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PORTO ALEGRE
O arcebispo deI Pôrto

Alegre, d, Vi.eente Scherer,
fez ontem, em entrevista a

um vespertino local, severas
restrições aos srs. Jânio
Quadros e Adernar de Bar ,

ros por suas ligações com
a maçonaria.
Sôbre o marechal Lott o

arcebispo manteve o seu

ponto-de,vista rclatívamen ,

te aos problemas do
ensino, declarando saber ser
o ':ex-ministro da Guerra
homem sincero e honesto
nas suas opiniões e nos seus

sentimentos de católico.
D. Vicente Scherer, co-

mentando declaracôes do
marechal Lott sôbre o pro
blema do ensino no país,
disse que, para a educação
primária sa gratuita, con

forme man-ta a Constituí ,

:ção,\ bastava apenas que
o governo cumprisse o seu

dever, remunerando tam,
bém Os protessôres primá
rios das escolas particulares.
Se o país tem o direito' de
pleitear da autoridade pú
blica, escola para seus fi;

lhos, há os que preferem
a escola particular. O con

trário dis�o seria pretender
o monopólio estatal do en ,

sino, com o que a Igreja
não concorda.
Depois de externar o seu

ponto-de,vista sôbre a ma,

téria declarou d. Scherer:
"Desejo manter sempre
boas relações, para mim
muito honrosas, com o sr.

marechal Lott. Nada tenho
contra sua pessoa. Sei que
é sincero e honesto."
A propósito das candída;

turas Jânio Quadros e A.

demar de Barros, d. ,4{i
cente Scherer fez sérfas
restrições ao sr. Jânio
Quadros por sua posição em

relação a Cuba, e quanto
ao sr. Adernar, declarou:
- "Não ignoro que are.

.

vista maçônica "Umalhete"
de junho julho de 1960. S.
Paulo, na "últtma � pagIna,
conclamou os macôrrg a

votarem no "irmã-o" Ademar
de Barros para terem no.

vamente um maçon na pre
sidência da Repúblíca e

enumera Os benefícios que
o prefeito de- São Paulo já
prestou à maçonaria ínú,
meras vêzes condenada pela
igreja. O mesmo jornal de
sacoriselha a votar no

sr. Jânio Quadros por
ter sido eliminado das Resultados da extração de ontem:
duas 10'Jas a que pertenceu". 1.641 Cr$ 500.000,00 Florianópolis
E concluiu: - "Com ,stas 5.552 Cr$, 50.000,00 Florianópolis

palavras, para m�m fica 3.527 Cr$ 30.000,00 Florianópolis
encerrado o assunto. Os
eleitores que falem em 3 de 1.958 Cr$ 20.000,00 Florianópolis
outubro". 2.042 Cr$ 10.000,00 Curitibanos
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FIAN'(A RENATO BARBOSA
A serena execução do processo polítko, definindo

f
o amadurecimento da opinião nacional, permite que,

'íDEMOCIRÁTICA em todos os quadrantes e latitudes do país, as mani.

festações eclodam, sem o menor ,constrangimento, ou

Para quem vem a Florianópolis� o cartaz acima das candidaturas- Loii,
Tango, Celso e Douiel, colocado lógo após a saiâa da ponte, é urna grata ajirma:
ção de que tudo vai as ma moraoiituis nas hostes pessedistas e trabalhístas.

É que, enquanto o sr. Irineu Bornhausen faz a sua propaganda na base do

"Velho Colono", estuiticie já devidamente repelida, a dos candidatos nacio

nalistas é feita baseada em programas e fórmulas, com pleno éco entre o povo.

Os "dissidentes" inven
tados pela UDN e divulga
dos pela imprensa tem cau

sado gostosas gargalhadas.
O processo de fabricar UIS-

smENTES é fácil: é só
arrolar nomes conhecidos'
de cOl'l'eligionál;iost conhe,
cidos nos murrícípís e acres
centar <'MEMBRO DO' DI
RETORIO DO PARTIDO
TU.

Na lista �ivulgada, de
São Miguel do Oeste, apare.
cem ce1110 dísaidentes, entre
vários eleitores udenístas,
até algumas figuras de maí,
01' atuacão nos auadros da
UDN, como 0>'\ 51'S. Aloisio

Arsênio Klein, que é verea

'dor u.lenísta, sendo aliás o

mais votado nessa legenda,
no distrito de Guaraciaba:
Dionísio Berte, que foi can,
didato a vereador pela UDN
no distrito de Bandeirante

e otto Gue'len, também
tradicional udenísta .de
Guaraciaba.

O processo �e desmoraliza.
cão desse expediente vai
ser longo e mostrará mais
um engodo udenista. Aguar
dem ...

coação.

Depois de longo e voluntário silêncio, recebi do -ilustre Prefeito de

Florianópo1is honrosa e imerecida in,cümbência de falar ao laborioso povo
do Estreito, em recente comício, em companhia dos S1's. Celso Ramos, Dou
tel de Andrade e de outros pres,tigiosos líderes partidários. Ao enfl�entar uma

massa humana, modestamente estimada em quatro mi]. pessoas, no bairro de
Fátima, eu recordei que a dois homens deve o Brasil o desenlaçamento de
movimentação, na atual conjuntura. Não fura a patriótiCâ decjsão do Mare.
chal Lott, na madrugada históri,(;a de 11 de novembro de 1955 e tivesse o

, '

inesquecível Presidente Nerêu Ramos se omitido; no respeito á hierarq,uia
é!onstitucional, a Nação estaria soterrada ,pelos �orrore" inenarráveis de
uma ditadura, Ou ao brutal fratricídio de uma guerra civil. Os dois grandes
brasileiros fiançaram, assim, á pátria .comum o poder legal de livre mani.
festação de pensamento, de palavra e de condtita democrática.

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE

SANTA CATARINA

ANO XLVII N° 1 3 9 9 1

EDIÇÃO DE HOJE - 8 PÁGINAS

O comício realizado pelo ilustre deputada Fernan
do Ferruvi foi desencorajador para o candidato.

Pouca gente, a que nem a CORAGEM CÍVICA do
sr. Volneí de Ol iveira.. em tratar ela questão das mãos
limpas, conseguiu entusiasmar.

É que ninguém pôde acreditar na sinceridade do
orador, presentes ainda à memória dos assistentes os

. aspectos de mãos sombreadas' pelo fumo das labaredas
que consumiram o palácio da. Assembléia e respinga.
das de lama do automóvel da mesma, objeto de uma n e

gu..iata escandalosa, nos idos de 1953 ...
xxx

.

__
0 candidato do PSP à vice-governanqa afirma que

haverá para sí 35 mil votos de partidários udenistas.
Conta para Isto com a recomendação do sr. Irineu. Com
isto o sr. Carlos Gomes de Oliveira deve sentir. se em

situação de prêmio maior da rifa que a UDN vai fazer
correr a 3 de outu bro ...

FILHA DE NEHRU VI
SITARA' O BRASIL

NOVA DELHI, India 9
(A P)

,

A Senhora Jndíra
Gandhi, filha (fo primeiro
n1inistro Nehtu, iniciará a
19 do corrente uma visita
de boa vontade a uns 20
países da Africa e da 'Âmé�
rica. Chegará ela ao Rio de
Janeiro a 8 de) outubro
vindouro, .de onde prosse.,
guírá viagem para. Buenos
Aires, Montívídéu, Santiago
do Chile, Lima, Caracas e
Havana. Pretende permane,
cer 12 dias no México an

tes ele embarcar para Nova
York, a 6 de novembro vín •

douro.

A alma coletiva, sensibilisada pela campanha em altos termos de CeI.
so Ramos e 'Doutel de Andrade, sabe que escolheu o exato itinerário da vi.
tória, em conse.quencia da qual não persistirão persegUlçoes pessoais, in
justas transferências e demissões de funcionários adversos. Não se iludam,
tOdavia, Os ladravazes, refulgentes heróis de câmbio negro, os forneeedores
sem concorrencia públk:a e os apaniguados dos mais variados matizes e ori.
gens, eis que o comportamento repressivo e moralizador da Ad-ministracão
será permanente e inexorável. Celso não poderá errar. Do clima em qlle> se

processa a campanha oposi.cionista, pela envergadura que representa e con

�retiza, derivou essa profunda, ,confiança dos concidadãos, na ação vigilan.
te e recuperadora do futuro Governador do Estado. Êste, perfeita e intima
mente ajustado ás instantes e crescentes solicitações da conjuntura, terá
que meditar, profundamente, antes de qualquer delibet'ação, pois, atrás de
si, encontrará a atmosféra em que se desenvolveram as ge::;tões de seeÍs numes

protetores, - Vidal e Nerêu Ramos -, continuadas na irrepreensível atitude
humana de Aderbal Ramos da Silva. Não há receia r, com fatores de íntima
diferendação psi,cológica e política a repetição de períodos su,perados pelo
presente império de ,circunstâncias. Dentro da formulação de uma mensagem
diferente, na equacionamento e solução de problemas de palpitante atualida.
de e objetivismo governativos, Celso manterá, nada obstante, aquela linha
admirável de austerida,de, que se não diluiu no tempo, ou no espaco 'pela
perenidade ,do método.

. > ,

xxx

° maio!' inconveniente que sofre ° protegido é Sem
pre o protetor ...

xxx

Por que, em vez de Secretário do Trabalho, o car
go puramente deco rn tívo e de .f'unçõas que nem mesmo
o 0_ upante há tempos não soube dizer quais fôssem, co
mo aconteceu perante os integrantes da Escola Su
peiío r de Guerra, o não lhe muda o covêmo a denomi
l1<tçüO para Secr-etár-io sem pasta?

'"

xxx

_0 sr. Wilmar Dias regressou da Europa, Intet'rozn ,

clo pelo repórter sôbre a situação intel'l1acional obs�r
vada nas suas excursões pela Suécia, Alemanha, Congo
Belga e Ja,cal'épaguá informou cam convicção:

"O povo só aguenta até outu bro de' 60 ...

MONTEPIO NÃO FUNCIONA

Condenado à prisâo o
Prefeito de Braraoguá

Não se conformando, com as criticas feitas pelo jornalista e radialista
ATAHUALPA CESAR MACHADO, ora, residindo entre nós e atuando na

Radio Tnbá, o Prefeito de Araranguá, sr. Antonio Tomaz da Silva, foi as vias
de fato, querendo fazer justiça com sua propr ias mãos, e a seu critério.

Disso não Se acorvardou A decisão foi publicada no provimento, a firp. de re-

o ceear Machado, que Diario de justiça, de 25 de formando a sentença ape ,

promoveu a competente Agosto, nos seguintes ter- lada condenar o apelada
ação crime. O dr .. Juiz de mos: Antônio "l'Ol�l1z da Silva
Araranguá isentou de eul, Apelação criminal n. ..

\ como ineu1.1l" .� ,?,!'Q ar], 129
pa o Preferto.. porém, em 9.329 de Araa'!:l'hguát .1'ela_ rio Gócligo Peae.f,ã-·três me.,

grau de recurso o Egregio tor o exmo, sr; des. Hercr, ses de detenção, ao paga-
Tribunal- de Justiça, pela lia -João da 'Silva Medeiros lIl�ut:ll 1t;-�:Rà pQniterrciá-
pena do exmo. sr. desem; apelante Atahualpa ceear ria, que fixam em Cl'S ".,

bargador HereílíoMedeíros, Machado apelado Aritônio 100,00, e nas custas de.
reformou a sentença e Tomaz da Silva: 'por con.. v�náo o seu nome ser lan ,

co�<!enou .a três meges. de formídade de votos, conhe , çado no róI. �O[) culpados,
prisao, o violento Prefeito. cer do recurso e dar.Jhe E assim decidindo, conce,

dem ao apelado que é prí,
mário (certtd. de fls. 53), a

suspensão da execução da
pena de detenção, pelo
prazo de dois anos, duran
te o qual não Se mudará
da comarca sem previa au,

torização do juiz."

Loteria do Estado de Sanla Calarina

NOTA DO GABINETE
DO PREFEITO

Fpolis, 29 de agôsto de 1960.
Dr. Rubens de Arruda Ramos
Diretor do Jornal "O ESTADO".
Nesta.
O funcionário público estadual desconta, obrigató

i-iament« para o montepjo, 10% dos seus vencimentos.
Com êsse desconto, o montepio faz empréstimos

imobiliários e um empréstimo conhecido como "Rápido".
Para conseguir êsse em. À vista do exposto, per.,:

préstimo, o funcionário se gunto:
dirigia ao Montepio, conse- Por que é que na Caixa
guia um formulário que, Econômica não precisa do

depois de preenchido e cartão do dr. Baião?
averbado na Repartição Por que é que todos os

competente, recebia o em. funcionários conseguem
préstimo que variava de sem cartão nenhum, em.

. Cr$ 1.0.00,00. a Cr$ 3.00.0,00. préstimo de Cr$ 10.5.000.,00.,
Ago�'a mudou e mudou nà Caixà Economica?

muito. Saudações, Descontente

fl}�:ionfl�fo i�fo����o \u� RE-INAUGURACÃO
so podem fazer o empres- •

timo "rápído", se tiver car-
tão do Dr. Baião;

20 - Vai falar com o Dr.
Baião, que por sua vez, faz
diversas perguntas, tais
como:

Qual a função? Nome?
Onde trabalha? Há quanto
tempo?
Volte amanhã ou depois,

par que tem que ter ordem
do sr. Secretário, que no

momento está viajando;
30 - PaEl3ados dois dias,

volta o interessado ao Dr.
Baião, apesar de já saber
que o tal empré9timo não
será concedido porque, o
Secretário não estava via.
j ando, e houve uma sindi
cância na vida do funcio_
nário com l'elacão a sua
côr política.

.

Barreiros
N. S. De Lourdes

Acima, uma 'prova da -----------�

desoi2estidade e da falta
de principias do govêrno:
inaugum uma ponte já
inaugumda pelo saudoso PETRO'LEOJorge Lacerda.

Abaixo, ·a prova irretor
'quível de que essa politica
não "pega" mais: esta foi
a rece,Pc.ão do falso "Velho
Colono" em São Carlos.

O deputada André Fran.
co Montora viajará no dia
30 para Toquio, a fim de
participar do Congresso
Mundial de ParlamentarefJ,
integrandO a delegação do
Brasil, composta de 5
deputados federais e 5 se.
nadores, Durante a reu

niào, o parlamentar pau.
lista apresentará propos.
ta para a criação da
EPEAL. Empresas Petrolí
fer.as E2Eatais da America
Latina, cujo objetivo é
formar um poderoso con
sorcio de todas as organi.
zações petroliferas estatais
com condições tecnicas e
financeiras para €nfrentar
Of.: trustes particulares que
operam na America Lati.
na. O congresso será insta_
ládo no dia 1.0 próximo.

