
Tubarão 10 (E) Extraordinário entu
siasmo acompanha Celso-Dóutel todos os

municípios percorrídoa até agora. Segundo
costume da região, candidatos vêm sendo.
-carregados nos braços do povo em cada lugar
que chegam. Assim foi Lauro Muller, Grão
Pará, Braço do Norte, Rio Fortuna.

,Integrando caravana estão deputados
Joaquim Ramos,' de enorme prestígio no sul,
Atílio Fontana, Waldemar Salles, e o presi
dente da Estrada de Ferro Dona Teresa Cris

tina dr. Annes Gualberto.
, ,.

Vitória se apresenta certa:
TUBARÃO - 10 - CE) A caravana oposicionis

ta chefiada por Celso e Doutel vem sendo, triunfal.

mente recebida em todos os povoados, vilas e cidades

do Sul. O espetacular êxito da excursão contrasta com

a maneira melancólica pela qual o candidato situacio

nista .perambuloú por alguns municípios sulin?s: sem

a menor receptividade e até com
.
atos de hostlhd�de,

motivada pela presença do ex-senador, e ex-trabalhista
candidato a vice-governador. No comício de Orleans, o

auditório além de diminuto, não alcançando 150

pessoas, restou calado durante o comício. Enquanto o

sr, Bornhausen falava, o sr. Carlos Gomes, sentado num

banco, palestrava desconsoladamente com 'Um miliciano
da FOl'ca Pública. Vitoria candidatos oposicionistas no

Sul assegurada ampla margem de votos.

,� ..
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'A POLITICA E O ENSiNO
A redação deste jornal, MIM BARRETO

recebeu do ISr. Beniamím Processos como êstes, são
Barreto, de Orleães, o se. usados por runeíonáríos do

guinte telegrama; Estado que, montados em

ORLEÃES - 93·549-17,00 seus cargos, usara.no para
DENUNCIAMOS VIOLEN•. influir e pressionar os que

CIAS PROFESSORA SÃNTI- estão subordinados a êles.
NA MADEIRAi ESTA CI- O telegrama acima puba...

DADE PRESIDENTE ALA cada, é mais um -dos mui•.
F'EMININA UDN QVE PER. tos que (emas recebido, de.
SEGÚE ALUNOS PESSEDIS muncíando' os

.

€lesaverg<J-
TAS E TRABALHISTAS RE:. nhados métodos de política;
ALIZANDQ CQMIGIOS NA lha, usados por certas pro,
HORA DAiS AÚLAS COJÁ- ressoras "que desonram" a

GINDOj A USAREM VAS- nobre missão a que se jiro-
SOURAS COM<). DISTINTI.,.· , puseram:

- ..... '��
-

VO PT TERMOS VIOLEN-
TOS SÃO USADOS DITA

.

PROFESSORA QUE PRO:'
,

CLAMA SEREM CANDr;.
DATOS CEDSO RAMOS E
DOUTEL LADRõES ESEA
LHANDO TERROR E�TRE
'CRIANCAS MATRIC1JLA.
DAS '"- SAUDS. - BENJA-

Em sua convencão muni.
cipal, realizada no dia '28
de agôsto, obteve o segulnte
resultado: - Sob a lide'.
rança do ilustre Presidente
Aillladeus Martins Rocha,
foi provado por unanímída,
de de votos o apôio dos

REFLITA·
ELflTOR

SANTA CATARINA

EDIÇÃO DE ,HOJE - 16 PÁGINAS

FLORIANóPOqS, 11 DE SETEMBRO DE '1960 - Cr$ 3,00

e DOU T E L serão eleitos'
.

