x Flamen.
go 0, Botafogo 3 x Madurei.
ta 1 e Olaria 3 i Canto do
Rio 2.

CavalIazzi (Paula Ramos)
Zaclk;y (Paula Ramos) ....

.DlII
.

I_i

1
1

ARTILHEIRO NEGATIVO
Zé Antonio (Atl.), a favor do Figueirense 1
ARQUEIROS VASADOS .

�oãozinho (Atlético) , 11
Waldir (Paula Ramos) .. 9
Tatú (Avaí) " 8
Domí (Figueirense

.. 6
Waldir (Paula Ramos) : 5
Pamplona (Paula' Ramos) 3
Dino (Atlético) 3
Alamiro (Atlético) 3
Djalma (Figueirense) 1

..�
PENALIDADES MÁXIMAS
Hé_Ho .(P.R.) �ontra o AtlétL'o: convertida em gol
Cl�:ldlO (Aval) contra 0_ P.R.: convertida em gol.
HelI,o (P.R.) contra -o Fig.: conVertida em gol.
OSnI (F.) cont:'a o Paula Ramos: desperdicada.
ROI1!lldo (F.) contra o Avaí: Convertida e� 'gol.
lVl�l:inho e Eludes (AtI.) ri o P.R.: desperdiçadas
HelIo (P.R.) contra o Avaí (2): convertida e desp.
Sombra (P.R.) conh:a o Figueirense. desperdiçada
Ronaldo (Fig) contra o P.R. - convertida em gol.
JOGADORES EXPULSOS
Atlético x Paula Ramos - Zilton e João Martins
(P�R.) e Alair, Eudes, Pitola Marinho e Hamilton
CAtl.) - Atlético x Figueir�nse - -Pitola e Ha.
milton (AtI.) - Figtieirense x Avaí - Ronaldo
do Figueirense, Paula Ramos x Atlético - Osca;
e Zilton do P.R. e Zé AntoniQ do Atlético. Avaí X
Paula Ramos - Enísio, do. AvaL

JUIZES QUE FUNCIONARAM
Iolando Rodrigues .. 3
Virgílio Jorge .... " 3
Gilberto Nahas .. ,..... 2
Salvador Lemos dos Santos. . .. ...• 2
Yil'gilío Jorge .... .. 2'
Newton MonguHhot .:.. .. 1
Benedito de Oliveira

. .. , 1

TORNEIO THOMAZ C. CABRAL

ASPIRANTES
Campeão - AVftí, 4 p.p.
Vice-Campeão - Paula Ramos, 5 P,P4
3.0 lugar - Figueirense, 6 p.p.
4.0 lugar - Atlético, 7 p.p.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SERÁ inaugurada hoje, a Churrascaria
"Blumenau", na rua Antonieta de Barros,
no Estreito.

ANIVERSARIA hoje, o Dr. Inço Renaux,
Diretor Industrial da Firma Renaux de

Brusque. Os meus ·parabens ...
;' �r"
,

OUÇAM, amanhã, pelas ondas curtas e

médias da Rádio Guarujá, às 1;7,35 horas,
o programa "RADAR na Sociedade".

A RAINHA da Primavera será eleita no

Lira Tênis Clube, na Soirée do dia 24.

DOMINQO, dia 11, no Clube "Doze de

Agôsto", a/ Orquestra "Marimba oruacá.
tlan, eetará presente para um "show",

ESTA coluna tem a satisfação de registrar
o qniversano do méu confrade ZURI
MACHADO. Ao ilustre aniversariante, as

minhas sinceras [elicitações.

ESPORTES: JOg08 Olímpicos Conta

gern de pontos extra-oficial até ontem,
pela manhã: Russia 359, E.U.A. 323,1\.us
trália 219" Itália 123, Alemanha 109 e

Hungria 102. A Russia conquistou vinte
medalhas de ouro, e os E.U.A. dezoito.

- SERÁ realizado hoje, no Clube "15 de Ou

tubro", o "BAILE DA INDEPENDÊNCIA",
patrocinado pelo Clube dos Sub-Oficiais e

Sarçeritas da Aeroruuitica.NO CLICHÊ - Vemos urna senhora Ma,1"�

roquina, circulando no Bairro Arabe, em

MARROCOS na África. Ocasião do meu

roteiro à bo/do do Navio Escola "Duque de

Caxias", quando atracado no porto âe

Casablanca, no dia de hoje, em 1953.

����!
HOJE, comemora-se em todo o país, o

1830 aniversário da tnâepenâência. Nesta

Capital às 10 horas haverá a PARADA

MILITÁR. O palanque das autoridades
está armado à rua Arcipreste Paiva, ao

lado do Palácio das Secretarias.

INICIARÁ amanhã, as festividades do
Cincoentenário do Asilo das Orfãs.

ANIVERSARIA hoje, o jornalista FLÁVIO
ALBERTO AMORIM, competente Redator
dês te jornal. 'Flávio, oferecerá logo mais
um Coquetel para os funcionários da
"casa" .. Ao distinto companheiro os' meus

sinceros votos de felicidades ...

HOJE, data .da inauguração da Rádio So
ciedade do Rio de Janeiro, hoje, Rádio Mi;

CINCO Faculdades tornarão parte na eleí- nistério da Educ�o. A primeira estação
ção da Rainha dos Estudantes. Universi- de radíorusão montada no país.
táríos: srtas.: Izabel Luz, repreeêfttoú a.

Factildade de Serviços Saciai",; Edná Por- ESTAMOS na Semana dos Estudantes Se.

tela Horn, a de Farmácia e Odontologia; curuiários, O encerramento será no pl'Ó- c

Eliane Rademaker, a de Direito; Silvia ximo dia dezoito.