Aguardemos, confiantes, mas lutando bravamente pelo maior concurso
de' vot�s para a_ vitória, o'· govêrnQi a/ser� instalado a 31 de janeiro de 1961,
on.de l1ao havel'ao saldos de contas' a ajustar, porque, pela rígida formacão
crlstã de seu ti�u.la.r, exist�rão ,luga,r .e espaço �ara tôdas as energias út�is,honestamente dIrIgldas para o dommlO do bemc,coletivo
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O Prefeito Municipal de
Florianópolis a. fim de evi
tar explorações em tôrno
:do problema do abasteci
menh, de carne verde à
população, torna públIco
que, em 19 ele fevereiro do.
corrente ano, havendo o

Executivo Municipal aberto
concorrência para � vénda
de carne no mercado pu-
blico, não se apresentou se- Começam hoje, nos Bar_
quer um interessado. -

reiros, no Sub-Distrito do
Dêsse mo.do o produto Estreito, as festividaides em

passou a ser fornecido pelos honra de Nossa Senhora
marcihanteSi� independeI1lt'el de Lourdes, com intenso
de .obrigaç.ões contratuais programa �laboradol p,ela
com a Prefeitura, sob con. comissão organizadora dos
trôle exclusivo da COAP festejos, este ano em
no que se refere aos preços: cabeçada pelo sr. José
Alheia, portanto, está a Florêncio dos Santos: 7

Prefeitura Municipal a ' Hoje, bem'como amanhã,
quaisquer movimentos à haverá missa na capela
majoração de preços da car_ local, com sermão alusivo
ne verde; assunto em que à mágna >data, oficiada
não interfere por escapar à por ilustre padre Idaquela
sua alçada. paróquia. Com a participa_Palácio da Municipalidade, ção da população local,
em 9 rl'e setembro de 1960. e. de outras localidadesOSVALDO MACHADO vizin�as,! haverá solene
PREFEITO MUNICIPAL proCJssao.

BEM RECEBIDO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ura T. (. dia-i41sábado - SOIR:ÉE DA PRIMAVERA - (Festa do Perl'ume) Apresenlçãao das "Vendedoras de Fiares".
Mesas"naRelojoada Muller. Declara oDeputado

..

&tê�::I=Osmar Cunha os JUSCELINO,..co�.nd....
=m.,m..-

-, Que o bom brasileiro vote

meus candidatos... �R:;��-.;�,;��i;���LOTT!

, I
I
I

, I

I

ANIVERSARIOS menino LUIZ FERNANDO
Encontra-se em festa, na

data de hoje, Q lar do Senhor

Vitor F. Moritz com o anl

versário do galante menino
Luiz Fernando 'l\!oritz. O aní,
versaríante cursa com gran,
de brilhantismo o Ginãsio
oatarínense, destacando-se
sempre com suas boas notas,
um dos meninos mais aplica
dos e modelar daquele Edu.

candário.
Desde cedo, vai se reve

lando um garoto de reais

qualidades e de destacadas
virtudes, possuidor de um

grande coração. Na data de

hoje, por certo recepcíonará
seus amigos para festejar
seu natalício com uma lauta
mesa de doces e guaranás.

...

\
Formulamos ao g�lante

Edson'Machado, filho do sr menino crescentes êxitos na

e s'ra Zilton Machado reste, vida futura.
ja hoje o seu 1.0 aniversá
rio. Cumprimentamos com

votos de felicitações.

FAZEM ANOS HOJE
- jovem Carlos Mauro dos

Anjos
- sr. Osni Conceição
- srta. Marcia_ Jacques Mou,

ra

- sra. Alzira S. Spíndola
- srta, Dilma Soares
- sr. Ari Mullen ida Silveira
- srta. Ivânia Frainer

SR. AURELIANO STUART
,

Com satisfação registra
mos na efeméride de hoje, o

transcurso de mais um aní;

versário natalício. do nosso

prezado amigo e ,distinto
conterrâneo sr. Aureliano
Stuar.t, více-prestdente da

Liga Operária.
'As muitas homenagens de

que tor alvo 'Juntamos as

nossas com votos de pere,
nes felícídades.

BODAS DE OURO
MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS

Maria Pereira Correia, Juçá Pereira Machado,
Zoavia Pereira Mello, Jairo Pereira Jarbas Pereira,
Jessé Pereira, Jocí Pereira, filhos do' casal BERTINHO
PEREIRA e MAR�A LUIZA SANTOS PEREIRA, Con
vidam aS pessoas amigas para a missa em ação de Graças
que mandarão rezar hoje (dia 10), às 09,30
horas, na Capela do Divino Espírito Santo, no Asilo 'de
Orfãs, onde receberão cumprimentos.

Antecipadamente agradecem pela comparência.
.�,� .._'

OSVALDO MELe
ROTARY DE FLORIANóPOLIS - ",CIDADE LIMPA
DEPENDE DE v OC1;" - Apresentando seu interessan
te e apropriado "slong", Rotary rompe o cerco, inaugu
rou campanha e fez almoço que se transformou em ver

dadeiro ágape ,de fraternidade num ambiente social de

primeira classe,
Foi exatamente desta maneira, que o valoroso RO

TARY DE FLORIANóPOLIS respondeu o apelo desta
colúna com endereço 'certíssimo.

Uma grande e notável reunião cuja finalidade foi
anunciada oficialmente - a ajuda à cidade e uma cola

boração firme dentro do lema AÇÃO, ,como soe ser o

trabalho dak[uela associação -de homens devotados ao

vrogresso e união de toda a família humana.
"Cidade limpa de.pende de Vo,cf' e para cumprimen

to dêste "slong", vai o Rotary trabalhar, tendo elabora
do seu programa, que será hrevemente publicado, no

ensêjo de sua nova atividade em favor do progresso de

Florianópolis.
O que vimos e ouvimos_ ali ,conforta e aumenta ain

da mais nosso otimismo, quando daqui ,propugnamos
,pelo desenvolvimento de nossa terra.

Além de ,um grande número dos rotarianos desta
Capital, a que se juntaram outros de vários municípios
do Estado, foi aberta a sessão 'com a comparência dos
convidádos especiais, representantes do comércio, indús
tria; sr. p'ref�ito Osvaldo Machado' e dr. Dalmiro Cal
deira, imprensa falada e escrita, asso'ciações que se in
teressam pela vida laboriosa da Cidade e seu ,progresso
orientadas por pessoas credenciadas e ligadas direta
mente a vários ramos de atividades prefissionais.

'rodos Os convidados usaram da l1alavra para se con

fraternizarem com- o Rotary na sna campanha, pondo
se!ls ,prestimos a serviço da mesma e simpática promo
ção de ajuda.

No ensejo daquela grande reunião, o nosso ilustre
conterrâneo dr. Roberto Lacerda apresentou um magní
fi �o trabalho sôbre a data lilacional que se 'comemorou,
- o sete de setembro, - merecendo justos e prolonga
dos aplausos.

O dr. Ranulfo Cunha, encerrando os trabalhos, o fez
de maneira brilhante sendo muito aplaudido.

Estava, assim, oficialmente e festivamente lançada
a c_ampanha do Rotary, ,cujos frutos brevemente toda
Florianópolis ha de gozar ,bem lcomo a nossa Prefeitu,ra
que terá nessa campanh�, uma ,pleiade de homens qU�
muito poderá fazer em favor da nossa encantadora
Capital.

"'Cidade limpa depende de você" é um alertamento
a todos os �habitantes desta ilha.

"Cidade limpa depende de você" é um convite a ca

da cidadão para que ajude a Cidade com a sua compre
ensão, com o seu civismo, seu patriotismo e ainda com

a mostra em público de sua educação.
"Cidade limpa ,depende de você" - ,penetrará nas

escolas, 11a8 nossas emissoras, nos jornais, enfim, em

toda a.. parte'.

GUTTEMBERG, segundo uma lenda, depois de ter feito

experiência decisiva com sua portentosa e deslumbrado

pelo fruto de seu talento, adormeceu... e sonhou ...

Duas vozes sobrehumanas se lhe dirigiram alterna

damente ...
Uma prometia-lhe a glória dos beneméritos da hu-

manidade ...
Outra profetizava-Jhe a maldição das gerações fu-

turas ...

Aquela lhe prometia a gratidão e as bençâos dos

vindouros. Esta predizia-o como transmissor e propa

gador de erros. A primeira concitava-o a vulgarizar
quanto antes a sua monumental descoberta; a segunda
conjurava-o a destruí-la.

GUTTEMBERG despertou sobressaltado.
Meditou profundamente sobre o sonho. Passou em

seu espírito cansado, o mal e, o bem que o seu invente

poderia produzir. O bem seria maior. Resolveu. Tornou

pública a sua descoberta. Surgiu a IMPRENSA, essa

poderosíssima força humana, esse portento do progresso.
Sem a IMPRENSA a instrução seria privilégio de

poucos; o Povo viveria na ignorância. Sem instrução
não há progresso.

E a IMPRENSA tem uma sublime missão. Guia a

humanidade à perfeição, sendo, como é, instrumento pelo
qual o sábio, o filosófo, todos, podem transmitir as ma

ravilhosas doutrtnas, os princípios que o talento sugere

para melhorar a condição humana.
E a BIBLIA foi o primeiro livro impresso pela mag

nífica invenção de GUTTEMBERG.
'

O dia de hoje é consagrado à IMPRENSA e o é tam

bém ao JORNALISTA.
-Día consagrado ao profissional de imprensa, do ho

mem que se dedica á esclarecer a opinião pública, atra
vés noticiários, teses, comentários, críticas e aplausos.

Defendendo ou contrariando ideais e iniciativas, o

JOHNALISTA é aquele que sustenta o seu ponto de
vista COlÍl o pensamento voltado para o bem público, es

capo à--Subalternidade de propósitos e aos interesses res·

tritos que rendem e rondam apetites entrelinhados e so

licitam publicidade em troca de servidão.
Não póde ser, e jamais será, o dia de hoje, dos fa

bricantes de mentiras escritas, de caluniadores pusilaní
mes, de insultadores ímorais, que abusam da Iíberdade

p.
- esta dádiva preciosa - para darem vasão aos instin.
tos mais torpes e abjétos. .. maldição para os que des
virtuam a missão quase divina da criação sublime de
GUTTEMBERG, maldição H.ara os que transformam nu

ma fonte de exalações pestíferas o manancial de corren

tf� cristalina destinada. a fazer germinar nos corações
as sementes do bem e da virtude cristã emanadas da
Bíblia do Mestre dos Mestres!

Esta data tambem não é dos sem valídade..moral,
dos pseudonimos desconhecidos, dos célebres téstas-de
ferro, dos que conspuraram a, honra alheia ...

A data é, e deve ser, exclusivamente, para todo o

sempre, de júbilo sómente para aqueles que integram a

nobre e sacrificada classe, com espírito de verdadeiros
missionários da verdade!

Festejemô.la com a tranquilidade dos que cumprem
seu dever para com a Família e a Pátria dos que não
fazem da pena um instrumento de verg�nha, antes a

dignificam e elevam
.

a iniciativa de GUTTEMBERG.
implantada em nossa terra por JERONIMO COELHO:
l)ara ,·maíor grandeza de Santa Catarina e maior glóri�
da Pátria Brasileira!

rianópolis no dia 1.0, mas
o convite do Presidente JK
para representá-lo na pos
se do Presidente do Equa ,

dor, retardou.me por mais'
dias, eu não poderia fugir
àquele honroso convite.
- Existe alguma restri

ção de usa parte, quanto
ao candidato do seu partido
ao govêrno do Estado?
- Absolutamente nenhu,

ma - -asseverou o nosso

companheiro de viagem, e
continuou - Os candidatos
do meu partido são Os nie,
us cltndidatos.' Com eles
estarei na luta popular que
estou empreendddo, para

levar os nossos príncípíoj, e
as nossas idéias a tôdas as
camadas sociais do Estado
para que a vitória dos noso�
c andtdatos, possa ser uma
vitória do próprio povo. O
quqeq desejo, é o povo no

governo, e um govêrno não
imposto ao povo.
-1 Santa Catarina estã

parada? indagamos.
- Há muitos anos que o

nosso Estado é um vagão,
- Por que vagão?
- Porque tem sido rebo-

que dos outros Estados no
desenvolvimento nacional.
Os nossos objetivos, sao Os
de transformar êste Estado
em uma verdadeira loco;
rnotíva do desenvolvimento
d.es_ta Nação. Temos con,

d�çoes mesológícas fisioló
gICas e humanas, para que
Santa Oàtarína seja uin'{los
E§ta,dos líderes da federa,
çao, -'- acrescentou o entre,
vístado.
- Se fosse chamado a

colaborar no novo govêrno
- certamente o do Sr. Cel
so Ràmos, s,e eleito, inda,
gamos - no que mais "e
empenharia?
- Anote e numere, pe'ólU

o deputado Osmar Cunha _
1.0) Um ba:nco para .) Es_
t�do; 2.°) Meio m.lnào de

kl�o\Vats de energia elétrica;
3. ). Mil kms, de estradas
pa_V�iffie�tadas; 4.°) Melhor
ut�hzaç�o d_o carvão: 5.0)
UsIna Slderúrgdea: 6.0) Pa
vil?entação das BRs fede.
rais: 7.'0) Extirpacã:l do
a?al�abetis�o; 9.0)

.

As�;.;
te�cIa hosPlt�lar eficiente;
10. ) Conclusão dos portos
de Santa Catarina.
- Se Jânio Quadros estí.,

vesse aqui no avíáo o SI'
O chamaria de entreinlista?
,

- Nao o chamaria, éle o
e. .

.
-j A comissário de bordo

Interrompeu a entrevista'
trazendo o lanche. e infor�
m�ndo que estávamos a 3
míl metros de altitude. Is
to sugeríu.noe runa pergun,
ta ao deputado:
- Nestas "alturas: ou

�, terra, o Sr. acredita
.�lelmente na elelcão dos
senhores Celso Ramo· e
Doutel de Andrade?

"

- Eleição é eleição, mas
estamos seguíndo para. a
luta,

,

com o obje':\vo de
ganha-la. Eleição e soma de
esforços, e ela é !�anlB &0_
mente depOis que 59 p�o_
ces�a, e quem não pensar
aSsl�, perde eleição. Creio
por Isto, que pod(;mo� O'a

n��r a batalha em S. "'c.,
pOlS que as cond:çües se

,apresentam fa'lCIrlivel_
mente.

....0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARINA

trou, e não perdeu uma

,opartpnidade, onde fôsse
possível recomendar aos
amigos, e de pública. as

candidaturas Lott-Jango. O
resto, são íntígras da opo
sição. O que o Presrdente
não pode e 'não deve, ('0,.-,10

primeiro magíetrado, e en ,

trar em comícios, nas pra
cas.

JUS-.JANOs trens de pouso. pelos
solavancos anuncíava,u, a

�'jrmeza da terra. A primem.
es,tapa estava cumpví .la,

('eslisávamos pela pisi a, em
díreção de um dos mais
ruovímenr.ados aéreo ;Jurt,os
do munc'o,
O rest era tomar um e" f e ,

zínho poroue c frio era bra ,

!.lu em Sao PtiUlo.

A notável, grande, excepcional administração
J.K. foi espinho de acerada ponta que espicaçou a

vaidade temperamental do Jânio que deu vasão ple
na ao seu despeito investindo contra o Presidente.