'SALÁ'RIO MíNIMO:' COMISSõES
O DELEGADoO REGIONAL

DO TRABALHO NO ESTA
DO DE SANTA CATilliü�A,
SR. HELIO DOS SANTOS,
MANTEVE ONTEM IMPOR_
TANTE CONlFERERENCIA
Tl:!;LEFONICA COM OS
SRS. LUIZ COSTA ARAU
\'JO CHEFE DO GABINE-'
TE DO MINISTRO DO TRA_
BALHO E NIRCEU DA
CRUZ 'CESAR, DIRETOR
DO SERViÇO DE ESTATIS
TICA I;)A !'·REVIDENCIA E
TRÁBAL:H:O, A. RJJ;SPEI'l'O
DA

'.

CONSTJTUIQAO :nA:
bÕMI�SAO DO SALARIO
MINIMO PARA O NOSSO
ESTADO..

,Vitória 'em
Pernambuco

Falando· à imprensfj, per-.
nàmbticana, o vice,"governa_
dor Pelopidas Silveira afir
mou aue o marechal Lott
terá em Pernambuco, lima
vitória arrasadora. Disse o

líder socia�ista Que o grande -

Icomicio dê· Recife é úma
prova· da 'popularidade rlo
marechal no Norrleste, onde
é cemhecido como. homem
digno, honesto·(! de palavra.

FORMA DoO ESTABELECI_
DO NO ARTIGO 96 DA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALBO, Bl:!;M CO
MO DO PRESIDENTE DA
C. S. M., �CUJA 'ESCOLHA �

RECAIU NO NOME DO Dl-{.
ACACIO GARIBALDI S.'
SADfT1AGO, DE VJ;;,l\fDJ

.

AS
.PORTARIAS DE DESIG_
NACÃO DOS COMPONJ;;:l"(-
TE$" DA REFERIDA COMIS- Par a que' se modifique o Sócio-Econômico do Estado

" SÃO SEREM PUBLICADAS atual quadro de atividades sugeriu a mudança de uma
NO- DlARIO OFICIf\L NA no Estaelo de Santa oatarí- s�rie de elementos ·l'o'\inei-PR02ÇIMA SEMANA. na Os especlalístar, em aná. -

.

� -

TÃO LOGO SEJAM. , '". '�,: ". .

- . " -" '7l) ,..,.... -,...
•

. ·CONSTITUIDAS AS .co,�'hse >\i'C01101111c.a opinam por ros.> i entán([G-<."e :p�<: 'di'V.':
MISSÕES DO SALARIOMI'., Úl11 planejamento equilíbrio sas atlvidades rentáveis, Út·
NIMO, TERãO INIClO, e seguro, quanto' às 'poaíbili., órbita' da era tecnológica.
E.l\'� TDDO .'TERRITGJRIO dades (lo Estado a curto e a A 'gTancle_lffiaioria da, 'PQn' >

NA:CIONAL OS ESTUDOS .'.� .,,_
"

.

FORAM APROVADAS AS PARA REVI,s'AO DOS NI- longo prazo. O Semmano lação catarínense dectica�;f,
INDICAQÔ-EI;l DOS REPRJjJ- Vl"" SALAJHL'E. O QUE �

SENTAl\I'FES CLASSISTAS Di!<.í.r:8r�A 'o'.�LJ!;L, JA'
'FEITAS PELOS RESPEC_ NA S:t!JG:UNDA QUIN:6.,- \11\
TIVOS SINDICATOS, NA Dq MES DE SETEMBRO.

.
". -"" �..�'f.--�nmi .

'Decidiu o Direlório� - MuniciPal
.

,do Parlido Trabalhisla/ Bra·siloiro do

Município de Jaguaruna
trabalhistas a candidatura·
de JOãO LUIZ DE BITEN.
GOURT para o cargo ,dJe
Prefeito Municipal, de
acôrdo com protocolo. assí
nado com o Partido Social
Democrático e reafirmação
de integral apôío as chapas

• Em relação ao telegrama assinado pelos diss idenfês
do P.R.P. secção de Laguna, em apôio à ca-ndidatura dt:
Irineu Bornhausen ao govêrno do Estado; o diretório d«

vitoriosas do Marechal Teí, pinheiros para trabalha- P.R.P. vem de .público declarar que não há dissidênéiá
xeíra Lott e Jango Goulart rem íncansavelmeínte, em d PR P d L

'

.