Berendt, a de Filosofia e Léu Schmidt, a

de Medicina, Sendo eleita a srta. Eliane ESTOU anotando' as moças que serão as

�
-

Rademaker, "Vendedorai- de Flôres", na Soirée da

�� Primavera no Lira T. C. r

:, NO oi:A de hoje, em 1895, data da Insta-

t� tacão Solene do Museu Paulista no Palá- A SRA. Silvia Preuesleben, faz anos hoje.

l, cio Ipirança, em São Paulo. A coluna lhe felicita pela data ...

c;:SQS%%"",..stê%%%%% .....5:$ISI! .. "_''\'''' 'b'j."b\' \,,,,. Oe \, 'tt" 'f., '\.ir,Ue"" f. �t ta=. 'L Ue %'4"''''''' \, 'teCJCSSS:SSS

"

MOTORES ELETRICOS

ARNO
Arno

trôle Integral de
rigorosamente ,controlados pelo Sistema C. I. Q., Con

que assegura perfeição máxima na

produção em série.

�,p:�-:':;.. �.�-
,.

* Motores monofásicos até 1 Y2 H P

* Motores trifásicos até 300 H P

* Motores para máquinas de costura

* Motores especiais

:@
ARNOS.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.
Rua Felipe Schmidt, 33

Agora com a inauguração ,do �

TERMINAL MARíTIMA
HELIOGÁS EM ITAJAí

t'

Para festejar êste marcante acontecimento

O

lhe oferece esta

.

fEpC/ONAL

FOGÃO BRASIL
4 bocas - Forno e Estufa

inclusive QUOTn DE GáS �

INSTUllÇiHl COMPLETO
•

smensais
a partir de

helloq
.� ,

Acêrca da epilepsia, The Educacional Divisíon, Dep. envia
gratuitamente um interessante livrinho. Nenhum enfêr

mo de epilepsia deve demorar em solicitar um exemplar.
THE EDUCATIONAL DIVISION, l)eP. 754-J

880 Bergen 'Alve., Jerse� Ci�y, N.J. UoS.A.

Queiram envlar..me gratís, um exemplar do livrinho indicado

RUA FRANCISCO TOLENTINO, 1

e em todos
Casa Eletrônica· Rua Felipe Schmith, 38
C. Ramos S I .. Rua João Pinto, 9'
Estab. "4 Mode:ar" S. I. Comércio·, Ru'l Trajano, 7
Irmãos DauI S.I. Come.cial � Rua Arciprete Paiva, s/n (Edif. "IPASE")
Irmãos Glavao • Rua João Pinto, 6 \

Lojas Eletro{écnica Comercial S. I.. Rua Tte. Silveira, 24/28
Oliveira Filho S. n. [omercial· Rua Deodoro, 15

os seus

concessioná.rios

E' HIREDITA'RIA!

Quartos em casa de' família, bem no centro da cída
de. Tratar na rua Conselheiro Mafra n.? 154 com o

Sr. ÀNTONIO.
'

A- L U G A - S E
SALA PARA COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES
OU MESMO PARA DEPóSiTO, ISITO À RUA
PADRE ROMA, 52 TÉRREO. TRATAR NO

MESMO PRÉDIO NO N.o 48.
NOME •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••

(favor escrever -em letra de fôrma)

VENDf-Srf ENDEREÇO .. ,. .,.. .. I. ,... .", .. " ..•. , ..•

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

CHAPECó n.? 82, preço Cr$ 60.000,00.

CIDADE .... ,... .... .... .... PAIS

PERDEU-SE
A L U G A-S EUma caderneta da CAIXA ECONóMICA FEDERAL

DE SA:NTA CATARINA, n.? 1644' - 3.a Série, perten
cente ao Sr. OSMARLINO JOÃO MARIA.
A pessoa que aen.contrar favor entregar nesta Redação.
\ \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, "Quarta-Feira, 7" de' Setembro

:=·,""""""==,·
..••·....

······Êü·iii·éiõm
..

fõliu
....<s<.

�..-./_-----�-
APARTAMENTOS tM CONDOMíNIO

6

AV, RIO BRANCO

(p�óximo à Assembléia Legislativa
do Eslado)

VENDE-SE

[nlflem CÜANA8ARA

CENTRO
Rua Cons. Mafra
Casa
Avenida Rio Branco
Apartamento em
Rua Ferreira Lima
Incorporação
Apartamento em

Condomínio
Rua Altamiro Guimarães,
Esq. '

Casa
Rua. Tiradentes .Esq,
Casa
Rua Almirante Alvin
Terrenos
Super Mercado Municipal
Bancas
Rua Brig. Silva Paes
Terreno
Rua Visconde OU110 Preto
Casa e Terreno
AGRONÔMICA
Rua Ahu. Carlos S. Carneiro
Depósito

IRua São Vicente de Paula
Casa

ESTREITO
Rua Aracy Vaz Callado
Casa
Av. Santa Catarina (Esq.)
Casas
BARREIROS
Loteamento Florianópolis

l

Terrenos
CAPOEIRAS
Rua Apiai
Terreno
Rua Portella
Terreno
MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno
COQUEIROS
Rua Juca do Loide
Terreno
SÃO JOSÉ
Centro:
rua José Souza
Casa
ENSEADA DE BRITO
Praia de Fóra
Sítio e/52.000 m2
(frente para a praia)

Área c/Garagem: 144m2

Inform.ações : I
· ·

"

moveis
vrcro -vP'Idc-/«ocoo-a(1/T1I( trocao

�, RU.' FELIPE SCt-804JOT )7 �<:b 2A-Ed SÃO LUIZ

-

APARTAMENTOS EM CONDOMíNIO

RUA FERREIRA LIMA

(ao lado da Fac. de Medicina)ALUGA-SE

Rua Alvaro de
Sala Comercial
lações
AGRONOMICA
Servidão Vieira
Casa (Nova)