A vassoura, impregnada de raiva, foi poluindo os

vassoureiros entreguistas e lanterneiros, com tal

virulência, que a raiva lastrou-se, tanto que êles per

deram a 'compostura, e de tal modo, que aqui, em

.� Santa Catarina, na convenção da UDN, trataram o

presidente por "indivíduo", dando ao têrmo um sen

tido pejorativo.
Aconteceu que Jan retratou-se agora, publica-

mente, dos seus ataques a Jus. _/
Q,ue farão aqui os incorretos? Vão retratar-se

também?

"DIA DA IMPRENSA"
ANDRÉ NILO TADASCO

� GENTILEZAS QUE ELES NÃO Tl!:M

I,
- Chegada. do embaixador americano. A Polícia

formada para as honras.
O alto falante da Guarujá funcionou no seu proI g1rama de rotina. Imediata telefonema, de um ofi

cial da casa militar, solicitou para que parasse pa-
ra não atralhar a cerimonia.

A Guarujá atendeu e parou. Em 'seguida, mal
havia silenciado, o trombone chato, ali no Chiquinho,
desandou a soltar impropérios contra Doutel, e se

foi. .. o tempo todo.
Das duas, uma: ou foram uns grosserroes que

não atenderam a razoável solicitação da casa militar,
ou essa, Ilêles não solicitou, o que seria verdadeira

molecagem imprópria para a respeitabilidade de um

alto orgão governamental.

QUEM PAGARÁ O PATO?
[Serão os oficiais que só .receberam dois têrços
Quem vai pagar o pato?

que é o soldo sem a gratificação?
Será o govêrno que pagará pelo relaxamento,

burrice ou írresponsaoilídade dos seus secretários e

assessores?
H.H., que é teimoso, vai fazer a oficialidade pa

gar o pato. Está na .cara. Pobre dessa pobre polícia
que foi a 3a do Brasil e depois: da UDN está mais

pobre do que a de Alagoas.

VAI SER ,COBRADA A AGUA TAMBÉ
O colono de araque é um vivo. Criador das mar

melausens, não perde vez, e sabe fazer um negoci
nho render lucros. Cabeça, boa não pensa bogagem.
Criou a Elffa, cpdmp, que aumentou DEZ vezes o

prêço da luz que o povo paga. Inventou, agora, ou

tro negocinho bom. Nova firma que será, natural
mente, "Irineu, :tle Mesmo & Irineu Sociedade Anô
níma", A finalidade dela o povo já sabe: - INSTA
LAç.ÃO D EHIDRôMETROS.

Pagaríamos água, se êles ganhassem. A sorte é
que êles não vão ganhar.

O nosso estado parou
No mando da fatal hoste,
Mas com Celso vai mudar ...
"Quem fica parado é [poste!"

'S%%%S%SSSSSSSSSSSS�

L�:�e.�:..
�----------------

CASA - Aluga-se
- Uma de material (bangalow), com rancho de

madeira aoS fundos (assoalhado), cOm instalação ,com-

pleta e bom quintal, p_i'9pria para pequena família.
Tratar à rua Victor 'MeireI1es, n.o 24 ou pelo tele-

fone 36-30.
' .

,

- A não ser o repórter,
qual o polít!co que o d�pu.
tado gostarIa qU'3 esttvess€
ao, seu lado, aqui no avião-?

Tenl10 tantos [l,llUgO"
políticos, que poje::'lCl, er..� I

ch�_r mais do qUf! êste
aVl�o. Específicament�!. gos
tana de tE'':' JK, v.!udo pi:iU1
S. C., inat�gurar algum:?, BR,
ou. algum pôrto, algum.a
U�,ll1� hidroelétrica ou side ..

rurglCa, ou a no""a nnl'vai"
sidade.

-- " -

Os pihtos ultimavatn os
planos para o pauS0 no aé
reoporto de Congnnha,:. l)
avia0 bainxava lentmnente.
fur�ndo a neblina espessa'
ArrIscamos a última per.
gunta:
- A Sr. acredita que JK

E'ntre na campanha �m fa
',01' do Marechal Loct;..�()_
mo já foi anuncia,do por
certos orgãos de impúm"a?
- De há muito êle ja cn_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Conselhos de Beleza
ACNE QUELOIDIANA DA

NUCA I I
mens, ou seja a acne que.

Iremos nos ocupar-na loidiana da nuca e que, con

cronica de hoje de um as. forme seu nome indica, apa,
sunto particular aos ho. rece na parte posterior doDr. Pires

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

por JAIME ARRUDA RAMOS
Eu ontem à noite me senti um pulha. Um pulha

numa terra de covardes. Repelindo o nojo escutei a

transmissão do comício do candidato à Prefeitura de

Florianópolis - A Capital do Estado da Santa Catarina - cujo i estôfo

moral se bitola no palavrório de sua propaganda.
Jamais acreditei se pudesse dizer em público

acreditei nunca que gente medianamente civilizada

ça pública escutando e aplaudindo tanta ' miséria,
tempo, a linguagem baixa e a' vilânia de um grupc
dados por um débil mental.

Chego a ter vergonha de mim mesmo por ter de confessar que as

leis que nos governam permjtem o espetáculo de ontem. Garantem-o espe

táculo de ontem. Sujeitam homens decentes ao espetáculo de ontem. À in

dignidade de ontem. À vergonha de ontem. A miséria de ontem. Ao eseár-

neo de ontem.
.

Então, dois desclassificados, pai e filho podem afrontar impune
mente a família, a sociedade, o Govêrno do Estado, os Partidos Políticos,
as mais altas f'iguras do clero, do comércio, da indústria, acobertados pela
sua irresponsabilidade ou pela nossa covardia?

Mas quem são êles?
O pai é o conhecido ladrão que roubou e vendeu o jornal "Dia e

Noite", do engenheiro João Acácio Gomes de Oliveira.
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 poder mais did'undir notícias contra sua própria pátria,
que Os nazistas forjavam e êle publicava.

O filho é isso que todo mundo sabe.
Além de tudo deve ser louco. Só pode ser louco.

Enriqueceu na chantagem. A custa de golpes. E

feito, no mais acintoso descaramento.
E o patife ofende impunemente a tudo e a todos. Não lhe escapam ao

lambuzamento da baba nem as mais ilustres senhoras da sociedade cata

r�nense. Como a espôsa do dr. Aderbal Ramos da Silva, modelo de tôdas as

VIrtudes e merecedora de nosso maior a:espeito .Como a espôsa do Gover
nador Heriberto Hulse, citada como aproveitadora da posição do marido.

É ferido pelas suas calúnias o próprio Governador do Estado. Esse
homem de bem 'que é Aderbal Ramos da Silva. Esse honrado Oswaldo Ma
chado. Esse digno moço que é Fernando Viégas, Esse virtuoso Dom Felício
da Cunha Vasconcellos, Arcebispo Coadjutor da Diocese de Florianópolis.
Os membros tõdos da família do Governador do Estado. O Senador Iríneu
Bornhausen. A classe tôda dos briosos estudantes catarínenses,

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 nesta terra só o canalha não é canalha para vergonha até

dos canalhas?
Porque ataca até os a�ericanos e a Souza Cruz, na questão do fumo?
Porque lhe negaram quarenta mil cruzeiros mensais para não ata

cá.Ios.
É o cinismo deslavado, em forma perigosa de loucura, adiantada.
E as nossas leis permitem se candidate a Prefeito da Capital de um

Estado, um tipo dessa ordem.
Alguém já imaginou Florianópolis com um Prefeito dessa laia?
Não, catarinense, não passaremos por essa humilhação que é a su-

prema das humilhações.
• ,

A ralé não fará seu Prefeito.
Florianópolis não passará por essa vergonha.
Nosso brio e nossa dignidade não o permitirão.
Isso é terra civilizada.
Aqui existe gente de bem.
Essa candidatura não é uma candidatura.
É uma afronta.

l AfRONTA

'tanto palavrão. E não

pudesse ficar em pra

suportando, por tanto
de. salafrários coman-

Tem de ser louco.
ainda se gaba do

De A GAZETA, de 28"8-59

(A. pedido de admiradores do Exmo.' e Revmo. D. Felício Vasconcellos,
�I�ente e preclaro Arcebispo Coadjutor).
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Redução do preço do Gás

LIQUIGÁS ENGARRAFA EM FLORIANóPOLIS
A LIQUIGÁS DO PAR.AJNÁ E SANTA CATARINA S/A. com o in

tuito de proporcionar .melhor assistência e serviço perfeito, alem da ga

rantia do seu reabastecimento automatíco, engarrafa diretamente na sua

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

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$ 335,00, perma
necendo as LOJAS PEREIRA OUVEIR,a únicas 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 Florianópo1is.
Liquigáa - Fone 6355.

/
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pescoço.
A molestia, regra geral, se

origina como consequencia
da fricção continuada de um

colarinho duro sobre a re

gião da nuca. Ha com esse

contacto uma irritação dos
foliculos pilosos e o nasci;
mento de algumas espinhas
e, depois, de uma furuncu
lose recídívante, Pouco a

pouco toda a zona está atino

gida e essas foliculites vão
se confluindo umas com as

outras de modo a formar
uma faixa que pode atingir
a grossura de um dedo, com
um comprimento superior a

quinze centimetros e por
uma largura tambem apre
ciavel. Progredindo lenta,
mente nas suas duas pontas
essa faiXa pode alcancar as

orelhas. Se ,examinar�os os

foliculos originadores da
moleatía notaremos que se

apresentam como grãos de
milhete ou mostarda, de as

pecto populoso e acuminado.
Uma vez apalpados sente_se
um tecido duro, fibroso, ás
vezes doloroso. Aevolução da
mole�tia é lenta, com' dura
ção indefinida. Ao mesmo

t�mpo que o tecido queloL
diano progride vagarosa
mente em relação á altura
em baixo a cura vai se fa�
zendo com o aparecimento
de uma cicatriz plana.
Vejamos, agora, o trata,

mérito da acne queloidiana
da nuca.

De inicio devemos diser
que é dos mais rebeldes e
demorados possiveiD. Exis_
tem diversos metodos que
bem aplicados, pOdem da�
um resultado mais ou menos

a�raciavel. A ,eletrocoagula_
çao constitue o melhordos
PI'OCe�'30s, sobretudo quando
praticada no inicio. A inter.
venção pode ser feita sob
anestesia local e são neces,
sarias algumas sessões, fei
tas com intervalo de quatro
a cinco semanas.

Alguns casos Dão suscep,
tíveís de intervenção círur

gica com aplicações poste.
riores da radio, a fim de evi
tar recidivas.
Há 'quem aconselhe o uso

isolado da radioterapia.
Em algumas pessoas é

possivel lançar-se mão do

termocauteiro destruindo

com ele os foliculos afeta

dos. Tambem a epilação re

petida com pinça e o em ...

prego de loções antissépti
cas fortes são aconselhadas.

Como acabamos de citar,
os meios que o medico pos
sue para combater tão ines,

tetica e rebelde afecção são

muitos, devendo a escolha

variar de acordo com o caso

que sft tem em vista.

Mesmo assim, a eletrocoa

gulação tem precisa índíca,

ção, não só pelos resultados

que proporciona como pela
facilidade com que pode ser

manejada.
NOTA: - Os noseo sleito

res poderão dirigir a corres,
pondencia desta secção .di
retamente para o Dr. Pires,
á Rua México, 31 - Rio de
Janeiro.

-:

JEEP WILLYS - 54
Vende_se um, capóta de

a,ço, necesítado r(intura..

Negócio somente á vista.
Tratar á rua São José 457

- Estreito, com ALFRÉnO.

OGRAVURA
JORNAL

O ESTADO

no seiôr da EDUCACAO
,

SANTA CA TARIN1 precisa de um govêrno que lenha como meta:

-_

I �.
-

•

,i'q

* Criação de 239 mil novos matrículas primá·
rias, sendo:

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

* t:xecução 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.

,''-',J

�,"' ."

* Instituição de um programa de concessão de

1 5 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. -'�

'i;Çf'j* Salário condigno pa�a os professores

* Criação de escolas profissionais de nível

pós·primária e médio

* Federalização da Universidade de Santa
Catarina

VOTE EM

Noticias da
ou despeaas iniciais com o cum•.

Cria a medalha de não, medalha com as mes, primento da presente Lei,
Mérito do Munícípío mas características, em fica aberto um crédito, na

de Florianópolis. bronze, acompanhada exclu rubrica Despesas Extraordi.

O povo de Florianópo_ sivamente do diploma res- nárias, do orçamento, da

lis, por seus represen- pectivo, sem os demais com- impor-tância de cincoenta

tantee, decreta e eu plementos. mil cruzeiros (Cr$ 50.000,00),
sanciono a seguinte § único - A medalha a e anualmente fará parte da

Lei: que se refere o presente ar. proposta orçamentária imo

Art. 1° - Fica criada,· a tigo será entregue em sole- p o r t â n c i a destinada à

Medalha de Mérito do Muni- nidade a realizar .se na cunhagem das medalhas,
cipío de Florianópolis. Prefeitura, com a presença miniaturas, confecção das

§ 1° - A melha prevista do funcionalismo, opera. fitas, impressão dos dlplo,
no presente artigo será de riado e autoridades, a 25 mas em pergamínho e à rea-

prata, de formato oval e de novembro. lização das solenidades.

conterá, em baixo relêvo, no Art. 6§ - Haverá na, Se- Art. 8° - A presente Lei

anverso as armas do Muni- cretaria da Prefeitura livro entrará em vigor na data

cípio e'no reverso os dize; próprio, denominado "Livro da sua publicação, revoga.

res: "Ao Mérito - Municí. do Mérito", para nele serem das as disposições em con

pio de Florianópolis - San- lançados os nomes dos agra, trárío,

ta Catarina". ciados, consignandc .s., a Prefeitura

§ 2° - A medalha terá data, o número da lei, o re-: Florianópolis,
como suporte uma fita de sumo da justificação que a de 1960.

gurgurão de sêda contendo, provocou e o grau da dís, Osvaldo Marhado

perpendicularmente, três tinção, no qual aporão as Prefeito Municipal
faixas largas, sendo uma em suas assinaturas, além do Publicada a presente lei

vermelho, central, ladeada I agraciada, o Prefeito Muní, no Departament.o de Admí,

por out-ras de côr branca," cipal e o Presidente da Câ- nistração aos vinte e nove

contendo nas suas extremí, ma. dias do mês de agôsto do

dades debruns estreítos das § único - No referido Ií, ano de mil novecentos e

LEI N° :159·

côres verdes e amarela.

Art. 2§ - A medalha de

Mérito Municipal será con

cedida àqueles que, por ser

viços relevantes, tiveram

concorrido de qualquer for
ma para o engrandecimento
do Município e se fizeram

dignos de tal distinção, não

podendo ser concedida, du
rante o exercício do manda

to, ao Prefeito Municipal ou
aos Vereadores à Câmara
do Município.