'd
.

d did ta. . . 'e aguna.

����id�n�f:s�:nii�p'�bIY��� . i��l q�� c��ina�e���s�n�a�� �'" �{ . ";::'?: :'.fl:i:j�;:giZ��j
Celso Ramos e Doutel de o futuro, progresso e tra-. �" ;"'*''''" ..��''
Andrade para a governança .

balho para Jaguaruna, Trata-se de pessôas que foram excluídas há l�ais 'dEJ
e Vice governança do Esta- Santa Catarina e O Brasil.

ano, das fileiras de Plínio Salgado, por desrespeito e
do. 'I'ermínou o Preslden, Amadeus Martins Rocha

dá
.' , .,

I
'

itdesacato à orientação parti arra e que, Ja la mui 0, írrte Amadeus Martins Rocha Vilmar Cabral da ,Silva

por apelar a todos as com- Secretário Geral -
.

gressaram na U.D.N. e hoje, não obstant.�. li expulsão,
�. __

se intitulam peId·rePisttas'b:J. mlan1d9060cla U.D:N.
'�

"<', "'iJ"'", Laguna, 3 . e se em 1'0 c e .

----------------�------;:R;:;E:;N;-;A:-.;T�O�B;-:;A:-;R�B;;O�S�A�--;
.'
- ·.!)i.?.J'L

•.

,;.�,�::-,�.>
.

O DIRETÓRIO

veJlto�: N�r�:�!�;fl O�!��:�� o�:o���.�o,q�l���� C�t��;;�- D�-r"·'tl·JO ('_Del'a] Democrático-O. iretório Municinalapresentava ao país a concrebzaçao.do Ideal educah�� I u U d �
de uma unidade escolar para cada grupo de 116 habi- Solicito aos valorosos correligionários que desejem prestar sua va-

Úmtes, - nível mantido até 1950.
, .

íiosa colaboração 110 pleito próximo de 3 de outubro, e funcionar como fis-
2. - Hoje, temos 250.000 crianças sem escola por fal:a de predlos e cais do nosso P.S.D. que deixem seus, nomes, enderêços e bem assim seus

aparelhamento pedagógico, segundo a própria palavra do g.overno. Os �lOS_S0S títulos eleitorais, na sede do Partido, à Praça Pereira e Oliveira nO 12.

depósitos, bloqueiados no INCO, montam, entretanto, a maIS d:_ 300 rr:lIhoes. Os títulos, após as credenciais estarem visadas, serão devol'V'idos
3. - No Município de Jaraguá_ do Sul, ,há nove anos nao se mstala aos titulares.

A t.odos antecipo agradecimentos
Florianópolis, 3.0 de agôsto de 1960.

Aderbal Ramos da Silva
Presiden te

uma escola.
. . - d4, _ Segundo informação do govêrno do Estado� as mtromlssoes a

politicagem partidária na alta política educacional, "SAO ACIDENTES DA

V1DA DElVIOCRÁTICA E COMBATÊ-L�S, SERIA ASPIRAR O FIM DA DE-·

MOCRACIA." E, agora, José?
_. .

5. - Sta. Catarina apres�nta, nesta data, 44% da popula�ao escalaI

primária, de 6 a 14 anos de idade, sem matrícula no respectlvo SIstema edu-

cacional.
.

6. - Em Sta. Catarina, ainda qu� .pareça incrível, n0S dIas que �orrem,.
94% da população escolar média não fl"equenta curso algum do curncnlo a

que eslal"ia sujeita.
7. - O atraso da educação em nosso Estado é tão impressionante, a

partir do govêrno 1rine'll Bornhausen que, para 100 matrículas de ensino

primário, há 0,25 no ensino superior, o que r.ep,r�senta apenas 1 a��m?}e
cursO superior em cada grupo de 400 alunos, lllTClados na escola pllmaI.la'.