Carvalho
com insta.CENTRO

Rua Conselheiro Mafra
Sala Ampla P/ Escritório
Super Mercado
Bancas

FINANCIAMENTO EM 5 ANOS

Informações :ALÉM DOS IMóVEIS ACIMA, SEMPRE OUTROS
NOVOS A VENDA E PARA ALUGAR
INFORMAÇÕES DETALHA DAS SEM COMPROMISSO
Rua Felippe Schmidt, n.? 37 - Sala 2-A ,

%%%$%%%SS%%SSSS%S%SSSSSSSSS%%S%%%%%SSSSSSSSS%%%%%S%SS'��,\"""'\,\,\,\""\\"'���

VENDE-SE URGEMTE

DIa 11 - Orq, centro americana "Marimba Cuzcatlan"

Por motivo de mudança vende-se duas casas no

bairro BOA VISTA em (COQUEIROS), terreno de es

quina (preço de ocasião) e um' terreno à rua Padre .José

de Anchieta, com fundos para a Escola de Aprendizes
Marinheiros, a cento e cinquenta metros da praia.

Tratar no próprio local ou pelo fone 6372, COl11 r

Sr. FERNANDES. "

PROGRAMA DO MES
SETEMBllO

l ,,,,;' "'.

Dia ri -- En.contro dos' Brotinhos

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE óTIMAS SAJ..(AS

SERVINDO ESPECIALMENTE PARA ESCRI
TóRIOS GABINETE DENTÁRIO, CONSULTÓRIO,
FOTOGRAFO, ETC., SITO À RUA JOÃO PINTO, 9

SOBRADO.

ITRATAR PELO TELEFONE 3756 ou EDIFíCIO

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

Dia 18 - Encontro dos Brotinhos

D-ia 25 - Encontro dos Brotinhos

.<

Em todo o 'mundo ... a experiência dos 'rotistas mostra -

, -

Você não pode comprar ·pneus
q,ue custem menO$ por quilômetro

do que Firestone

COMÉRCIO E INDÚSTRIA GERMINO STEIN S. I.
RUA- CONS. MAFRA, 47 - FLORIANÓPOLIS

.
.

o maior estoque de pneus "'rt$10"_ da praça

PESCA ,�... .

r {, �-' i

.,.,/,/I,:p�
1

Mais de 50.000 pessoas em SAN
TA CATARINA vivem e de

pendem da pesca.

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

• Dár a devida assistência social aos

pescadores e suas famílias

Elejamos um govêrno que se proponha a,

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

• Financiar a construção de barcos

pesqueiros

• Promovor a reorganização e o fun
cionamento de cooperativas para a

revitalização das colônias de pescaSem assistencia do Estado, sujeito
à própria sorte, só tem sobrevi
vido pela fôrça do seu inquebran
tável vigor. • Desenvolver a jndústria 'de produtos

e sub-produtos da pesca

• Fazer funcionar escolas de pesca

EM

SR.S. DENTISTAS:
A DENTAL SANTA APOLONIA TEM o- PRAZER

DE LHES OFERECER

TURBSGAI
/

,.,

APARELHO DE ALTA ROTA'ÇÃO
REGULAVEl DE 100 ATÉ 350 MIL R.PIM.

LUBRIFICAÇÃO AUTOM,AnCA
MOVIMENTO CINCRONIZADO SEM

-

ELETRICIDADE
SILENCIOSO - PR'EÇO ACESSIVEL

-xXx-
DENTAL SANTA APOLONIA

RUA: TrRADENT'ES, 20 - FPOLlS.
ESPECIALIZADA· EM A'RTIGOS DENTARIOS

VENDE-SE
TERRENO NA RESSACADA, 200m DE FRENTE

POR 125m DE FUNDO (2'5.000m2) POSSUINDO CONS

TRUCÃO DE ALVENARIA COM INSTALAÇõES: III
DRAULICA; �LÉTRJCA, DE ESGôTO, CAIXA D'AGUA

. (500 LITtfbS) E POÇO ARTEZIANO;

Informações: - Agentes da PANAIR DO BRASIL

S/A em_Florianópolis - 'Rua Conselheiro Mafra, 27 -

Telefone: 2553. -

Pro,postas: - Representante da PANAIR Du BRA.

SIL SIA para os Estados do Paraná e Santa Catarina -

Rua XV de Novembro, 279 - 3.0 s/303 -

FONE: 4-4484 - Cx. Postal 570 - CURITIBA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Associaçã,o Brasileira dos Distribuido
res de Gás Liquefeito do Petróleo

COMUNICADO

.:
RÁDIO

GUARUJÁ
Programação Pal'a o Dia

7 de Setembro d� 1960

A "'ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDO- (QUARTA_FEIRA)