§ único - A medalha se

rá concedida por lei apro.>
vada pelo menos, por 2/3
da dâmara Municipal, e ca

berá a iniciativa da propos,
ta, que deverá ser [ustíüca,
da por ,escrito,· aos poderes
Executivo ou Legislativo do

Município.
Art. 3° - A concessão da

medalha será acompanhada
do respectivo diploma, de
sua' miniatura no mesmo

metal, bem como da roseta

com as côres da sua fita, e

aIsua entrega se fará coletiva
mente, em solene sessão da
Câmara de Vereadores, a 23
de março, dia do Município.

.

Art. 4° - Nas solenídades
Municipais os ag,raciados
ocuparão lugar de destaque.
Art. 5§ - Aos funcioná.

rios e operários muníeípaís
que completarem 25 anos de
serviço, sem qualquer nota
desabonadora ou punição
em sua vida funcional será
concedida, por ato do' 11re_
feito Municipal, a requeri-

Prefeitura!
menta interessadodo

Municipal de
29. de agôsto

vro serão ainda registrados sessenta.
Natércia Lemos Müller

Diretor do Departamento de

Administração

os nomes, as leía ou resolu,
ções, datas e outras infor

mações dos que, anterior;
mente à presente lei, te
nham recebido distinção
equival-ente

.

ou o título de
cidadão honorário do Muni

cípio.
Art. 7° - Para atender- às

SABOROSO?
SÓ CAFE ZiTO

SOCIEDADE TERMOELETRICA D'E
CONVOCAÇÃO DE ,ASSEMBLÉIA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
II CONlVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a comparecerem
a a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no

próximo dia 14 do corrente, .às 17 horas, na séde social
em Capivarí de Baixo, Município de Tubarão, Estado
de Santa Catarina, a fim de tratarem da seguinte ordem
do dia:

a) - aumento do capital social'
b) - reforma dos Estatutos Sodiais'
c) assuntos de interêsse da 80c,iedade.

Capivarí, 6 de Setembro de 1960.
(Carlos Natividade)

Presidente

/II.

PROGRAMA DO MES
SETEMBRO

D�a 11 - Orq. centro americana "Marimba'Cuzcatlan"
Dla 18 EnCOntro dos Brotinhos
Dia 25 - Encontro dos Brotinhos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IR'EIE DE MAIO X AUSTRIA, HOJE, pELO (ERTAMIE AMADORISTA - Treze de Maio e Austria jogarão,-hoje, à lar1der no estádio da fua,
Bocaiuya, em continJação ao (ampeonalo Amadorista da Cidade. Ambos lutarão pela primeira vitória no ('ampeonalo, já -que nos

dois compromissos que tiveram até agora, nã,o convenceram. Os Irezistas -foram batidos pelo Tamandaré e São Paulo, enquanlo que
os auri-negros foram derrotados pelo Postal Telegráfi'co, 'em,patando no prélio segui'nle com o (arayana do Ar.
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"?ltetM dia» de (flrfante pattda1ulWL"
Ademar F. da Silya não conseg'uiu o tri-campeonato olJ_mpico de sallo triplo, mas recebeu ca

lorosos aplausos --Allela polonês, o novo campeão'-e-re (ordisla olímpico' com 16,81 metros
-

(o recorde de Ademar era de 16,35 metros). l: ;���.����dv���ifeat,ou Adhe, 16363_m;�ro�reefer, Russia,
ROMA, 9 (UPI) - o fato comovido, depois de ter f'a- no e o recorde mundial, Adhe J. SCHMIDT É O 16,43 metros,

mais destacados da partící, lhado ns classificação para mar esteve muito longe, hoje CAMPEÃO 4 - Ira Davis, Estados Uni-

pação latino-americana, ter- as finais do salto triplo, pro , de suas próprias marcas. Roma 9 (UPI) - J. Sch- dos, 16,41 metros.

çá_feira, na XVII Olimpiada, va em que havia sido o se- Depois de ter. saltado 16,35 seguinte: � - V. Einarsson, Islandia,
ocorreu símultàneamente nhor absoluto, índíscutível. metros, há quatro anos, seu

1 - J. Schmidt, Polônia, 16,37 metros.

com a queda de uma das melhor salto de terça feira 16,81 metros, (novo recorde 6 - R. Malcherczyk, Polô;
grandes figuras do esporte "Esta era uma competição foi de 16,61 nas primeiras elí- olímpico). Anterior: 16,35 de nia, 16,01 metros.
latina-americano: para gigantes, e meus dias minatórias, passando assim Adhemar Ferreira da Silva,

I
7 - M. Hinze, Alemanha.

O atleta brasileiro Adhe , de gigante passaram", decla- por pouco à marca de 15,50 em 1956). 8 - K. Rahkamo, Finlandia.
mar Ferreira da Silva. rou Adhemar Ferr,eira da que necessitava para classí., 2 - V. Goríaev, Russia, 9 I. Tomlison, Australia.
Um caloroso aplauso do Silva a "United Press Inter- ficar-se. A tarde baixou para

público que recordava suas national" depois de seu últí, l5,07, e com i9S0 ficou fora
glórias passadas, acompa, mo salto elímínatôrío, dã-competíçâo, mesmo antes
nhou Adhemar Ferreira da Com duas medalhas de ou- de que se iniciassem as fi
Silva quando saía do estádio, 1'0 ganhas em Helsinki e Mel; nais.
cabisbaixo e evidentemente bourne, o título panameríea, "O tempo é implacável -

disse Adhemar - e estas são
minhas últimas olimpíadas" .

Quando Adhemar saía da
pista e se dirigia ao vestiário

para, a seguir, regressar à
Vila Olímpica, de diversos
pontos das arquibancadas lO

RIO DO SUL - A repre- Kurt Hering, foi travado na público iniciou ,um aplauso
sentação local do Rodoviárío tarde de domingo, o cotejo midt, Polonia, ganhou a fi
recepcionou na tarde de do- intermunicipal amistoso, en ,

. nal do salto tríplo do torneio
mingo, a equipe do Paísandú tre as representações do olímpico de atletismo, en ,

de Brusque. O cotejo que não. Vasto Verde e Cimenport de quanto o brasileiro Adhemar
chegou a atrair a atenção do Itajaí. Fazendo alarde de Ferreira da Silva, campeão
públílo esportivo, conforme sua maior categoria o onze da especialidade em 1952
se previa, caracterizou-se pê- cimenportino, vice super 1956, somente conseguiu o

l� melhor apresentação do campeão de Itajaí, conseguiu décímo quarto lugar.
onze paísanduano que des., sagrar-se vencedor pela con, Schmidt assinalou um no-

lanchou na etapa final, pa- tagem de 3x2. vo recorde olímpíco com
I

'

ra vencer com relativa tací, BRUSQUE - O super-cam- 16,81 metros, superando a

lídade por 4x1. A primeira peão de Blumenau, o Palmei_ I marca que tinha Adhemar

etapa terminou com o pla, ras, caiu espetacularmente
l
Ferreira da Silva desde 1956,

card de 1xO, com tento de na tarde de domingo, frente
I
com 16,35.

Nilo. Final: Paisandú 4 x ao Carlos Renaux, campeão A classificação final da
Rodoviário 1. Tentos de Alde- da Liga Brusquense do re- prova do salto triplo foi a

ri, Celson e Quin para o clu. cente certame, pela conta. que pouco a pouco foi cres,
be brusquense e Tita para OÓl gem de 6x3. cendo de _ intensidade, até
ríosulenses. O árbitro roí o ITAJAI' - A equipe do eonverter.se em uma verda
senhor Osório Moraes com Avaí, que excursíonou a esta deira aclamação, último trt.,

bom desempenho e a renda cidade na tade de domlrígo, buto ao campeão caido.
somou cr$ 18.000,00. quando deu combate ao qua, "Esses aplausos foram

BLUMENAU - No estádio (cont. na 7.a pág.) simpáticos, e muito recon-

.

.JJRSellba II Interior

AGRICULTURA

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

terra.

Extinção do Impôsto Territorial
Assistência técnica adequada
Ensino agrícola (escolas agro-técnicas)
Silos e armazéns para guarda e conservação das
safras agrícolas

-

Melhores estradas para mais fácil acesso aos

centros consumidores

Seguro de ocidentes do trabalhador ,rural
Facilidade de aquisição de terras d�volutas
Parques de máquinas agrícolas a disposição dos
ãgricultores, suas associaçpes ou cooperativas
Fomento e financiamento às indústrias agrícolas
Recuperação de terras alagadas
Financiamento aos jovens casais para compra de
lotes rurais e equipamentos agrícolas

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

o progresso econômico de Santa
Catarina depende essencialmente
do desenvolvimento da sua agri
cultura.

\ VOTE
,.

EM

11
A Federação Carkca de

Futebol é a sétimFt controla.
dora ,dos caJmpe,JJa,tos, sen

do que depois de fundada

mudou de nomi) por dua�

vezes. Coh10 se s&.b<', com a

pacificação de 1937" Os clu

be:>, novamente reunidos' sno
uma SÓ bandeira, f,mdaram
a Lilg;a de Foot.B-all do Rio

de Janeiro, tendo na sua pre
sidência o sr. Antônio ,Go
mes de Avelal'. Devois, 10m

1941, por Determinação do

Conselho Nacional de Des

portos, que visava uniformi
zar os clubes das federações,
a LFRJ mudou a sua deno

nação para Federaçao Me_
. trpoolitana de Foot_Ball. ::3:'

êste ano, depoi,s da mudançF1
da capital para Brasília, a

FMF, por iniciativa cos pró
prios clubes, reun�dos em as.

sembléia geral, mudou nova.,

mente a sua denominação
para Federação Carioca de

Futeb,ol.

quenos, tendo à AMEA a

força máxima. Em 1933, no_

va Cisao, provocada pelo
profissionalismo � foi fun.

dada a Liga Carioca de Foot

BaIl, continuando a AMEA a

viver até 1935, quando hOUVE

uma cisão (lentro da Lig.l
Carioca e surgiu a Federa

ção Metropolitana de Dê-spor.
tos, extinguindo-se a AMEA

Em 1937, o Vasco e o Ame

rica comandaram a pacifi
cação e os clubes da FMD a

da LCF extinguiram ess::J,�;

entidades, fundando uma SO

a Li>gla de Foot-BaIl do Rio
de Janeiro. Desde então, fé_

lizmente, "não houve maIS

nenhuma cisão e a entidade
tem sido uma só, embot'il
mudando de nome por duas
vezes. (Da Revista "1.0 Cam.

peonato da Guanabara").

(x x x

A taça da Disciplina foi
instituida no futebol cario
ca em 1943. Eis os seus ven

cedores;

1947 - América
1948 - Fluminense
1949 - América
1950 - Bangú
1951 - Bonsucesso

1952 - Fsamengo
1953 - Madureira

x x

A primeira entidade fun

dada no Rio foi a Liga Me.

tropolitana de Foot_Ball, em

21 de maio de 1905, tendo na

presidência o sr. Vil� Boas,
do Bangú. Em 1908, devido

á crise surgida em 1907 pelo
impase pa'ra a decisão do ti

tulo entre o Botafogo e o

Fluminense, � LMF foi ex

tinta e surgiu em seu lugar
a Liga Metropolitana de

Sports Atléticos. Em 1914

houve outra transformaçãó e

surgiu a Liga Metropolita.
na de Desportos Terrestres,
que ficou absoluta até- 1924,
quando houve uma cisao e

surgiu a Associação Metro

politana de Esportes Atl_

ticos A LMDT ainda conti.

I
nuou vivendo, mas somente
com o apôio dos clubes pe-

...

A equipe do Avaí poderá dual, Q Avaí conseguiu read,

perdere seu cerebral atacan- quirir o médio Loló, que ]"1

te Nilson. Acontece que o .vía trocado o clube azurrc

meia agora atuando como pelo tricolor praiano.
ponta d lança, encontra-se

desempregado, tendo
'

soücí,

tado da diretoria o pagamen
to de .crs 4.500,00, salário mi,

nímo, durante dois meses,
ti. fim de auxiliar a manter que se comenta, deverá flr ,

mar contrato com o Aval.

Rato, jogador que perten
ceu ao Tamandaré do Estrei.
to, esteve para íngresar no

Paula Ramos. Todavia "to
,

sua família, espaço que po;

derá conseguir uma outra

colocação. Todavia a direto

ria avaiana não aceitou a

proposta de seu atacante,
nascendo então o atrito. sa,
be-se que Nilson solicitará
rescisão de seu contrato.

Convém esclarecer cúe o a

tacante tem contrato firma.
do com um clube da Liga de
Lauro Muller.

O Paula Ramos recebeu
com satisfação a notícia de

que seria convidado para

participar de um torneio, ao

lado do Vasto Verde de Blu-
Também _ a diretoria do

Paula Ramos está em difi

culdades para contornar ao

situação de seu atacante Os
car que, ao que se comenta,
solícítou rescisão de contra.

to. . I Os clubes que partícíparao
A diretoria vai estudar o da fase elíminatória do cam ,

problema havendo possíbí- peonato estadual, principal:
!idade de ser colocado a ven , mente os da Zona Leste, es_

.da o passe do atacante. tão- estudando a possíbtllda ..

�

de de contratarem novos �'o
gadores para reforçarem

menau e Almirante Barroso

de Itajaí. O torneio encon

travse em fase de estudos

O Velho "(ARRADA"

O zagueíro.mé-lío Danda
encontra.se e mliUglÍ0' com

o Fígneírense, devendo seu

contrato ser suspenso pela
diretoria, do prato e branco.

� O Figueirense lançou no

clássico de domingo o meia

Emidio que demonstrou qua
lidades, podendo ser bastan
te útil à equipe preta e bran;

ca, no certame estadual.

suas equipes.

Para o campeonato esta-

Em que pese a pouca téc-' sagrou_se campeão da cida

nica e a falta de categoria de.

na maioria' de seus [ogadc, O ve.ho "C'),";,�d3" voltou.

res, o Avaí, mercê de uma li: voltou para Ooriflcar a

campanha até certo ponto forní'da avaíana eom mais

brilhante, reuniu em seu caro um t.ti.Io, que só mesmo ele
tél de glórias mais um tí- s .' be cr.nquístar '

tu lo de campeão da cidade Sar.1n. Catarina, hoje exul-
'Poucos foram aqueles que l:1 o !fito do Avaí .santa

acreditavam num desempe, C;J.ta� .na, hoje, através da
nho satisfatório da equipe sua crônica espcrcíva, di.

azurra neste certame, face a vulga, em manchete: a ra.•

pouc.a qualidade de seus [o, çanhn (':0 Avaí, levantando o

. gadores, Pouca gente fazia título máxímo vío futebol
fé nos rapazes do Avaí, ape- íl"dc' ópolítano e r a da

sar do clube dg Júlio oesart, inauguração da mais nova e

no da Rosa contar com um mais bela '3 bem traçada cí .

técnico capaz g efícíente;' um dade do Brasil: -Brasília.
Feola qUE' não é gordo e que O nome de Nize�a, todavia,
Não conta em sua equipe não foi exultado e l!âo saiu
com F('Iés nenhum. Este em manchete como devia.
Feola é magro, esqueléticu, Mas o velho "Carads" pouco
sêco por assim dizer, e é co_ 'liga para essas ccbas. Car
nhetido cios cat.3.rinense pe- taz para ° Osni Gonça1ves
Ia alcunha de Nizeta. não é bastante. Interes'Sà;;--

o mais, prestar sua colabora.
E�;te ll:esmo Nizeta, em vit. ção ao ,desporto catarinense.