8. - OI ,Plano educacional. do Sr. Celso Ramos ·el'iminará, em. um qum

quênio, tamanhas e tão deprimentes carências, prevendo (1961:1966) recur

sos illêsse set.or em um total de Cr� 8.868.000.000,00\ cakulo) feito a base d,o

crescimento vegetativo anual de receita á ordem de 20%, absolutamente n.or.
mal em nossa área.

9. - Como conseguir esses recursos? Aumentando ainda' mais os im

postos? Não. Antes, eliminando o territorial, ,como da platafórma Celso Ra

mos, mas retirando do INCO Os depósitos ali bfoqueiado,<;, 'para inte,grá�los no

rítmo do desenvolvimento, alcançando, assim, a realização soc.ial de mtensa

penetração e,conômica e, em consequencia. pela meta d\I'�iUmento e da- valo- Os respol1sáveis'pela can-

rizãcão da escolaridade e pelo saneamento salar,ial do magistério. dirlatw:a Lp.tt. em $ão,�aúl0!
,

.10. - Êrros de vulto como os observados.: em Sta. Catarina, decorren� estiveram reunid0{ "ontem,
- a,'certando p.orme!1,Gres para'tes da desordem e ,do desajustamentQ do ens�no ':primário, médio e técnico., se

a Fea1ízacãQ�,no dia. 29!Í])ró':'
dilímm, no ensino superior. Em relação aos índi!ces 'Popu la.cionais do Estado,

" ximo, do'grande cQnrí'eio 4e
mínimo se nos apresenta o exercício das profi!;sões liberais aqui existentes." e���ran:tehto, �la, c�l11panha "

-Senão, vejamos; temos 432 advogados apenas; 75· agronômos � '347 de�ntisJ�s,;" IlacJOn�ll�ta .erp.: Sa.o .�a��o
. , .

3
. /. .

Q " ..
' .......

' ':n .

-. '..e>-" (;l, �lJiUc10 sera 1�-�95 engenheuos; 349 medlC?S e 7 vetennarlOs: l1e.is� PH�'L.�lI,e;�I:oVa'l:�, I�O,�: r. ,a;U
'. .

�a pi·á:ç.á ,Rcios�v.ettISSO? O nosso subdesenVOlVImento, contra o qual se er-glle, :000ln ':\;lg01'!J:!?O � 08.' "",eí(ontâffi":'k-om4l;'pl'esença do
·nhecimento técnico do problema, na COlldição d� nO!Ílflm', de,�empJ;ê'sll:, o: a;'f.i..d�.p-' ';�::",il'l..-í.lr�cJ;x� 1Jix.�irá Lott

..
e

datO' vitorioso Sr. Celso Ramos. ..

.

·do' ··�l(,f,.:P1"esldNlte", ;1oao
Goulare.

.cam,panha de leU·
,

"

Esta é a area que o Prefeito Osvaldo Machado quer urbanizar, vendendo
3eus lotes. Ao mesmo tempo em que possibilita grandes meihoramentos para a
cidade com o dinheiro arrecadado, pagará os atrasados na Prefeitura M1l1iicipal.

Sõbre isso, há a enorme vantagem de integrar 'na cidade aquela enorme
area abandonada, que, como se vê na foto acima, apresenta-se, não obstante
:is. bonitas construções que ali estão sendo feitas, com um aspecto deveras com

p1"Ometedior para o aspecto geral de Florianópolis.
Acontece que a UDN não' quer ...