RES DE GÁS LIQUEFEITO D9' .PETRÓ,L�O", tem
�

o !�v:�:�e-; em Nossa Terra
razer de comunicar que o Egrégio Plenário do Conse-

fho Nacional do Petróleo, em sessão de 23 do corrente As 7,05 -

decidiu BAIXAR O PREÇO DO GÁS LIQUEFEITO DO Rc\h,ta Matinal

PETRÓLEO, para o Estado de Santa Catarina, em con- As :,.55 -

sequência da entrada em operação elo Terminal. Fluvial, � 'EMAG Informa

de Itajaí, construido e operado pela nossa Associada He- J\S 8,35.-
Iiogás S.A. - Comércio e Indústria. Um Amigo Ao Seu Lado

k, i-.5J-
ltepóI ter ALFRED

l\s 9.1i5 -

'l'defoile Pedindo Músiéa
As 10,30 -

AnLllctica nos Esportes
As 10,55 -

Informativn Casa Brusque

I i.s �1,05 -
Para as demais localidades, 03 preços de venda aos cOn· ,1'I·.I),Jcal Copacabana

sumidores, serão calculados na base do tabelado, acres- 'I As 11,35 -

cido das .correspondentes despesas de transporte. M.usical Germano Stein

. As 11,55 -

A Petrobrás, por intermédio da Frota Nacional de Pe·
I Repórter ALFRED

trolei-ros, procedeu à primeira descarga de Gás L�que.· As - 12,10
feito do Petróleo, no Terminal Fluvial de Itajaí, dia 28 Sucesos Musicais '�ARIG"

dêste mês e daí por diante terá à seu cargo, o reabaste-
i
As 12,25 -

"

cimento regular do produto. ! l\. "I!MAG Informa

As 12,30 -

.

A part.ir de 1.0 de setembro do corrente ano, entrará em

vigor o novo tabelamento do produto engarrafado para

o Estado de Santa Catarina, a saber:

redução Cl'$
Cr$
Cr$

8,22 p/kg.
6!90 r
4';'74 "

Itajaí Cr$ 23,70
Blumenau .. Cr$ 25,02
Florianópolis o-s 2'5,72

"

A Associação Brasileira dos Distribuidores de Gás Li

quefeito do Petróleo, interpretando o sentiment� dos

consumidores nacionais e particularmente dos catarínen

ses, agradece ao Consêlho Nacional do Petróleo, esta

nova solução - BAIXA DO PREÇO DO GÁS LIQUE
FEITO DO PETRóLEO - resultante da atuação har

mônica dos orgãos estatais e das entidades .particularee.

Carnet Social
As 12,35 -

�nc;\ � Dto Você Almoç�
Às 12,40 -

Na Linha de Frente

Às 13,05 -

O Trabalhismo em Marcha
As 13,35 -

CO""ÍU" à Música
As 14,05 -

Espetáculo Musidic em hi-fi
As 15,05 -

fl1'efone Pedindo Música
As 16,00 -

A VEMAG Informa
As 16,05 -

�'elefone Pedindo Música
i�s :.5,55 -

Repórter ALFRED
Às 17,05 -

A Música Que Você Pediu
Às 18,�r -
Resenha J-7
As 12.55 -

A VEMAG Informa
A.s : 9,0(' -
Momento Esportivo
As 20,05 -
Gente Importante
AiO 2� .(,& - .

Repórter ALFRED
As 21,05 -

A redução dos preços de venda aos consumidores e a se

gurança do reabastecimento, o que ocorre em todo o Ter

ritório Nacíonal, são fatores preponderantes para a

tranquilidade do consumidor do Gás ENGARRAFADO e

por isto, hoje, cêrca de dez milhões de pessoas, utilizan
do êste accessivel e confortável combustível doméstico,
concorrem também para atenuar Os efeitos danosos, do
crescente processo de desflorestamento do Brasil.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DISTRIBUIDORES
D� GÁS LIQUEFEI'rO DO PETRóLEO

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

marechal HORTA BARBOSA
Segundo notícias de jornais do Rio, soubemos do

recente áto assinado pelo Exmo. Sr. Presidente da Re

pública, promovendo o ilustre militar Júlio C. Horta

Barbosa ao posto de Marechal, residente no Estado da

Guanabara.
Personalidade marcante na vida pública do País,

com assinalados serviços prestados H coletividade, foi o

Marechal Horta Barbosa figura 'exponencial' Íi'efité -a

todos os cargos que exerceu durante toda sua longa
carreira no Exército,

Figura impar, com exemplo de honestidade, inteli
gência e patriotismo é o Marechal Horta Barbosa lar

gamente conhecido em todo o Brasil que o estima e res

peita.
Recolhido ao seio da sua fãmília desfrutando o prê

mio que merece, nós daqui, como seu velho amigo e ad
morador, enviamos ao venerando militar, nossas efusi
vas felicitações e cordiais abraços pelo áto- de justiça do
\�hefe da Nação.

Brahma I

Rádio TeatI'o
Às 21,30 -

A VEMAG Informa
\s 21,35 -

Nas Asas do $ucesso
A.s 22,05 -

Grande Inform.
As 22,35 -

No Mundo da Valsa
Às 23,05 -

Música de Boite

Guarujá

A '6.R A D E ( I M E N T O
A Família de DURVAL SABOTA, profundamente

consternada com .o seu falecimento, vale-se dêste para
externar seus agradecimentos a todos seus parentes,
pessôas amigas, Associações de Classe e Religiosa, que
a confortou, por ocasião do doloroso transe porque ti- '

... _'

vera que passar.

\'

Ato�a,�. ptxkm\
go�at' SUa!; �@&�@
pagando as rassagens,
cm SUEWQS pt'es1a.ç.ô'es,
P?I(l�CtUZEI90

A PRAZ&
. �

-""
\ �

�",

.,��

Rosquinhas (doughnuts) Americanas...
tacflimas de preparar (aproximadamente 2 dúzias)

1/2 xíc. + 2 colho (sopa)
de açÍtcal'

1 1/2 colho (chá) de sal

3 colho (sopa) de manteiga
Gordura (pam fritar)

2 ovos

2 colho (sopa) de Fer

mento Sêco Fleischmann

ou 6 tabletes de

Fermento Fleischmann

Ingredientes
4 1/2 xic. de farinha de

trigo
2/1' xíc. de leite

1/3 xíc. de água morna

* Em nossas receitas, a medida-padrão é uma xícara de 250 g de água.