Interessa-o, aCIma. de tudo,
conquistar títul03 lJara o seu
querido AvaL O tClU noone,
Ni2ieta, estará gravado, em

letras ,de ouro, na história
do futebol barriga verde, púis
tu soubeste glorifiGar o es-,
porte das multi :iót::s com teus
dribles e tua '<1'l'becloria co_

mó treinador.
Parabens, Nizeta!
Sal Ve (' Cam:o�ão Citadino

de Fl:.tebol! Salve c Avaí Fu
telJol Cbbe!

Um l)esportis,ta

rirs üpürtunidades solicitou_
Im a confiança que ,deposita
va em seus rapaze�. ;Este
me�mc Nizeta sabia qll,9 nao

displFlba de ,craques exce,")

ciol1l.lis para defrontar_Sé
com os Nelinhos, Os Wilsons,
0<, f!0meraS, Os Valérios, :'6

RonaMos e tantos outros. Sa-
bia disso, sim, mas confia
'1('. E'cbretudo na ijua capaci
dade de trabalh9, 110 seu co

llhcimento e po�que nao dt
zer u mpouco na sua �stre
I� E foi o que se VlU: o Aval

O campeonato de amadO_I
A tabela do campeonato

res, teve sequência na tarde .amadorista, marcá-para a

de sábado, com o prélio que

I
tarde de sábado, o confronto

reuniu as equipes do Postal entre Treze de Maio e Aus.

Telegráfico e Tamandaré. tria. Ambas as equipes vem

Depois de movimentada lu- se apresentando mal.

ta, a vitória sorriu ao clube x x
-

x

Piriquito por 3x2. São Paulo e Tamandaré,
x x x são os líderes invictos do

O zagueiro central Enio, campeonato de amadores. O

pertencente a esquadra do próximo compromisso do Da.

1954 - Bonsucesso Tamandaré, foi o segundo ré será contra, o Caravanà" do

1955 - Botafogo atléta a ser expulso do atual Ar enquanto que o São Paulo

1956 - Fluminense certame. o primeiro foi Wil- terá pela frente, o Postal Te_

1957 - Bangú son do Treze de Maio. legráfico.
1958 - Fluminense x x x x x x

1959 - Canto do �io Assinalando mais um ten- Eis a atual colocação dos
Como se verifica,

-

Vasco, to contra o Postal Telegráfi- clubes amadores;

Portuguesa � São Cristov�o co, o meia Borges, continua Líderes: São Paulo e Ta.

são os que ainda não se vi- firme na liderança "do certa. mandaré com O p.p.
mm contemplados com

/
o me com 4 tentos. 2.° lugar; Pôs tal Telegrá-

precioso título. x x � (cont. na 7.a pág,)

1943 - Olaria
144 - Bangú
1945 - Olaria
1946 - Fluminense

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE D01E DE AGOSTQ - Dia 11 de setembro Soirée e Show Espetacular em Technicolor ('om lá Orquestra Cenlro americana "MA-
1"NV11V1Znl V8HI�'Canlores: Carlos Gonzales Pinlo e Bluquila Amor R'umbeira Amelita "LA AlOMICA TROPIC,AL"

PR,ECISA-SE

Apelação criminal 9.275, por muitos anos", e em um

da comarca d e Florianópolis. mês de detenção pela contra;
Relator: Des. Ferreira venção.

Bastos. Inconformada, apelou, tem,
- Furto. pestívamente, ar defesa, plei-
- Deenecessárío se torna, .eando a reforma da sen,

para consumação do evento, tença.
que o réu tenha conseguido No seu entender, "o crime
levar a res furtiva a um pre- praticado pelo réu foi o de
determinado lugar ad quem. tentattva de furto, e não de

Estabelecimentos co- furto, que motivou uma con.,

mercíaís não estão incluidos denação superior à merecida"
no conceito de habitação. Após citar acordãos dos
- Inocorrência, in casu, da nossos tribunais concluiu

infração prevista no art. 19 que, "no caso dos 'autos, face
da Lei das Contravenções ti, lei e jurisprudência, seria a

Penaís, do art. 155 (furto simples)
Vistos relatados e discuti- combinado com o art. 12 §

dos êste� autos de apelação único (tentativa), ambos do
criminal n. 9.275, da comar, Código Penal, devendo por,
ca de Florianópolis, apelan- tanto a sentença ser reror

te Pedro Alcântara Viana ,e mada para ser desclassifica-
apelada a Justiça, por seu do o delito imputado ao réu
Promotor: para o de tentativa, com a

ACORDAM, em Câmara, consequente diminuição da

Criminal, por conformidade sua pena, na forma do artigo
de votos, dar provimento, em acima citado, 1. é., de 1/3 a

parte, à apelação, a fim de 2/3 conforme entender essa

reduzir a um ano de reclusão Egrégia Câmara" (fls. 81).
e em

a pena imposta ao apelante Ao contrarrazoar o recurso,
e tornar sem ereíto a de de- manifestou-se o Dr. 2.0 Pro-

no Edifício
tenção pelo porte de arma motor Público, em exercício,
sem licença da autoridade, no, sentido de que "a razão
mantidas as demais pronun, está mesmo com o apelante,
dações da sentença recorri- que soube demonstrar, atra-
da. vés do bem feito articulado
Custas ex-ieçe. de fls., o êrro contido na sen,

Contra Pedro Alcântara tença condenatória".
Viana ofereceu a 2.a Premo, Ao determinar a mesma

toria Pública denúncia, dan, dos autos a esta Instância, o

do-o como incurso, na forma Dr. Juiz de Direito da 2.a
do art. 51 e § 2.0 do Código Vara teceu' rápidas conelde,
Penal, nas . aanções do art. rações respeito à sentença
155, § 4.0, n, do mesmo Có- que prolatara, "qu� aplicou a

digo, e do art. 19 do Decreto, lei conscientemente, acorde,doença. Bem no
Léí n. 3,688 de 3 de outubro mesmo, com o parecer d fls.

fina freguezia e ,

dde 1941, por que no dia 28 ,e 69 v.".
abril de 1959, "por volta das A Procuradoda Gral tio Es:.
14,30 llOras, no terceíre cp'avi- ,tâ:.�ntli ��� d.!�rovi
mente da secção de rerra, mento do recurso,' invocando
gens da firma "Carlos Hoep- em seu prol jurisprudência
cke SIA", nesta cidade, foi desta Câmara, ao revés, dos
surpreendido por funcioná- arestos apontados pela defe
rios da aludida firma e prêso sa: o furto teria sido consu,

incontinenti", sendo consta- mado ets que, logo após des,
tadas dentro das malas que coberto, "já havia o réu se -

ali pedira para guardar, e apropriado, se apoderado das --

no próprio vestuário, merca, mercadorías, ,que acomodara
dorías avaliadas em Cr$ .... nas maias",

d F Ii 121.400,00, tendo sido en- - Ao contrário dos argu-

SllndllCalo dO'Sr{ Contabilistas· e. po IS. contrada ainda, uma arma mentos expendidos pela de-
. de fogo, sem a competente lí, tesa, houve, no caso, furto

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORpINARIA cença. consumado, e êle se caracte,
C O N V O C A ç A ? . Entendeu o representante rizou pelo fato de as merca,

De ordem do Senhor Presidente do Smdl,cat� dos
do Ministério Público que, no dorias já estarem em poder

Contabilistas de Florianópolis, convoco os A��oc�ado� caso, se tratava de furto con, do réu no seu vestuário- e
dêste Sindicato para se reunirem em Assem�lela era

tonuado, qualificado pela dentro das malas adrede pre
Extraordinária, na séde social, sita à rua Trajano, �4 - circunstância de ter sido co; paradas _, não sendo trans-
2.0 andar, sala 5, nesta Capital, ;pela� 19 hor�s do dia ,1� metido com abuso de con- portadas ao seu destino por
de setembro em primeira convocaçao e, nao com�ale fiança. que, pressentido, veio o agen,�

d número legal para o seu funcíona-
cendo ASSOCIa OS em

. de J ca Concluida a instrução, e te a ser despojado do que
mento em primeira convocação, ficam des e ja eonv� -

após as alegações das partes, subtraíra invito domino.
dos para as 20 horas do mesmo dia e local, para delibe-

_ o Ministério Público opí; Data venta de valiosas opL
rarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA

. nando pela procedência da níões sustentando ponto-de,
a) - Leitura Discussão e Aprovação dos Balanços FI-

acusação ante a prova pro- vista diverso, desnecessário.nal'ceI'I'o's relativos aos exercícios de 1955, 1956,
.U duzida, a defesa repelindo a se torna para consumação

1957 1958 e 1959; continuidade do crime e a do evento, que o réu tenha'
- A vacão das Previsões

b) - Leitura, 'Discussao e pro
:. existência da contravenção coneeguído levar ares rur,

OI'çamentáriaspara os exercicios de 1958, 1959,
J

.

f' I t· d t
.

d-, o Dr. UlZ a quo, a ma iva a um pre- e ermma o
1960 e 1961; desclasificando para o art. .. lugar ad quem.
Leitura e AprovaçãO dos Pareceres do C.onselho 1.55, caput, o delito atribuido Basta que a vígílãncía, dí,Fiscal 'emitidos sôbre os documentos acima,

ao réu fixou em um ano de reta ou indiretamente exer------000----- ,

reclusão a pena base, que au, cida pelo. proprietário, tenhaASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
mentou para dois, eis que o sido parcialmente iludida

,C O N V O C A 'ç Ã ?
di t d ora apelante se prevalecera com a apprehensío da coisa:

De ordem do Senhor Presidente do Sm ica � os

. .

d FI rianópolis CO:1VOCO os Associados das "relações de hospítalída- - A sentença merece re;
Con tahilístas e o

.

'

A blêi G' 1 de com o pessoal do estabe, paro quando considerou, pa-
dê t S' di t para se reUlllrem em ssem ela ela. •

, es e in ica o
.., T' 14 lecimento, do qual foi colega (cont. na 7.a pág.)Extraordinária, na séde SOCial, sita a rua raJano,. -.

2 ° andar sala 5 nesta Capital, ,pelas 19 horas do dia 16

d'� setembro: e� primeira convocação e, não compa�'e-
çam Associados' em número �egal. para o se�, funclO- CI b R I· "12 d S I b "
namento ém primeira ·convocaçao, fI�am desde Ja conv�- ue' ecrea IVO e e em ro
,cados para às 20 horas do. mesmo dIa e local, para delI-

berarem sôbre a seguinte ORDEM. DO DIA

a) _ -Leitúra, Discussão e Aprovaçãó dos. Es:atu.tos do

Sindi'cato dos Contabilistas de Florlanopohs, por

es,crutínio secreto.
----000--

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR!lINÁRIA
, ,CONVOCA'ÇAO
De ordem do Senhor Presidente do Sindicat� dos

Contabilistas de Florian'ópolis, ,cOnvoco ,os A?so,clados
dêste Sindi'cato para se reunirem em Assem�lela Geral

Extraordinárià, na séde social, sita à rua Trajano, �4 -
2:0 andar, sala 5, nesta Capital, pelas 19 hor�s do dIa 19

de setembro, em primeira ,convocação e, nao compa:-e
cam Associad{)s em número legal para o seu fun,clO

�amento em primeira convocação, ficam desde já conv�
'cados para às 20 horas do mesmo dia e local, ,para delI.

berarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA
.

a) - Eleição dos Delegados Eleitor,es e. respectIvos
Suplentes para renovação do _têrço do C�nselho
;Regional de Contabilidade em Santa Catarma. Peres

Florianópolis, 5 de setembro de 196(;). 1.0 Secretario

'Wilson Eder Graf, Presidente Simas

Francisco Hegídio Amante, Secretário. 2.? Secretario - Valmir

NECESSITA-SE DE UMA EMPREGADA QUE
SAIBA COZINHAR - PAGA-SE BOM ORDE.
NADO. >-- TRATAR À RUA JERONIMO
COELHO, n.? 3 - apto. 1.

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 - Disco Dance com atrações.
OBS.: A Diretoria do Clube recomenda o uso das car

teir inhas, que serão exigidas rigorosamente na

IERRENO 'A VENDA
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,
zona asfaltada.

Tratar com Antônio Lúcio dos Santos,
Eduardo apto. 104. - Nesta Cidade.

AGRADECIMENTO
A Família de DURVAL SABOTA, profundamente

consternada com o seu falecimento, vale-se dêste para

externar seus agradecimentos a 'todos seu� parentes,
pessõas amigas, Associações de Classe e Religiosa, q�e
a confortou, por ocasião do doloroso transe porque ti

vera que passar.

INSTITUTOi DE BELEZA
VENDE-lSE umpOr'" motivo de

centro da cidade de Joinvi lle, com

ótima renda mensal.
.

.

Mais infqrmações neste Jornal.

\m'n�,'·

CASA- Aluga-se
_ Uma de material ('bangalow), :com ra�cho de

madeira aos fundos (assoalhado), com mstala?�o com

pleta e bom quintal, própria para pequena fami ;a. t 1
Tratar à 'rua Victor Meirelles, n.? 24, ou pe o e e-

fone 36·30.
. .....

__�:��

\

,I

�.��_!;"1.:
MILTON LEITE DA COSTA e RUBENS COSTA

JURISPRUDÊNCIA

Machado Santiago
1:0 Tesoureiro - Luiz Mo.

Recebemos:

Capoeiras 30 de Agosto de

1960 - Ofício n.O 029/60 raes

2.0 Tesoureiro Gentil!lmo. Sr.
Diretor do jornal O Estado

Apraz-nos comunicar que,
em Assembléia Geral Ordi

nana realisada em 14 de

agosto de 1960, foi ,eleita a

diretoria que regerá ..
os des

tinos desta sociedade no pe.
ríodo de 12 de setembro dE:
1960 à 12 de setembro de 1961
a qual ficou assim consti
tuida.
Presidente de honra -

João Navegantes Pir,es
Presidente - Nagib Jabor
Vice Pre9idente José

Sousa
Comissão .Fiscal digo' de

Sindicância - Arlindo Sch
mit.z, João Baldoino da Silva,
João Luiz Minatti
Comissão Fiscal - Leode-

gardo Ramop, Pedro Gouíard,
Valdir Ercilio Co'elho.
Orador - Dr. Dib Cherem
Outrossim sirvamo-nos do

presente para convidar Vs

Ss. para ãssistirem a soleni.
dade de pOSge da nova dire
toria no próximo dia 12 às
21 horas.
Sendo o que se apr.esenta

- Haroldo de momento subscrevo-me
mui Atenciosamente
Arlindo Schmitz Secretário'

SAÚDE PÚBLICA
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

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

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

• Adoção de préricos de medicina
preventiva

• Foêilidades para a fixação do mé
dico, do dentisro, do farmacêutico e

do enfermeiro nos zonas do interior

• Plonejcmento e construção de serviços
de ógua e esgôtos urbanos e de
sistemas sonitórios para o interior'

VOTE

'16m X 27 na Av. Mauro Ramos, próximo à rua

Bocaiuva. Tratar na rua Victor Meireles, 22 -

.Sobr, - de 9 às 10,30 horas. r-iNSINOfIII"
A VE�n)A NAS

BANCAS DE IORNAI� \

E REVISTAS
Uma casa de madeira medindo 10x6, sito a rua

TUPINAMBÁ, 467 (ESTREITO) - Tratar com

o proprietário no local.