•. �anta Catarina na éra técnico-In�ustria I

N,OTA DO P.R.P�

atualmente, ao trabalho no

campc, Peritos da Assessoria
Técnica do Seminário ínror;

roam que setenta e sele por
cento da população -ocupam.,
se da agricultura e da pe
cuária. Os demais vinte e

três por cento dístrtbuemcse
nas atividades industriais,
corríercíaís, servíços em ge,
ral e fuucionalísmo.
Para uma radical mudan

ca nesta escala de
.

divisão
dos-grupos ocupaeíonaís, tor,
na-se necessário que a edu

cação do povo catarinense

bedeça a novas diretrizes: A
infância precisa ser' 'total,
mente escolarizada e a 'ju
ventude deverá ter es:cülas
técnicas e índustriaís, além
de ginásios, a fn de aten,
der ao desenvolvírnento ín,
dustrial por que passa o Es
tado.

O Grupo Laura Muller,
na sua parte nova, fOi
construido por Netêu Ra
mos, homem para quem
abri?' escolas constituia o
mais premente, dever de
um governante.
Hoje, 'com 250.000 crian

cas em, idade escolar sem

matrícula, o "sábio" des
govêmo de Heriberto Hulse
transfere para 1975 o enor
me problema: serão 250.000
-jovens de vinte anos' de
idad:e, na mais completa
ignorância, m a r g i 12 a i s
criados por um govêrno de
opereta.
Felizmente Celso vem

aí!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS, Domingo, 11 de Setemb�'o de 1960

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE

- sr. Osny Joaquim de Caro

valho
- sr. Vidal Amorim
- sr. Hercílio de Aquino
- sr. dr. Antonio N. Oliveira
- sr, Norton Mário da Sil-

veira
- sra. Jud,ue Ba:yer
- sr. Sidney Moritz
_ srta. Eloá Nunes de Mi

randa
- sr. Erico de Paulo e Souza

sra. vva. Dorvalina Ligo
cki
sra, Virgínia E. Reísa da
Silva

- srta. Maria de Lourdes
Platt

� sr. Gualberto Generoso

_ sr. Joaquim Sandoval N,a-\
tívídade da COsta
_ srta. Sônia Mafia ortíga
- sr. Euclides Tortato
- sr. Nilson Borges
- sr. José Testa

sr. EvaLdo Luiz
- sr. Célio Gevaerd
- srta. Ulda Conceição
- sra. Ollga Lehmkuhl
- sra. Altair Barbosa Mar-

,çai
- sr. dr. Hélio Berreta
_ sr. Cássio Pínto da Luz
_ sr. Fernando Luiz de Sá
- ,sr. Umberto Mazzola
_ srta. Marilda Tourinho
_ srta. Maria Sulamita de

Oliveira
FARÃO ANOS AMANHA

- sr. políbio Mendes

da Costa
- srta. Maria Alice Barreto
- sr. Nilson Mafra
- sr. Gustavo Pereira Lentz
� sr, dr. Newton Cheren

�

SANTINO ANDRADE'
DECLARA:ÇÃO rA PRAÇA

Declaro; para Os devidos fins e efeitos que, desde o

dia 26 de julho do corrente ano, não faço parte do

EXPRESSO FLORIANóPOLIS LTDA., cuja atitude foi
tomada ;por minha livre e expontânea vontade, desobri
gado de quaisquer compromissos para com a Sociedade
cujo ativo e passlvo, atê aquela data foi assumido inte

gralmente pelos re_wanescente da .referi�a firI?a.
Outrossim, declaro ainda que a documentação do distrate

I acha-se' devidamente assinada e arquivada na A. M.
Junta Comercial do Estado.

Fpolis. Agôsto 1960 Santinc Andrade

'Rápido "BARRIGA VERDE" SIA
Tra'nsporle de Cargas

Em Organização
Tráfego Mútuo com o "Transpm-tes Osni" e

"Transarco - Transportes Rodoviários"
Matriz Filial

FLORIANÓPOLIS r SÃO PAULO

'�ua Anháia n. 740
Rua Fco.o Tolentino n. 11 -Telefone: 52_74-79

� Agência - SÃO PAULO
" .