Coloque a água morna numa tigelinha, junte 2 colho

(sopa) de açúcar e por cima despeje o fermento. Deixe

descansar 10 minutos, depois misture bem. Peneire a

farinha, o açúcar e o sal sôbre uma pedra mármore.

Faça um sulco no meio e nêle coloque o fermento, o

leite (fervido e esfriado) c os ovos. Misture tudo,
amassando bem. Coloque por último a manteiga.
Bata bem a massa até que solte completamente das

mãos e da mesa. Coloque-a numa tigela engordurada
e pincele a superfície com manteiga. Cubra e deixe

crescer' até dobrar de tamanho (1 1/2 a 2 horas).
Leve a massa novamente à mesa e abra-a com um

rôlo. Corte com forminhas redondas, tirando uma ro-

dela no centro, como para formar L1m anel, de aro

largo. Coloque as rosquínhas em pano polvilhado e

deixe crescer 1 hora (até dobrarem de tamanho).

Aqueça muito bem a gordura OLl óleo e vá fritando as

rosquinhas, dourando-as de um lado e de outro. Re

tire-as num papel absorvente. Depois' de escorridas,
deite-as na mistura de açúcar e canela.

GRÁTIS: Peca à D. Maria Silveira. C. :'ú5t31 1179. Rio

de .Janeiro, o folheto "Con5eil1os

Úteis", sóbre o Fermento

. Sêco FIetschrnan.

F,ERMENTO SÊCO FLEISCHMANN
Mais um produto de qualidade da STANDL1RD BRANDS DF BRAZIL, INC.

Sindicato dos Contabilistas de Fpolis figueirense X••• ", �i
(cont. da 4.a pág.) Campeões Regionais

Já se conhece quasí todos
x Os clubes que estarão parti,

cipando do certame estadual

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
C O N V O C A ç Ã O

De ordem do Senhor Presidente do. Sindicato dos

Contabilistas de FloyianópoUs, convoco os Associados Em Itajaí: Círnemport
íêste Sindicato para se reunirem em Assembléia Geral Figueirense
�xtraordinária na séde social, sita à rua Trajano, 14 - Falta a Ofícialização
i.o andar, sala'5, nesta Capital, pelas 19 horas do dia 15 De acôrdo com as decla,

de setembro em primeira convocação e, não compare- rações do presidente Osni

.endo Associados em número legal para o seu funciona- Melo a referida tabela ainda

mente em primeira convocação, ficam desde já conv�ca. não foi oficializada, pois de.

dos para as 20 horas do mesmo dia e local, para delíbe= verá ser publicada em bole.
tarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA

. tim, o que será feito ainda

a) - Leitura, Discussão e Aprovação dos Balanços F'i-'
esta semana.

nanceiros relativos aos exercícios de 1955, 1956, A entidade barriga.verde
1957; 1958 e 1959; Já está elaborando as tabelas

0) - Leitura, Discussão e Aprovação das Previsões
das demais zonas.

Orçamentárias para os exercícios de 1958, 1959, Hcuve uma pequena alte,
1960 e 1961; facão no esboco do campéo,

,�) - Leitura e Aprovação dos Pareceres do.Conselho �1ato estadual,> já que- com a

Fiscal emitidos sôbre os documentos acima. .

I
-

d R' d S Imc usao e 10 o u a
---000-- tercei f

.

d b
EXTRAORDIN A.RIA

erceira zona o� emem ra;
ASSEMBLÉIA GERAL _. da.-
CONVOCAÇAO I'

.

P id t d S· di t dos DOIS clubes de RIO do Sul
De ordem do Senhor resr 'en e o m ica o

. -

d' clubes de
Contabilistas de Florianópolis, convoco os Associados Jo�arao co; o;s
dêste Sindicato para se reunirem em Assembléia Geral J _!..o�J.es em .ISpU a elímína;

, . êd
.

I lta
â T' no 14 I tona.Extraordínâria na se e SO'Cla , ';;1 a a rua rajano, -

,
. h' d d i 16' O mesmo acontecendo com

2 ° andar sala 5 nesta Capital, pelas 19 oras o la. .
.

, '.. -
- Canoínhas e Mafra que JO-

de setembro, em primeira convocaçao e, caso nao co�- ;arão só'..
pareçam Associados em número legal para o se�, func io
namento em primeira convocação, ficam. desde ja conv�-

O primeiro e segundo co.

cados para às 20 horas do 'mesmo dia e local, para deli- locados daquela chave joga.

berarem sõbre a seguinte ORDEM DO DIA rão contra o primeiro e se

a) - Leitura, Discussão e Aprovação dos Estatutos do gur do .olocados desta, sain.

Sindicato dos Contabilistas de Florianópolis, por ii desta disputa dois coloca •

escrutínio secreto. Jos que jogarão contra os

�OO ;:ois vencedores da quarta
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. zona, que compreendem re-.

C O N V O C A ç Ã O to União, caçador e Joaçaba.
De ordem do Senhor Presidente do Sindicato dos Falando a nossa reporta.

�ontabilistas de Florianópolis, convoco os A��ociadoil gem o sr. Dsni Melo declarou

dêste Sindicato para se reunirem em Assembléia Geral que foi forçado a desdobrar

Extraordinária, na séde social, sita à rua Trajano, 14 - a terceira zona, P.a'1l virtude

2.° andar, ,sala 5, nesta Capital, pelas 19 horas do dia da d'istâr.cia oe uma cidade

19 de,setembro, em primeirà convocação e, caso não com- para outra.

pareçam Associa,dos em número legal para o seu funcio- ------------------- _

namento em primeira convocação, ficam desde já ,convo

cados parllj às 20 horas do mesmo dia e Iocal, para deli-

berarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA

a) - EleiçãO dos Delegados' Eleitores e respectivos
Su,plentes para renovação do têrço do Conselho

Regional de Contabilidade em Santa Catarina.
Florianópolis, 5 de setembro ele 1960.