SR.S. DENTISTAS:
A DENTAL SANTA APOLONIA TEM Q: PRAZER

D'E LHES OFE'RECER

TUR-B SGAI

AP'AR'ELHO DE ALTA' ROTA'(,ÃO
REGULAVEL DE 100 ATÉ 350 MIL R.P .M.

rUB'RIFICACÃO AUTOM:ATlCA
t

MOVIMENTO SIN:CRONIZADO' SEM ELETRICIDADE
SILENCIOSO - PR'ECO ACESSIVEL

, .

-xXx-
DENTAL SANTA APOLONIA

RUA: TIRADENlES, 20 - FPOLlS.
,

ESPECIALIZADA 'EM ARTIGOS DENTARIOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� I

PARAISO

•• 'DICO

OperlOÕec - DOino.. d. SlnDO.
ra. - Clinlca d. AdUltol

Curso de Especlal1zllção no H0IP1-
tlll aOI Servlaore. do .lUdo.

(serviço do prot. Mllrlano di An.
drade). Consultu:,Pela manhã no

Hospital de Cllrldllde. 'A tarde d.-

15.30 llorll! em diante no cOlllul

tório. à Rua Nune. Machlldo. 1'7.

esquina da Tlradent.. - TIld.
2766. Re,ldêncla - Rua .arl.
chal Gama D'Eça a,o 141 - TIl.
1120.

••

....,::.'[!,� ..

'., .

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULJl.lO -

- TUBJilaCULOS. -

Conlultórlo - Rua .J'eliDe
Schmldll, 88 - Til. 1801.

Horário: d.. a li IS bOr...

Re.ldêllcl. _ FeltDI Sohm14t.
n.o 127.

DR. ANTONIO MUNIZ DB

ARAGAO

CIRURGIA T�AUMATOLOGlA
ORTOPlilDIA

Consultório: João PlnlO, 14 -

Consulta: dll. 16 à' 11 hor... 411·
rtamente, Meno. ao. .Ibac1ot. ae
sldêncla: Bocalu.,., 185. Fonl 1'114

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade HaOlO
nal de Medicina d. Untv4Il'lIldac11

do Brllll

Ex_Interno por cOllCurtO da ....-

nldade_Escol.. (Serviço dO prol.
Octávio Rodrigue. Lima). k
Interno do Serviço de CirUrgia do

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

Janeiro. Médico do Hoeplt.l di

Caridade e da Materllldade Dr.

Carlol Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS _

PARTOS - OPBRAÇO.S -

PARTO SEM DOR pelo m6kldo
pslco-promatloo

Consultório: Rua João P11lto n. lO,

das 16.00 à' is.ee haru. AMndl
com hor.. marcac1U. Telefonl

3035 - Re.ldêncla: Ru. General

Blttencourl n. 111.

DR. LAURO DAUHA
CLINICA

Especialista em molptlu ele Se

nbor.. e via. urlnárl... Cura ra_

dicai daI Intecçõe. agudu I cró

nicas, do aparêlbo gelllto.urlnliflo
em ambce OI aexoI. Doenou do

aparêlbo DIgeltlvo e do lidem.

nervoso. Horário: 10� à' 11 e

212 àa li bor.. - COlllUl'órlo:

Rua Tlradentel, 12 - 1.0 anelar

_ Fone 3246. RlIll16nola: &••

Lacerda Coutinho, 11 (Chioar. do

Espanh. _ Fone 1141.

Dr. Hélio Peixoll)

ADVOGADO

Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - cmUROIA -

CLINICA GERAL

consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 àa 19 boras (ao la�

do da Farmácia do Canto).

Res.: Santos Saraiva,470
_ Estreito Fones 2322 e

6367. i �,,:�!J.

DR. BUBI GOMES

MERDOIIÇA
MaDICO

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Residência:

Rua GaL BitteDconrt n. lU,
Telefone: 2651.
C0ll8ult6r1o:

Rua Felipe Scbmldt a. 17.
Esq. Álvaro de C&1'T&lho.
Horjrlo: .

Da� )6,00 às 18,00, diaria
mente exceto aos sábados.

CELSO RAMOS,
mesmo fora do Govêrno, lá
de.monstrov que acredita no

processo democrático
de consulta ao PÔVO.

!iõiiiiàiiõr'prõilssfõõãi��-��----�-----�----_._----�
DR. HENRIQUJil PRISCO DR. NEWTON D'.AVILA

..

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

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

16. Telefone 2862

Doença. <1e Senhor.. - proe'o
logl. - i)letrlcldade .,dlo.

Consultório: Ru. Victor .el.
reües n.o 28 -- Telefone 1107

Conaultaa: D.. U bora. em dlanle.
Realdêncla: Fone, 8.na. Ru. BIll-
mensu, D. '71.

ORA. EVA B. SCH'WEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de aaus e recto.

T!'atamento de hemorroidas, fistulaa, ete,

Olnrala &nal
CONSULTORIO: - F.ua -CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553 -

DENTADURAS INFERIORES
M1!:TODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

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

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

ATENDENDO DIARIAMEN�E NA

MA JERNIDADE (ARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

'

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

Exames do Estômago - Ve!<icula Biliar -- Rins
Torax - Ossos -:- Intestino, etc.

Histerosaipingografia Radiografia Obstétrica
(Gr:.1vidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDER1!:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/no Onibus à por
ta (Almte. Lamêgo).

CUNICA SA'NTA CATA'RINA
. Clínica Geral

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

IProblemático Afetiva e sexual
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia _

Insulinaterapia - Cardiozolorapla - sonoterapta e

Psicoterapia.
Direção dos Psíquíátras - :

DR. PERCY JOAO DE BORBA' :
DR. JOSE TAVARES IRACEMA :
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas •

•
Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 I

I (Praça Etelv.ina Luz) !
.........................� � ..

1·····....····....····..· •·•·••••••··

I STUDIO JURIDICO

de

APRENDA INGLÊS
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

Mauricio dos Reis - advogado
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estado
Santa Catarina

VOTE

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

\

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a -satisf'ação de comu

nicar aos seus clientes e amigos, que reabrirá sua cli
nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.

No momento está em estudos de sua especialidade
em CURITIBA. Onde está atendendo seus clientes em

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

Não' pode haver DEMOCRACIAr
nem mesmo GOVÊRNO,
sem permanente consulta
aos legítimos interessados
na solução dos problemas.

CONVOCAÇÃO

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

pela Comissãõ de Reestruturação, de acôrdo com suas

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

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

diretório municipal.
Terão c1i,reito a voto, todos os filiados do partido

quites c,om a tesouraria.

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

Ari de Melo Mossimann
Oldemar Magalhães

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

esquina, ,com frente para rua t\;racy Vaz Calado.
Trata<r pelo telefone 62-62. ,I.,

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

* Transportes
* Energia Elétrica

* Educação
* Agricultura
* Saúde Pública

* Incentivo à Pesca

* Um Sanco qUI seia do Povo catarinlnse

* Melhoria dos Serviços Público,

,.,

EM CELSO
,;s::\:s:\i$i\i\i\i\isisis�s�s�S�S�S�S�S�SE:SE:>-::S::__::'"SESESESESESiis:s:sisisisisisisi\is�s�s�SCt-;----�,,·;.l)MITT;{\)iiRt:".-:-u,O f:STADO f' LrnA.

�()S�
C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

i
Correspondentes: •

INGLATERRA BRAStLIA :
Escritório - Rua Felipe : ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO iSchmidt nO 37 _ 20 Andar - .• ARGENTINA SAO PAULO

•
Sala 4. : Ed. SUL AM:GlRICA 5° andar. •

: Fones: 2198 e 2681 :
...........................................

!

\SSS%SSSSSSSSSSS%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS·

, João Morilz S. I.

WA. SOBERANA" PRAÇ" 11 DI NOVEMBRO - IlSQUlNA.
Ill:A FELIPE SCIIMIDT

,U.lAL "A SABERANA" DISTRITO 00 &S1"�.IITO - CA.NTO

�----------------------------------------

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

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

Consultório e Residência�
Rua Jer,ônimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

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

DR. MIGUEL 'E. M. OROFINO
CIRURGIÃO - DENTISTA

PELA
Universidade do Rio Grande do Sul
Clínica de adultos - Raio X
Dentisteria opératória pelo processo de alta
velocidade - AERO TURBEX FAIRFAX
Exclusivamente cOm horas marcadas
Consultório - Ed. São Jorge - conj. 16-17-18
'fel. 2862 - Rua Trajano _,1.0 andar,

Rua CeueJhelr. lIíafra, 110
Telefone 8022 - C«a, Postal 189
Inderê(o Telerráfico ESTADO

DIRETOR
Rubelll de Arruda Ramol

G ER E-N T.
Dotnlngoe Fernandes de Aquino

REDA 'fORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machado - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlós A. Silveira Lenzl

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. MHton Leite da Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
tange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teíve -
Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - lImar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PUHL1('IDAD.
(

Osmar A. Schllndwelm - Aldo Fernandes - VirgUio Dias
- Ivo Frutuoso.

a.PR.S.N'rAR".
SMpr••••taça.. A. 8. LIn LW...
RIO: - Rua s..a••t Duta .t - I.. AaIar _

,.... lU'"
�. P•..ul. R.a Vlt6r1a 167 - e••J ... -

.'�,.,� Tel. 14-8'.'
&.rviço Telecrático da UNIUlJ PR.S8 lU - P )

AGJ:NTJ:S • CORRw:SPO�D.NT.P..
,. Todo....unJclplo. r : �ANTA CATARINA

ANIJNC�J8
1I••"••t. ceatr.t., d. acorde CO" • taNI. e. vIro,

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabílíza pelos
cOllceitos emitidos nos artii!os assinado!'.

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

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

casa, Imediatamente.
Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305

Fone 2391 e 3428.
--�--------------------------------

Escritório de Advocacia
Rua Felipe SchmIdt, 14 - 2.0 a:ndar - Florianõpol1s
Dr, Acácio Garlbaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evllásio Nery Caon -

Questões Trabalhistas - Causas civeis, comerciais, crimi·
nais e fiscaIs - Administração de bens - Locação e ven
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INSTITUTO DE APOSENTADORIA E

PENSõES DOS INDUSTRIÁRIOS

I.A.P.I. - A V I S O
A Delegacia do I. A. P. I. avisa aos segurad�s do

Instituto, interessados na locação das cas�s do. �onJunto
Residencial do Saco dos Limões, que as mscrrçoes para

aquele fim serão encerradas no próximo dia 15 do cor

re.nte mês. Após aquela data os segurados inscri�os s�:
rão devidamente classificados na forma do edital ja

publicado.
Amaury Cabral Neves
Delegado Substituto

DR. LAURA DAURA
REASSUMtU A 'CLI'NlCA

-'

Pára almoçar e jantar bem, depois de sua
casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

Missa de 1.0 Ano - Falecimento
I

DONATO BA:RBI :

A farnília de DONATO BARBI couvida o pat:e�tes I
e amigos para a missa que fará celebrar no proxlrno I

dia 13 do corrente (terça-feira), às 7:30 hora�, na Cate

dral Metl'opolitana, por alrna de seu mesquecível e que-

rido chefe.
Desde já, antecipa agractecirnent�s, � t,?dos que se

dignarern cornparecer a êste ato de fe cr-istã.

Florianópolis, seternbro 1960

PR'ECISA-SE
Precisarnos elernentos do sexo rnasculino par a ser-

vico fácil e bem rernunerado.
. .

..

REQUISITOS: Instrução ginastal ou eqUlv�lente
(rnesrno incompleta); boa apresentação pessoal ; Idade,

entre 30 e 40 anos; 1 foto 3x4; daremos �prlorldade a

quem tenha conhernentos de inglês ou alemao.
A'

Dirigir .cartas do próprio punho para: Rua Jerommo

Coelbo, 1.A - escritório.

o BRASIL, obteve uma

grande vitória nas Olim

píadas de Roma. Venceu

Relações Públicas. A dele

,gação brasileira bebe por
dia seis mil chícaras de ca

fé. Record mun!d,ial. Pelo

menos, ganhamos em .algu
ma coisa ...

Mis� Fllorianópo
lis,l'srta Lucia Ma

ria Lange, .aníver.,
sarta hoje, o colu

nista envia-lhe os

sinceros votos de fe

licidades pela data

que transcorre.

·0 Prátíeu.Mor do Porto
de Itajaí, sr, José Paulo da

.

"Súplica aos Céus"
.

(Transcrito por ter saído com incorreção)
A Newra Terezinha, no seu primeiro aniversário

transcorrido no dia 8 próximo passado.

À ti, Newrinha querida,
Quando um poema tu queres,
Desejo sejas, na vida,
A mais feliz das mulheres!

-;--:.::�--:-,::::::"
"'_: .. -:(.;.. . .:...... ::.

Que a estrada te seja bela
E o chão coberto de flôres.!
E Deus, lá, de cada estrêla,
Te cubra de resplendores!

Êsse azul dos olhos teus
- O mais rútílo da Terra! -

Eu só comparo ao dos Céus!
Tanta beleza êle encerra! ...

E êstes versos encerrando
(Poía o astro vai falhando)
Eu peço à Deus, nas alturas,
Que mande muitas venturas,
Mil coisas bôas, na vida,
A ti, Newrinha querida!
Que muito feliz te faça!
Que abençôa o teu caminho!
Livre-o de abismos e espinho,
Corn as auras da sua Graça!

2-9-60 Lourival Almeida

Hoje, às 15 horas as fu

turas debutantes do Lira
Tênis Clube, estarão reuni.
das na séde do clube.

Oscar Berendt, diretor de
Rá.d.io Teatro da Pioneira,
fez a apresentação 'di) pro ,

grama "RADAR na Socie
dade", em substituição a

srta Nivea Nunes que está
ausente desta Capital, de.
vendo regressar hoje.

Hoje, está rnarcando BO.
DAS DE OURO, o símpátí
co casal, sr.' BERTINO PE_
REIRA e sra MARIA LUI
ZA PEREIRA (da. Lulu).
'As 9,30 hs., será celebrada
urna missa em ação de gra
ças pelo Padre José Edgal'\d
na Capela do Divino Espí.
rito Santo; às 12 horas a.

contecerá u malmoço entre
filhos, genros, noras, ne

tos e bisnetos; à noite, re,
cepção aos convidados, na

residência do sr. Laerte
Melo, Avenida Mauro Ra,

mos, 323. A 'coluna felicita
o distinto casal e a todos
ss seus farniliares, por esta
grande data.