Rua Ita,rirí n. 61
Telefone: 9-37_84
End. Tel. TRANSVERDE

Telefone: 34-90
Caixa Postal n. 511
End. Tel. TRANSVERDE

�§I
Agências

LAJES
LAGUNA
TUBARÃO (Filial)
CRICIUMA
ARARANGUA

Agência
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 99"'
Telefones:
32_17_33 e 32-17-37

End. TeL TRANSVERDE
Atendemos as seguintes praças : Bíguaçú, São José,
São Pedro de Alcântara, Pal:hoça, Aririú, Santo
AmarO .da Imperatriz, Bom Retiro, Urubici, São Joa

quim, Paulo Lopes, Imbituba, Laguna, T,ubarão, Cri-
ciuma, Araranguá, Lajes, Campo Grande, Teófilo

Otoni, Teresópolis, Nanuque e PôÍ'to Alegre.

OSVALDO MELO

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - Hoje; mesmo os que

di&cordaram na localização onde se encontra a Estação
Rodoviária, já compreenderam que ali era meDmo

ponto certo.
Está faltando ainda uma coisa para completar o

: serviço, que é a ausência de um alto_falante como exis_

te em todas as Estações, para avisar os viajantes a hora.
exata da partida dos carros e o lugar onde estão para
dos. Essa falta tem dado confusões qtle podem ser evita
das.

Também será bom lembrar aos srs. chauffeurs, não
haver necessidade de usarem a descarga aberta, quando
após a saida, ,pela madrugada, entram no fim da avenida
.e pelas ruas até à Ponte.

Allenas uma colaboração e um atendimento às so

licitaç,ões que têm sido dirigidas ,para esta coluna nêste
sentido.

.

MULTIPLICAM-SE AS "FUNDAS" - Vai a seguir,
um bilhete que ontem foi diri'gido e recebido por esta
coluna.

'''Municiados das chamadas "fundas", multiplicam
se dia a dia, por completo descaso das a,utoridades com

petentes, as levas de garotos que pelos nossos jardins,
ruas e avenidas arborisadas, vivem alvejando os passa
rinhos, quando não, por maldade, as jane1as de ,casas

residenciais, .próprios federais, estaduais, munici;pais ·e

lâmpad,as da iluminação pública.
É uma vergonha ·que fatos deprimentes como esses

tenham que vir para as colunas dos jornais. Infelizmen
te é verda'de que todos vêm e deploram.

Os 'prejudicados dão parte às autoridades mas es

tas jogam o abacaxi sôbre a fis,calização de �enores e

assim, vai a coisa sem que providências certas sejam
tomadas". (R)

Paciência meu amigo. Bom foi mesmo que você se

acobertasse com o anonimato pois do ,contrário, estava

Iexpostó a receber um ,pelotaço desses teimosos e dese
ducados ...

confecimentos Sociais

CASAMENTO
Fialho Daux

CATARINA pode

BANCO

zo , sr Arthur Pereira Oli
veira Filho, Prof. Nelson
Teixeira Nunes, srta Nice

Faria, sr e sra Galdino J.

Lenzi dr. Maurício dos
Reis, 'jornalista Paulo Cos
ta Ramos, srtas Terezinha
e Elayne Amim, o jovem
oelipe Luz, srta qgia Moel

lmann, sr Rubens Pereira
Oliveira, srta Margot Paim
Luz, sr Udo von Wange

nhein, sr e sra Durval José
dos Reis, srta Tania Fialho,
sr Paulo Pereira O�iveira,
sr Arthur Garcia, sr AlmiL
oar Cruz Lima, sr e sra dr.

Antônio Boabaid, sr Rober
to Luz.