Wilson Eder Graf, Plesidente
FrancisCo He.gídio Amante, Secretário

e

por zonas.
São '081 seguintes os clubes

que já tem asegurada suas
participações: •

De Florianópolis: Avai e

Figueirense, além do Pâula
Ramos que SÓ entrará na fi

nal.
De Itaj aí: Marcilío Dias e

Cimemport
•

De Brusque : Carlos Re.,

naux e Paisandú
eD Blumenau: Olímpico e

Palmeiras
De Joinville: América

Flumtnense, além do Caxias

que também só entrará na

final.
De Rio ido Sul: XV. de No

vembro e Associação Bancá,
ria
De Jaraguá (lo Sul: Bae,

pendí �Acarai
De São Francisco (lo Sul:

Atlético e Ipíranga
De Mafra: Peri Ferroviário

e Clube Atlético Operário
De Joaçaba t Comercial e

Atlético
De Canoinhas: Botafogo e

Santa Cruz

De TUbarão: Hercílio Luz
e Ferroviário'
De Caçador: C. A. Caça

dor e Vasi�o da Gama

Apenas não se conhe� os

representantes de Lajes,
Pôrto União, Lauro Muller e

Criciuma.

IIml. Snr. Franklin (ascaes
RUA JULIO MOURA

CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANóPOLIS
POR PROPOSIÇÃO VEREADOR NEREU DO VALE
PEREIRA VEM CUMPRIMENTAR V. S. PELOS RELE
VANTES SERVIÇOS PRESTADOS PARA OS FESTE.
JOS DO BI-CENTENÁRIO DA IMAGEM DE N.- S. DA
LAPA DE RIBEIRÃO DA ILHA. DEMONSTRANDO
ASSIM SUA DEbICAÇÁü INDORMIDA PROL RIQUE
ZAS HISTóRICAS E RELIGIOSAS NOSSO MUNICfPIO
SDS. HÉLIO PEIXOTO - PRESIDENTE.

VENDE .. S'E
Uma casa de madeira medindo 10x6, sito a rua

TUPINAMBÁ, 467 (ESTREITO) - Tratar com

o proprietário no local.
.

'/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DIA DA PATRIA

Desfile�Militar evocará o 'Dia da Independência
A exemplo de todos os Estados, tôdas as cidades e tô

das as vilas, do Brasil, no .dia de hoje, Florianópolis assistirá
imponente desfile, do qual tomarão parte as fôrças militares
sediadas na Capital.

Como acontece todos os anos, o espetáculo é presenciado .

por centenas de milhares de pessoas, constituindo-se como ver
dadeiro ato de fé nos destinos do País.

Ü programa, para o dia de hoje, que será seguido rigo
rosamente, é o seguinte:
- 06,00 horas - ALVO- Base Aêrea de Florianôpolis

RADA FESTIVA e Polícia' Militar, inclusive
Local: Estreito e Centro o Corpo de Bonbeíros.

de Florianópolis Comando do Destacamen,
- 06,00 horas - SALVAS to: Capitão de Fragata

DE 21 TIROS - 'A Cargo CARLOS ALBERTO CAR
ria Prefeitura Municipal VALHO ARMANDO, Chefe
- Estreito: Praça da Feira do EM/5.0 DN.
- Agronôômíca : Abrigo de 11,30 horas, - RECPÇAO
Menores EM PALACIO pelo EXiffiO
-Oentro: Praça da Ban, Sr. Governad'or do Esatdo
deira às Autoridades Civis e Mi-
- 09,00 horas: ERTREGA Iítares.

DE PREMliOS DO CON- - 16,30 horas - "HORA
CURSO DE VITRINES DA INDEPENDENCIA" -

- 10,00 horas - PARADA Praça "15 de Novembro"
MILITAR

,
- Hino da Independência

Local: Palanque Armado - Mensagem do Exmo,
à Rua -Arcipreste Paiva, lado Sr. Contra-Almirante Co
do Palácio das Secretarias' mandante do 5.0 Distrito
Formarão em Parada Fôr_ Naval.

ças da Marinha de Guerra,
Exército (14.0 BC e Conti-
gentes, Destacamento de

o ',EMBAIXADOR CABOT ESTA'
VISITANDO

SEIS 'ESTADOS DO CENT'RO 'E SUL DO
BRASIL AMANHÃ EM FLO'RIANOPOLlS

RIO, 6 (V. A.) - O Embaixador dos Estados Uni,
dos junto ao Govêrno Brasileiro, .sr. John Moors Cabot,
partirá desta capital a 8 de ,setembro entrante para
uma visita de 10 dias a seis Estados do centro e do
sul, devendo

_
visitar igualmente Brasília.

O Embaixador Moors Cabot, que viajará no avião
do Adido de Aeronáutica à sua Embaixada avistar
se-á com as autoridades estaduais e municipais das
áreas a .serem percorrldas, .pretentendo vísltar igual
mente diversos projetos em andamento sob o patrocínio
do Ponto IV (Programa de Cooperação Técnica dos Es
tados Unidos), bem como vários centros culturais bra
sileiros-americanos.

.. <»
-. ---.- �

FLORIANÓPOLIS, Quarta-Feira, 7 de Setembro de 1960
..