Amanhã, teremos o dis
cutido DISCO DANC� no

Lira T, C, A srta. vant»

Moritz, Miss ESlegante
Disco Dance, será apresen,
tada oficialrnente.

Silva, foi elogiado pelo
Almirante Alvaro Pereira
do Cabo, Diretor Geral de
Portos e Costas.

"Jockey Club", Vera Ma_
ria Silva;
"Prirnavera", Sandra Pino

to;
"Mademoíselle", N a r a

Hulse;A Revista LITORAL, está
circulando nas bancas de
jornais e revistas.

"Intímltêe", Yone Ganzo
Araújo; \
"Hostess", Cleusa Cas-

caes Dias;
"Grande Gala", Lu3ta

Mello Araujo;
"Alvorada", Jaqueline Ra.,

mos;
"Sonho Rosado", Lilian

Hulse;
"Brasília", Elianava Ge_

vaerd;
"Pio-Nío', Cristina Assis;
"Carrocel", Eliane Barbo.

sa Boabald;
"Verão", Ans, Maria Ro

cha;
"Jardineira", B e a t r i z

Larnbert Costa;
Carmem Linhares: Silvia

Ganzo Araujo; Luciana
Santaella; Angela Ganzo

Araujo.
A Decoração esteve aos

cuidados da Sra. Celina Di
Vicenzi com o auxilio da
comissão de projetos e fes
tas.

Redação e Narração: Sra.
Neyde Lambert Costa

Organização e Execução:
Sra. Margot Ganzo Araujo
Estes modêlos forarn pa •

Hoje, ern Blurnenau, no

Tabajara T. C., acontecerá
uma noite elegante.

Aniversaria hoje, J!, sra
TeIma Knol Scraffer. A co

luna lhe felicita ...

No próximo dia 24, em

Lages o Club! 14 de Julho,
acontecerá o Baile de Ga ,

la, com as debutantes de

1960, daquela Cidade.

O Clube da Lady, está de
parabéns pelo elegante Chá
e pelo desfile que aprêãen
tau no Clube XII de Agos,
to, cm benefício do Natal
da Criança Pobre, Desfila.
ram as seguintes meninas
com cs modelos:
"Outono", Maria Helena

Petry;
"Fim de Tarde", Beatriz

Boabaid Reis;
"Vento Sul", Lidia Maria

Mund;
"Noite Fria", Tânia sio

wlnsky;

trocínados pela CASA GE�
Nr.
A Sra. Ivone Avila, prst,

sidente em exercicio do
CLUBE DA LADY, agradece
por intermédio desta eolu,
na, as pessoas que colabo
raram nesta elegante reu�
níão social.

'<

Comemora.ne hoje, em

todo o país, o DIA DA IM
PRENSA.

Srta. Diana Renzetti, uma
das debutantes do Lira

Tênis Clube, que tomará

parte nas "VENDEDORAS
DE FLORES" na Festa dõ

Perfume, do dia 2<1 do cor

rente.

No setor•••
I.a Semana -dos Estudantes Secundários

CONCURSO DE ORATóRIA
Acy Cabral Teive representará a imprensa e o

Rádio na Cornissão julgadora. (cont. da 4.a pág.) seu início na manhã de do,
A União Catarinense dos Estudantes Secundários fico com 2 mingo com a efetuaçâo de Programação para o dia

acaba de enviar ofício ao radial'i;ta Acy Cabral Teive, 3.° lugar: Caravana do Ar dois [ogos. No primeiro, reu, 10 de Setembro de 1960
convidando-o para integrar a Cornissão Julgadora do e Austría com 3 níu as representações do As 6,35 -
Concurso de Oratória, a realizar-se EO Teatro Alvaro de 4.° lugar: Treze de Maio com Paula Ramos e Figueirense. Alvorece.r Ern Nossa Terra
Carvalho, no próximo dia 16, às 19,00 horas, como re- 4 pontos perdidos. Vitória fácil do onze paulai- As 7,05 -
presentante da imprensa e do rádio. x x x no pela astronômica conta, Revista Matinal

O referido Concurso faz .parte do programa da l,a O carnpeonato estadual de gern de '9x!, No prélío de f'un , As 7,55 -

Sernana dos Estudantes .Secundârtos de Santa Catarina. 'futebol de salão, deverá Ber do,' estiveram empenhados ,\ 1:EMAG Informa
iniciado no próximo dia 25 em grande luta Guaram e 'As 8,35 -

na cidade portuária de Ita� Bocaíuva, dois candidatos sé- Um Amigo Ao Seu Lado
jaí. Reina grande entusiasmo rios ao título. Venceu o es- As i'.55;_
;leIa sua realização. quadrão bugrlno, pela conta_: Repól ter ALFRED

x x x gem de 2x1, num match que As 9,CJ5 -

Ern festiva solenidade, o agradu inteiramente aos Tdefone Pedindo Música
.píranga Futebol Clube, a. expectadores. As 10,30 -

;ravés de seus diretores e x x x Ant.u etiea nos Esportes
resporttstas, foi realizada a O Paula Ramos vencendo As 10,55 _

nauguração da pedra funda- ao Figueirense na tarde de Informativo Casa Brusque
nental de sua séde social, domingo, na preliminar, en- P...s iI,05 _

localizada defronte a Vila tre aspirantes, deu o título ao )'Iw,ieal Copacabana
Operária, no Saco dos Li. Avaí, repetindo o feito no se. i\s 11,35 -

mões. r
'

"I tor de profissionais, Como Musical Germano 8teinij _. l.

se pode observar, o Avaí fi- As 11,55 _

cou de posse de dois títulos, Repórter ALFRED
graças ao Paula Ramos. As 12,25 _

A "EMAG Informa
'As 12,30 _

(cont. da 5.a pág.)
ra agravar a pena, a círeuns,
tância de o réu ter-se valido
"de suas relações de hospíta,
lidade com o pessoal do es

tabelecimento, do qual foi co.
lega por muitos anos".
O termo hospitalidade _

ensina Roberto Lyra - "é
empregado no sentido obíe-

Atota,�� po�rn)
J§ t) o

go�a.. sua� 25@&��
paganJo as rassagens,
cm suaVQS pt'e�1a.ç.ôe$,
pEJ1[l�C�UZEI�O

A PRAZ.

tivo, independente da causa

e 'das condições: a estada de

uma pessoa, não coabitante,
na habitação alheia, com ou

sem convite, gratuitarnente
ou mediante pagamento, por
uma causa qualquer e por

qualquer tempo, desde que

insuficiente para deterrninar
a coabitação" rcom. ao có,

digo Penal, 2.a ed, Rev. Fo

rense, voI. II, pág. 306).
É urn dos seus pressupostos

o consentimento expresso ou

tácito, oxcluíndo-se o ingres
so violento ou clandestino da

habitacão a cuja palavra,
aliás, � Código empresta o

sentido lato empregada no

Lart. 150, § 4.°, não estando
incluidos, como de fácil v,eri.

ficação estabelecimentos co

merciais. dlal
_ Respeito à .infração pre-

vista no art. 19 da Lei das

Contravenções Penais, a

mesma, ·in casu, não exsurge

clara. . II
Na verdade, entre os obje

tos encontrados em poder do
apelante se achava uma pis.
tola descarregada, pertencen
te a um segundo sargento
instrutor do "CPOR" de Curi_

tiba, (o que não Se contes

tou), e que lhe fôra por êste
confiada a fim de levar a

Blumenau para ser onixida
da. .1.'\
Basta a condição dó dono

da arma. a quem se assegura
o direito ao porte sem licen
ça, e ainda o fato de ser tra
zida sem a possibilidade de
usó imediato, para não sub
sistir a contravenção atri
buida ao ora reco.rrente, de.
vendo, assirn por ela ser ab-
solvido.

'

FFlorianópolis, 12 de abril
de 1960.
Ferreira Bastos, Pr,esidente

e Relator.
Hercílio Medeiros
Maurillo Coimbl'a
João Carlos Ramos.

i!:nllL? nto Você Alrnoça
As 12,40 _

Porque CELSO Ramos
As 13,05 _
O Trabalhismo em Marcha
As 13,35 -

Co.·",itt' à Música
As 14,05 _

Luz, cujo result�do acusou A Música do Ouvinte
a vitória do onze do Ferri':l As 15,05 -

nho por 1xO. Agora os dois fl\Jefone Pedindo Música

clubes decidirão ern melhor A.s 16,00 _

de tres o título máxLrno. Pa- A VEMAG Informa

rafuso, contra, foi o ,g�olea- As 16,05
dor. Telefone Pedindo Música

x x x

A esquadra da Assocíação
Desportiva DER 'Jogando na

tarde de sábado, frente ao

conjunto do São 'Paulo Fute_
bol Clube, co-líder do certa,
me de amadores, colheu bom
resultado ao empatar- pela
contagem de 2x2.

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

x x x

O certame de 'juvenis, teve '

Resenhado...
(cont. da 4.a pág.)

dro do Alrnirante Barroso,
não foi alérn de um empate
pela contagem de Ix!'
BLUMENAU - Amistosa·

mente preliaram na locali.
dade de Pomerode, as equipe",
do Floresta e do Olímpico.
Depois de movimentada lu.
ta, o prélio culminou com a

vitória do ,grêrnio alvi"'rubro
por 2x!'

JOINVILLE _ Àproveitan_
do o domingo, América e

Fluminense, Os dois repre.
sentantes da Manchester ca
tarinense, ao certame esta.

dual, a!!ertaram um encon.

tro entre suas equipes que
apresentou a vitória aper
tada do onze americano pela
contagem rnínima.

CAÇADOR A equipe
cllimpeã do certarne da �ga
Caçadorense, recebeu na tal'
de de domingo, a equipe do
Botafogo, Campeão de Ca.
noinhas, num match que a

gradou plenamente aos ex.

pectadores. Vitória do onze

botafoguense por 3x2.
TUBARÃO _ No chóque

decisivo do certarne da Liga
Tubaronense de Futebol,' jo.
garam Ferroviário e Hercílio

BLUMENAU - No Parque
Industrial Garcia, jogaram
llimistosamente na tarde Oe

domingo, as esquadras do

Arnazonas, local e Usati de
São João Batista. Vitória "do
onze, rumazonense por 4'X1.
LAURO MULLER _ Hen

rique Laje e Minerasil, esti_
verarn em ação, oportunidade
ern que empatararn pela con_

tagern de 2x2.
CRICIUMA '_ O Cornercia

rio, atuando com maior de.

sembaraço, logrou vencer na
tarde de domingo, ao Prós.
pera pelo maracador de 3x2

R Á D I O
GUARUJÁ

Carnet Social
'As 12,35 -

As "í.1,55 -

ltepórter ALFRED
As 18,35 _

I

Vitória Popular
As 18.55 -

A VEMAG Informa
P.s :fl,OC _

Momento Esportivo
As 2005 _

Têrço' em Louvor à N.
As 20,35 _

Telefone Pal'a Ouvir
As 2�,Ci(' _
Repórter ALFRED
As 21,05 _

Rádro Teatro

As 21,.30 -
A VEMAG Informa
As 22,05 _

Grande Inform.
As 22,35 -

No Mundo da Valsa

Bl'ahma

Sra.

Guarujá

COMO É GOSTOSO
O, CAFÉ ZITO
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.
Adernar reafirma:

Em Santa Catarina o PSP não ,participará da lu-
ta sucessória estaduat Os di'retórios municipais livres

'.para :tomarem posição.
Terça-feira última divulgamos' entrevista que nos foi concedida pelo

31'. Heitor de Almeida Magalhães, presidente. do Diretório Municipal - elei

to e registrado - de Lages, e que naquele dia seguiu para ,�50 Paulo, a fim

de entrevistar-se com o er. Adernar de Barros.
.

De regresso, ontem, o sr. Heitor Magalhães declarou-nos:
rante fui companheíro do Santa Catarina. E ouvi do
automóvel do ilustre bra- eminente chefe a confir-

sileiro, a quem. expuz a mação da sua anterior de-
verdadeira situação do cisão: visitará ainda di-
PSP catarinense, situação versos municipios catarl,
que lhe é aprasentada de nenses, abstendo-se de
forma muito diferente pe- participar na politica su-

los falsos ademarístas de cessória estadual, por isso
que ambos os candidatos
tem compromissos assumi
dos com os dois outros
candidatos. à Presidência
da República. oonnrmou,
me sua decisão de deixar
inteira liberdade de pro
nunciamento aos diretórios
municipais na área esta,
dual. Diante disso, volta,
rei a Lages e a Serra, para
incentivar nossos esforços
em prol da eleição do dr.
Adernar e dos nossos can,
didatõs locais, redobrando
esforços pela vitória .do
sr. Celso Ramos, que já
considero vitorioso no Es
tado.

Setembro de 1960

.' .:" '. '" . ;:·;,-'í;':"-· .

....
" .

CSuscu:'pés
:,;

J Com Celso, a Elffa

perdoada a má

palavra - acabará a

sua tarefa de interme
diária voraz, a vender
o que não produz.

Com Irineu, seu criador, essa emprêsa
continuará' a massacrar o povo, aumentando
seus prêços de mês para mês.

x-X-x
O governo udenista já encomendou e já

recebeu vários milhares de medidores de água
- hidrometros - que depois de 3 de outubro
serão impingidos e cobrados em tôdas as ca

sas, juntamente com uma taxa de excesso de
consumo de água, instituido um mínimo igual
ou semelhante ao da Elffa - com perdão da.
má palavra.

E n q u a n t o is s o os canos furados
continuam a jogar fora água que o povo vai

pagar caro, com medidor por cima.
Governo udenista é àssim. Orpovo saberá

escolher,

I
escolha

- Regresso de São Pau
lo, ou melhor, de Jundiaí,
onde fui ao encontro do
grande chefe Ademar de
Barros, que ali realizava
extraordinário comício. De

regresso à Capital bandeí,

Não podendo divulgar seu programa de govêrno -

julgado abacaxi pela direção partidária - o candidato

udenista mandou imprimir um folhêto arrolando o que
lrineu fez e o que lrineu fará.

Entre o que fez, alega, como já vimos, haver do

tado a Usina de Leite ;'de meios para fornecer leite bom

e barato à população da área da Capital."
O povo é testemunha disso. O leite aqui é bom,

barato e sobretudo farto! Tão abundante que a gente lê

pelos onibus propaganda assim: Beba mais leite! Farto,
fartissimo ... na propaganda, porque leite mesmo, de

verdade não tem!!!
,

MINISTRO ARGENTINO'

VISITARA' O CHILE
'SANTIAGO 1 (AP) - O

ministro de 'Economia 'da
Argentina, Alvaro AIs3Jga
ray, chegará a esta capital,
no dia 22 do corrente, para
conferenciar com seu colega
chüeno, Roberto Vergara:

x-X-x
Com mais de 300 milhões adormecidos

no Inca, estão paralizadas as obras do Insti
tuto de Educação. Por que? Estarão esperan
do que o custo se elev-€ ainda mais? Já não

basta a marmelausen que aquilo é?

xxx

Diz a tal. propaganda, que lrineu "ampliou os Hos

pitais da Colônia Santana e Santa Teresa." Essas am

pliações foram feitas, integralmente, ,com dinheiro do
-

govêrno federal, mandado 'para aqui para êsse fim.
Isso mesmo o mesmo candidato confessou, no seu dis
curso de 30 de janeiro de 1956.

i Quem quiser conf'erí r é só ler, nos DISCURSOS .do
sr. Bornhausen, páginas 448.