1 - Pequena tornou-se a

capela do Divino Espírito
Santo na manhã de 6.a feí ,

ra quando era realizado
co� grande suntuosidade o

casamento de Tereza Fia

lho, com o sr. Luiz Daux.
As 11 horas, dava entrada
na singela capela, a noiva
do mês. Tereza co� seu

porte elegante e muita be

leza, ostentava seu lindo
vestido em shantung e 01'

gandi,
.

modêlo de "Dior)'
numa caprichosa confecção
- Seu véu, de um "tulIe"
francês, muito bem armado
!deu maior realce ao seu

emoldurado rosto. A elegân ,

cia do noivo deu também
nota alta.
Na luxuosa residência das
famílias Garoffales - Fia

lho, a elegante recepção
foi sem dúvida merecedora
dos melhores elogios - Os
convidados, deram também
nota de elegância sem se

poder dizer o mais fino e

apurado gosto_Lindas toí,
letes, custosas jóias e ea.

prichados cabelos,' pois,
chapéus neste dia, tiveram
a primasia de permanece
rem na chapelaria.

--x--

2 - O governador do Es-
tado e sra. Heriberto Hulse,
rocepcíonaram no Palácio.
Residencial o Embaixador
Americano e sra John ca,
bot, com elegante [antar.

--x-- ".'

3 - Bastante concorida a

noite do dia 7 nos salões
do Querência Palace, quan
do a direção daquele Hotel,
homenageou êste .eolunísta
em um movimentado e ele
gante caquetel - Estiverard
presentes: sr e sra dr. Pau.
lo Bauer Filho, sr éo' sra
Espiridião Amim, sr e sra
Id·r. Aroldo Carvalho, sr e

.

sra José Lemos; dr. Fulvio

Vieira, srta Heloisa Helena
Carvalho, sra Bernadete

Viégas, sra Ruth Luz, sra

Florinda de Mônaco Goo-

--x--

4 - A Drogaria e Farmá_
ela Catarinense também
homenageou a srta Yara p.
Kasting, que representará
Santa Catarina na festa
dos "Brotos Elegantes do

Brasil".
--x--

5 - Hoje o Clube Doze de

Agosto acontecerá com uma

bonita festa abrilhantada
pel;t orquestra Marimba
Cusciatan. Um mo vlli.
mentado "sho'w" com re,

nomadas bailarinas, osten
tando lindas fantasias.

--x--

6 - Festejou aniversário
ontem, o menino Edson
Machado. A Coluna, Social
felicita pelo acontecimento.

--x--

7 --; No próximo dia 24 o

Clube 14 de Julho, na cída,

(de de. Lajes� recepcionará
Debutantes, com uma boni
ta festa.

--x--

8 - No próximo domingo
apresentarei a lista das
"Dez Mv.l1i\eres Bonitas da
Socíedad'& .

-'-x--
9 - Muito cumprímenta,

"do o Clube da "Lad(y" pela
lIDa��fica festa e decora

ções da tarde elegante do
Dr. Milton (Emita) Dall Ne-

--x--

lO - Gina Mac Pherson,
a mais linda brasileira, vi.

SANTA

o seu

sitará Florianópolis - O
colunista social do Diário
Carioca, J. A. Torreão será
acompanhante de Gina. '

--x--

11 - Lucia Maria Lange
"Miss Florlanópolís" feste
jou aniversário ontem
Felícitamos Lucia Maria,
pelo acontecimento.
--x--

12 - CURITIBA. Está de
parabéns o casal Sr. e Sra.
Dr. Milton (míta) DaU Ne
gro, pelo nascimento de sua
filhinha.

--x--

13 - Luiz Fernando Se
co e Senhora, da "Society"
carioca estão acontecendo
na capital catarinense.

--x--

14 - Estamos informados
de que o Dr. Victor Beeek,
está de noivado a vista com

a senhorinha Ruth Renaux.
--x--

Yara Bittencourt Kasting é
o Broto que na passal'eUa
vermeiha 'do

-

Golden "Roon
do Copacabana Palace, re
presentará Santa Catarina
na festa do dia 6 próximo.