�
• •

O governador da Guanabara, em despacho, há três

dias, determinou a demissão, a bem do serviço público,
de três funcionários que, no Rio, 'eram profissionais da

chantagem e da difamação.
O ato do governador Sete Câmara mereceu o aplau

so unânime da sociedade, da família; do clero, dos uni

versitários, de todas as classes, enfim, da população
- carioca.

x x

x-

Aqui, sob o govêrno "FLôR DE AUSTERIDADE",
da U.D.N. os marginais da moral, os índustelalfzadores
da calúnia, os fichados na polícia, estão sendo nomea

dos para investigadores, agentes secretos, etc, a 8, 10 e

15 mil cruzeiros mensais.
E não querem' que o povo queira mudar!

Reduç!!GAS�N!RR@�!Ç!AN�!S Gás
A LIQUIGÁS DO. PARAiNÁ E 'SANTA CATARINA S/A. com o in

tuito de proporcionar melhor assistência e serviço perfeito, alem da ga
rantia do seu reabastecimento automático, engarrafa diretamente na sua

estação da filial de Florianópolis, em CAMPINAS - (8. JOSÉ). I
'

Com a noticia da entrada em atividade deste estabelecimento, unico
no genero em Florianópolis, a LIQUIGÁS DO PARANÁ E SANTA CATA
RINA S/A. orgulha-se de anunciar aos seus prezados consumidores e amí
gos que o preço do gás subiu uma redução, sendo que atualmente o con

teudo de um 'botijão de gás de 13 Kgs, passou a ser de Cr$ 3.35,00, perma
necendo as LOJAS PEREIRA OLIVEIRA un ícas exclusivistas nesta Ca
pital pelas vendas de fogões a Liquigás.

No flagrante acima, uma fase das operações de descarga do gás em

granel na ESTAÇÃo' LIQUIGÁS de Florianópolis.
Liquigás - Fone 6355.

Não pode haver DEMOCRACIA,
nem mesmo GOVÊRNO,
sem permanente consulta
aos legítimos interessaJos
na solução Jos problemas.

CELSO -RAMOS,
mesmo fora do Govêrno, lá
demonstrou que acredita iroprocesso democrático
de consulta ao PÔVO.

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

* Transporte.
* Energia Elétrica

* EJuca�ão
* Agricultura
* Saúde Pública

* Incentivo à Pesca

* Um Banco que seja do Povo cotar;nense

* M.lhor;u dos Serv;,o. Público.

VOTE EM CE,LSO

- Mensagem do Exmo Sr.
Governador do Estado
- Hino Nacional
- CONGENTRAÇAO ES-

COLAR junto ao Palanque.
Partícípaçâo dos Côros Or
feônicos do Instituto de
Educação "Dias Ve�ho" e
do Colégio "Coração de
Jesus".
- 19,30 horas - RETRE_

TA EM) CONJUNTO pelas
Bandas de Música do 14.0
Batalhão de Caçadores e da
Polícia Militar
Local: Coreto Armado na

Praça "15 ,de . 'Novembro"
RETRETA

Em homenagem à SE�
MANA DA ,PATRIA um

grande conjunto formado

A Viagem de agora é
parte integrante - 'do pro_
grama estabelecido pelo
Embaixador' Moors Cabot
de vísítar todo o território
nacíonal já lendo percor
rído detalhadamente as
zonas do nordeste e norte
do Brasil.
Desta vez pretende vísí,

tar f!s EstadOEl de Santa
Catarma, Paraná Mato
Grosso, G<?iás, Minas Ge
rais e Espirtto Santo, ra,
zendo-se acompanhar pe,la Embaixatriz Moors ca,
boto
A comitiva do Embaixa�

dor Moors Cabot eetá as,
sim constituída: Coronel
William L. Gibbons, Adido
de Aeronáutica; Coronel
Sta!lley N. Lonníng, Adido
Mihtar; Tenente-Coronel
Henry E. Lucas, Adido de
Aeronáutica Adjunto' o
Adido de Ijnprensa e'Sra.
Lafe IP. Allen. '

O Embaixador Moors
Cabot pretende regressar
ao RIo ::t

c

17 de setembro.
O Embaixador deverá

Chegar, acompanhado de
sua espôsa, amanhã, a Flo
rianópolis.
Na sede do Instituto

Brasil Estados Unidos no
Edifício ZAHIA, ser-lhe.á
oferecido um coquetel, pa ,

ra o. qual serão convidada»
altas autorídadea A im
prensa será recebida.

AGRADECIMENTO
A "O ESTADO"

NJa! quàlídade IdJe '!Il'esi
dente ,do Clube Soroptimista
de Florianópolis, venho
agradecer, penhoradamente
a gentileza de V. S., fazend�
a divulgação, nêsse jornal
do "Bingo", levado a efeito
no dia 25 do, corrente nos
sa.lões doi Clube Doz� Ide
Agôsto, em em prol do Res.
taurante dos Universitários
e para a aquisição de uma
'cadeira de rodas para uma
senhora paralítica, sem re,
cursos.
Aproveito a oportunidade

para renovar a V. S. os pro,
testes de minha estima e
real aprece.