Diz a propaganda "que Irineu "levou avante a

construção da Maternidade Carmela Dutra, na Capital."
Ninguem ignora que quando Irineu assumiu o go

vêrne, a "Maternidade Carmela Dutra" estava na fase
de 'conclusão. Construída com recursos federais, em

acôrdo com o Estado, este recebeu as verbas finais para
a conclusão. No discurso de 30.1.56, afirmou o sr. Bor
nhausen:

"_:.�"
,'.. "

, ,,% ".wc:"'i:
.

: '�:�
-

�,

"
.�,

Cassa�o O man�ato �O Yerea�Or u�eflista
"Com o auxílio do Govêrno Federal concluí

as' obras da "Maternidade Carmela Dutra, nes- Em Florianópolis Tôco, o mais jovem Prefeito de Santa
ta Capital, encontradas pelo meu Govêrno em

início (sic) de construção." Catarina, acompanhadq d_tl dinâmico vereador Teófilo e do
Como se vê, na propaganda de hoje, de Irineu, h "Ih t G dt ti

. ,

d PSD
. ,

estão todas as obras do governo federal arroladas como.
sen 01' n. er o. _ru ner, pres IglOso procer O no mUnIcI-

realizações bornhauseanas. pio de Bom Retiro.
Entre o que fará há coisas como esta: CASSA,ÇÁO DO MANDATO nheíros seus, dois bomretirenses de co-

"Pleiteará, do Govêrno Federal, a conclusão O jornal O Estado., como sempre raçâo, os senhores Teófilo e Alberto
da Estrada do Trigo (o nome dessa estradá é faz quando da visita de alguma perso- Grudtner.
Rodovia Presidente Nerêu Ramos) a BR-36 e nalidade política do Estado, procurou A reportagem indagou do Prefeito
da ,BR-59, 'Cortando ° Estado de Norte a Sul, esta manhã, o mais jovem prefeito do Jaime Machado dos fatos mais tmpor- .

pelo litoral ... " Estado, ° valoroso Jaime Machado, tantes ocorridos ultimamente em seu

Essas estradas estão sendo feitas em marcha ace- mais conhecido por Tôco. Em sua com- município;
Ierada ! !

AO no�re professor Harri�a�Yerit,"vam",e veli�1::�1��Ç�!���U ai�ii��l�;;i':�l
Reinaldo Alovisi da ban- ta Catarina e lhe possibi-
cada udenista. É que. os litarão novos dias de pro-

- senhores vereadores verí, gresso. Estamos ansiosos
ficaram que o ex..presí- por chegar o dia 3 de outu-
dente da Câmara e líder bro para elegermos Celso
da UDN, incorreu na san, e Doutel. Lá a vitória 'será
cão do art. 115, parág. 2°, de 370 votos, Em meu mu..'

da Oonstítuíção Estadual, nícípío vencerá o candida-
eombínado com o art. 31 to do PSD_PTB, à Prefeí-
.da Lei Orgânica dos Mu- tura Municipal. deputado
nícípíos, Não poderia ter Jete de Oliveira, com igual
sido outra a atitude da Câ- ou mais diferença".
mara Municipal de meu Perguntamos aos senho-
Município, que prima pela res Teófilo e Alberto Gru;
obediência à lei e por um dtner quais as suas ím-
fiel desempenho de seu pressões para o pleito que
mandato." se aproxima e não foi ou-
CELSO E DOUTEL EJETE tra a declaração. Com Cel-

GANHARÃO 130 e Doutel estaremos para
Continuando a sua en, a vitória -e para a reden,

trevísta, '0 Prefeito Jaime ção de Santa Catarina, e

Machado, afirmou-nos ain_ coll;l Jete para o progresso
.

da: de bom Retiro.
- "Venho profunda- Finalizando a sua entre-

mente animadci e
.

seguro vista, disse-nos o popular
da vitória qUe se aproxi_ Toco:

.

.

ma. Os homens de Bom
Retiro, que· sempre vive.,.
ram no trabalho, vêm em

Celso Ramos aquêle que
. poderá efetivamente mu

dar os rumo� de Santa
Catarina. Nós todos _que
pertencemos aos partidos
que apóiam Celso, na mais
extraordinária fôrça polí
tica até hoje agrupada no

Estado, estamos traba
lhando sem de��ansos .e

s�n: .'medir esforços pela
vItona dos nossos candL
datos. Bom Retiro recebeu
a chapa Celso e Doutel

Nobre Professor

- "Volto hoj<e para a

minha terra com os pro
blemas, que aqui me' trou
xeram, completamente re

solvidos. Voltamos satis
feitos, eu e os meus amigos
Te6filo e Alberto, porque
todos os problemas foram
resolvidos satisfatoriamen
te. Amanhã, já em Bom
Retiro, estaremos traba
lhando de corpo e alma
pela vitória dos candida
tos da redenção, Celso e

Dontel, e o nosso conter_
râneo Jete de Oliveira."

Endereço, hoje, a minha saudação à ti
entanto, ninguém passa sem o mestre.

Confio em ti, na tua personalidade, na
101' moral.

.

que fôste e és esquecido e, no

tua inteligência e no teu va-

Ao lançar teu voto na urna, vinga-te daqueles que te desprezaram e,

sobretudo, abandonaram a criança barriga-verde.
, Abandonaram a criança não lhe dando amparo em diversos sectores,

como: falta d�Jllaterial escolar, fa'lta -de material didático, falta de livros

apropriados e ialta de uma moderna orientação pedagógiea. .

I Lembra-te, Professor Amigo, do tempo do P.S.D. governando o Estado!
As Escolas Rurais, Grupos Escolares e.. até mesmo, Estabelecimentos de En
sino Particular, recebiam de tudo e em grande quantidade, a ponto de os

Inspetores Escolares e Diretores solicitarem, ao Departamento de Educaçãe,
não mais' remeter material por falta de lugar "no Estabelecimento.

Naquele tempo, Professor, o teu trabalho era facilitado; 'has orien
tado; tôdas as dificuldades, que encontravas no fiel dei3Bmpenho "da tua sa

grada missão, eram resolvidas.
Lembra-te das Semanas Pedagógicas ,em que o Profes.sorado ·de certas

regiõe.S do Estado era convocado para a ,cidade, onde permanecia durante
uma semana, assistindo a Reuniões Pedagógicas, presididas por Té�nicos de
Ensino.

.

Era uma apoteos'e de fé e de ·civismo -nOs destinos educacionais
:nossa Mãe Pátria!

da

A estada do Professor, durante aquela Semana,' era custeada, total
mente, pelo Govêrno do Estado.

Há dez anos, Professor, (Govêrno da U.D.N.) que as referidas Semanas
foram abolidas' comO, desapare·c-eu, também, a abund·ância do material es,colar.

Lembra-te, Professor, de que até mesmo o sentimento de civismo ten
de a desapar:e.cer das nossas escolas' ... Refiro-me às festividades empolgan
tes, maravilhosa.s e entusiásticas com que eram cele:bradas ;s' datas nacio
nais, principalmente, o desfÍle e a parada dos Estudantes no DIA DA PÁ-
TRIA. .

'

,

Todo ° café bebidQ na Vila Olímpica, em Roma, foi
fornecido pelo Instituto Brasileiro do Café. Em nego
ciações que datam de qu_ase dois anos, o IBC conseguiu
do Comitê Olímpieo Italiano -a exclusividade do forne

cimen;o, fic�ndo deliberad�' que a bebida fôsse pre'pa-
rada a maneIra de cada paIS.

'

Par� tanto, !l' .!BC enviou uma maior propaganda do
o cafe necens.aJ;lo e desta- nosso produto, como o for-
cou o. seu pr,eparador José necimento de toalhas ies_
Barbosa de Oliveira para peciais para as mesas dos
o�iental', � I?reparo da b�- bayes .

situados na Vila
b�da .. Vanas outras provl- OlímpIca, prospectos e in-
denclas foram tomadas serções em publicacões ofi-
pela ::mtarquia, visando a ciais.

.

Tôda famíl!a 'catarinense vibrava; os 'pais' enchiam�se de santo orgu
lho ao ver seus fIlhos marchando e desfilando 'Pelas ruas, ao sOm das fano
farras 0\1 ao rufar dos tambores!. .. E, hoje, o que acontec.e?

Tu já o sabes ...
Professor, urge iliudar!
Vota em CELSO, qUe terás a garantia de que o ensino em Santa Cata

rina m�lhorará e que voltarás a ser aquilo que mere,ces ser - o "PRIMUS
INTER PARES." - o Elemento número um da Nação.

Professor, lembra-te de que,� as promoções, no quadro do .magistério,
.desaparecer�m; trabalhas, gastas todas as tuas energias; atinges o tempo de

a,posent�dona e ,contmuas na carreira inicial. Istol é uma injustiça .clamoros�
·contra ti que passaste tua vida ,praticando o maior do� bens,' sacl'ificando-te

.

e aos teus e, a recompensa, são os rpinguados vell,cimentos que não 'bastam
. nem para pagar o aluguel da casa.

Em vêz de uma vida tran'quila e feliz, p&SSas a uma de sobre�saltos.
Vota em CEL�O, pois, êle prometeu, e .ctlmp'i'irá, tenho plena certeza:

serás promovido por triênio ai contar da data em qu.€!, assumiste o 'exercício.
MESTRE ESCOLA

SUCESSO DO .cAFE' B'RASILEIRO NAS.
OLIMPíADAS

Declara o deputado Osmar Cunha:

"OS CANDIDATOS DO MEU PARTIDO
SÃO OS MiEUS CANDIDATOS"
(Entrevista. de

Silveira Lenzi)
interesses da própria nacio
nalidade, afirmou o

deputado,
- O Sr. vai segulndo-pa.,

ra a campanha? ,

-Vou para a campanha.
Esperava já estar em "'Flo_

(Continua na z.a Pág.)

o "dia ainda não era bem
nascido quando o alto.ra
lante do aéronorto Santos
Dumont chamava os passa-

/

geiros da Real, rumo ao

sul. Os viajantes, em fila,
se encaminhavam -para o

Convair.
Dentres êles, divisamos o

deputado Osmar Cur.h�, (lUe

mais tarde seria o nosso

companheiro de vôo e o

entrevistado.
A presença jo parlamen

tar constituia noticia, não
só pela recente missão que
cumpríu, indo representar I)

Presidente Kullitschek na

comitiva governamental
brasileira oue foi assistir a

posse do Presidente Vclas

que Y Barra, do Equador,
mas como alta figurJ. da

política catarínense.
Após a decolagem, en,

travamos no bate-papo
própriamente dito, e, o mais

importante. entravamo" na

confiar.ça do aparelho, que
;;e estabilizava no ar com

segurança.
Com õ avião, tudo OK.
Ao' deputado pergtmta,

mos
- Lott e Jango estão para

a presidência da República,
assim como Celso ·e Doutel
estão para :o govêrno de
Santa Catrina?
_ Na minha opinião, sim

_ respondeu o
-

deputado
Osmar Cunha.
-E por que? ::_ insisti-

mos.
_ Lott e Jango, como os

nossos candidatos ao govêr
no do Estado, para mim
não estão rapresentadoe
como pessoas, mas como

princípios e idéias Que se

encontram em marcha nês,
te país. Luto por êstes
ídeíais e princípios. Conse
quentemente, devo acom

panhar aqueles que no mo

mento Os encaram. fiá no

Bra�l, indiscutivelmente,
um movímento em marcha,
em favor dos direitos do

homem, socialmente falan
do além dos da coletividade,
com ob: [etivo . supremo dos

"

P-.D.C. de
Florianópolis;

. Em virtude de ter _se
<colocado a servíco de ou
tra agremiação partidária,
contrariando frontal e pu
blicamente as decisões eon..:

vencíunais, foil excluido
mais um elemento deste
Diretório. Com esta defec
cão somam apenas a duas

ás �xclusões das fileiras do
Doretiório Municipal

.

de

Flol�ianópolis, do Partido
Democrata Cristão, por des
respeito às normas estatu
tárias.

CHUPIM DESASADO'
Segundo declarações do Dr. Carmelo Faraco, hou

ve, no comício de terça-feira última, - do Sr. Fernando

Ferrari, um fato curioso. ,

As instalações e os alto-falantes pertenciam ao

Vereador Nerêu do Valle Pereira. O Sr. Nereu do Valle

Pereira juntamente com outros numerosos pedecistas
que as;i�tiam ao comício, ficou irritaâo <\om os "pene
tras" que desejavam explorar o prestígio dó candidato

"das mãos limpas", havendo um deles falado até.

Quando certo Secretário de Estado ensaiou e apron

tau-se para falar, o Sr. Nerêu do Valle explodiu.
Dirigiu-se aos organizadores do comício (f'errar is

tas do Rio Grande) e concluiu terminante:
"Se êsse moco aí falar, eu corto o alto-falante"
Resultado:

.

correrias, 'di-que-diz-que e o remédio

foi apressar a falação do 'Sr. Fernando Ferrari, encer

rando ° ,comício.

FreGQando
Uma pomposa e luzida comitiva, segundo noti

ciamos, esteve em Xanxerê, com o governador na
frente e o candidato uelenista atrás, a fim de pre

sidir e assistir a inauguração da escola de Anta

Gorda.
Essa escola é um monumento que merecia

, inauguração menos modesta.
!�,úmero de salas dessa escola: UMA!!!
Quem duvidar, léia a Mensagem do governador

Heriberto Hul.se, de 1959, pago 103 .

xxx

Outra imensa ,comitiva esteve em Rio do Sul -

governador na frente, candjdato na garupa. Foi ao
Ribeirão Café inaugurar outra grande escola: casa

de madeira, duas salinhas!!! (Mensagem - pago
105) .

xxx

Em Fundos Aurora, mesma comitiva, governa
dor à testa, ·candidato de reboque - escolinha de

madeira,. 2 salas - Mensagem, pago 104.
xxx

Ainda em _excursão-pela mesma ZOlla, governa
dor adiante e candidato de cerra-fila, foi inaugurá- .

da a ponte da Barra do Trombudo, com uma pla,ca
ç_om os seguintes dizeres:

"Ponte do Rio Trombudo
Realizada pelo govêrno Jorge Lacerda
Administrada e construida pelo DERSC
Eng. Residente dr., Adair MarcoIla.
M. de O. José Schmidt. 4.3.1958."

A ponte foi inaugurada ·como abra do atual
govêrno e a tal placa vai dar o fora ...

A maioria dos grupos escolares re,centemente
inaugurados eleitoreiramente são obras do acôrdo
federal. .. inauguradas com· violentos ataques
ao ... govêrno federal... governador na frente,
candidato atrás ...
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