ZILDADAUX
Presidente

pelas Bandas de Música do
14.0 Batalhâr, de Caçadores
e Polícia Militar do Estado
c sob a regência dos LO
Ten. Músico Roberto Kel e
Sub Ten. Músico otemar
Cruz, levará a efeito

_

-'OIm

grande concêrto na Praça
15 de Novembro, dia 7 de
Setembro próximo com íní,
c_io às 20,00 horas que cons
tará do seguinte,

PROGRAMA
l.a Parte

Hino da Independência -

D. Pedro I
Duzentos e Vinte

Dobrado - E. Santo
Guarani - Sinfonia

A.
_
Carlos Gomes
Tannhauser - Gran Fan ,

tasia da Opera - R. Wag
ner
II Nipote D'América

Sinfonia - V. Bill'y
Salve, Coleg:as - Dobrado

- R. Kell
2.a Parte

Sgt Calhau (Cisne Bran.
co) - Dobrado - A. M.
Espírito Santo
Cavalaria Lig�ira

Ouverture - Franz von
-

Suppé
Barbeiro de Cevilha -

Sinfonia - G. Rossini.
In a Monastery Garden -

Intermezzo - A Ketelbey
-

Capitão Caçula (C. do
Soldado) - Marcha -I. E.
da Costa
Hino Nacional Brasileiro

- Francisco H. M. da Silva

PRIMEIRO-MINISTRO IMPEDIU
GOLPE DE ESTADO

LEOPOLDVILLE, 6 FP_
UPI) - O . presidente da

Republica do Congo, Jo
seph Kasavubu, anunciou
pela Radio Nacional do
Congo que "destituíra" o

governo de Patrice La
mumba, e nomeara para
aubstítuí-Io ° sr. Ileo, pre
sídente do Senado. Decla
rou, também, que assumia
pessoalmente o comando
do exercito congolês, e pe
dira à ONU que assegu
rasse a ordem e a seguran
ça no paía
Em seu discurso pelo ra

dio, Kasavubu alegou que
"Lumumba fôra designado
pelos belgas e desencadeá,
ra uma luta fratricida no

Congo". Uma hora e meia

depois do anuncio do pre,
sidente, Lumumba deixou
sua residência em UlP. au
tomovel negro fechado,
c u j o motorista deixou
atrás os jornalistas que
pretenderam segui-lo. No
carro, iam com Lumumba
dois soldados.

EUA: 420 MORTOS
NOVA IORQUE 6 (FP)

- 420 pessoas pereceram
durante o longo f,im da se,
mana do "Labur Day" nos
Estados Unidos. 295 pes
soas encontraram a morte
em acidentes de transito,
72 morreram afogadas e
4-9 em acídentea diversos.

ZURY MAfHADO
Zury Machado, o maior colunista social de Santa

Catarina faz anos hoje. Nosso companheiro de longa
data, quando mal se esboçava _

o colunísmo em nossa

terra, Zury veio, gradativamente, conquistando o apôio
da nossa melhor sociedade, a ponto de ser hoje .um dos
mais destacados colunistas do Brasil.

"

Grande amigo e .coração boníssimo, Zury receberá
nesta data o cumprimento afetivo de todos os seus com

panheiros de jornal por intermédio dessa sua "vizi-
nha" Sociais.

'

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PEN
SÕES DOS INDUSTRIÁRIOS D.ELEGACIA

EM SAN'A CATARINA
Aviso de (óncorrência Pública
Aviso aos interessados que, no Diário Oficial do Es

tado do dia 2 do corrente, foi publicado Edital de Con
corrências Públicae n=s 27 e 28/60, relativas à aquisição
de material.

Maria Lucy S. Lehmku1Jl
Substituta Chefe Serviços Gerais

FLÁVIO ALBERTO AMORIM
É uma satisfação para todos que labutam no "O Es

tado" assinalar na data de hoje o aniversário natalício
de um dos nossos mais eficientes companheiros.

Trata-se do acadêmico quartanista de Direito Flá
vio Alberto Amorim, nosso redator, cujo- desvêlo pelo
trabalho e amor para com esta fôlha o .consagraram na

./

mais profunda amizade entre todos os seus colegas.
Môço, com brilhante futuro, Flávio merece os nos

sos mais sinceros votos de felicidades, o que lhe trans-
mitimos por êste intermédio. '

FreGQanda
Sr. Irineu Bornhausen, vulgo Velho Colono.
Nós, abaixo assinados, falsos colonos do Oes

te, da Serra, do Sul, do Norte, do Litoral, resolve
mos endereçar a V.S. um veemente apêlo tradu
zido 110S termos do presente. V.S" com seus quase

,

setenta anos, todos inteira e devotadamente em

: pregados no amanho da terra, já cultivando roças,
,
já limpando coivaras,já semeando lavouras, já ICO

.lhendo o produto do seu trabalho, ceifando trigais,
malhando feijjio nos terreiros, debulhando milho
nos paióis, ensacando tudo para levar aos merca

dos, nos carroções que enfrentam estradas de ato
leiros - V.S. deve parar para descansar. A rabíça
dos arados fizeram calos irremovíveis nas mãos de
V.S. Pesadas enxadas de ferro foram o seu instru
mento de labuta. Ancinhos e foices, machados e

'pás, .serão hoje o seu tormento. É parar, pois. Nós,
falsos colonos, usamos enxadas de OUl·() apenas pa
ra puxar para as arcas dos nossos bancos, as moe
das nobres de. ouro, dos ,perfumados dinheiros
alheios, que semeamos. Nós temos cavalos de ver

dade, que correm no Joquei e não matungos pelan
cudos, que puxam carretas, V.S., que tanto suou a

camisa, não conhece o sabor de um wiskei bem
geladinho, no ambiente morno de buate, ao som em
surdina dos boleros, V.S. nunca teve o prazer de
assinar um cheque 'de vários milhões. V.S. à tra
ção é aranha, motorizado

-

é j'lpe. Não conhece a
maciez dos cadilaques. Já disputou uma parada de
poker? Nunca. Sempre no boche, não é? Largue
disso. Que futuro tem isso? Uma picada de jarara
ca, na roça ou um nó de tripa e enterro apressado,
sem elogio funebre nas prlmeíras páginas? Venha.
Os seus colegas, esperam-no.

GSeguem�se as assinaturas, que omitimos por
falta de espaço).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