--x--

e deve ter

• \:", , ••• .1;. -c" l' �� "'.'Um Banco para:
Financia o agricullor
Financiar o industrial
Financiar o comerciante
Financiar o profissional
Financiar o estudante
Financiar obras a cargo
do Estado e dos municí
pios
Financiar a casa popular
Arrecadar os dinheiros
públicos

Um Banco que não dê lucros
para o enriquecimento de um

grupo econômico, mas para a

melhoria das condições de vida
do povo catarinense.

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

seguintes:

Fundos de' Obras e Equipamentos
Fundos de Investimentos
Fundo de Assistência aos Municípios
Fundo de Educação
Fundo de Desenvolvimento Agrícola
Fundo de Saúde Pública

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

I

&SSSSSSSSSSSSSS';'r
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Bandas de corneta e música
Mandadas a Itajaí
Deram posse ao Delegado,
Mais cotado que �u já vi.

(Mas O que é que há?)

O ROTEIRO DO CANDIDATO
Para melhor sentirem, em contato direto com as

populações e seus mais autorizados porta-vozes os

problemas do Estado, Celso e 'Doutel prosseguem na

campanha percorrendo Santa Catarina de ponta a

ponta.
Agora no sul os candidatos da vitória têm sido

recebidos calorosamente. Grandes concentrações das

fôrças que os apoiam, chefes ;políticos da regi�o,
deputadoa estaduais, correligionários e amigos, tem

participado dos "meetings".
'" II r.. ""-'.

DEUS SANTO! O QUE É ISSO?
Maquis GD-E. Adairiie convidou Valdevino Cor

deiro o conferente: do Sindicato dos Estivadores de

Itajai, p8ll'8J Del�gado de Polícia daquela éidade. Val
devino impôs condições: recolhimento de todo desta
camento da policia. Já recolhidos os 18 policiais, e

para posse de Valdevino seguiram ontem para Itajaí
45 figuras da banda de Música e 12 da banda de. cor

neteiros.
Quem é êsse delegado que tem posse mais impor-

tante e mais onerosa do que a de um Secretário de
Estado?

Quanto vai custar, do dinheiro do povo, essas

idas e vindas de policiais, músicos e'�ol'neJteiros?
JAN FRENTE A JUS

Jan foi ao Alvorada, numa visitinha a Jus, de

quem quer as boas graças.
A entrevista durou apenas 20 minutos, e êle es

teve nervoso e confuso ante a tranquil idade cordial,
mas sem efusões do Presidente.

Isso registraram os comentaristas que também
assinala'ram ter Jan sujado os tapêtes do Palácio da
Alvorada, pois nos 20 minutos fumou três cigarros,
espalhando cinzas a tôrto e a direito. Nervosinho, ao
sair desabafou nos repórteres tratando-os ríspida
mente.

Ao percorrer a cidade, evidenciou novamentelI
suas

intençõe.s,. fazend.
o

q.uesta-
o de ir num carro J.K.,

até nisso tentando atrair para si o prestígio de Jus.
.

.,�,,-..,... ,- -
_', ��.,......__

AGUA DE OURO
1:les vão botar os hidrômetros que- já estão em

r depósito'. Vão formar outra arapuca igual a Elffa,
� cpdmp e depois as torneiras vão jorrar ouro, líquido,
para o'bolso dêles, é claro, enquanto o pobre povo vai
ter uma sangrla.

Tudo isso, porém, é sonho, porque tudo mudará
com Celso que liquidará com a 'Elfill e congêneres.
Di 22 rtll:-

'

GASOLINA DA D.O.Pr• PARA lRINEU '

Maquis HP-3. Escândalo. Im@aJidade. por conta,
talvez, do ouro que vai jOl-J;'I:\T das torneiras para 0&

cofres do Inco os inC,Oé1"atas. que têm o desplante de
falar em "campanha a,lta" lllà-s trocam chapas bran
cas dos .earros oficiais' por chapas amarelas particu
lares, estão se abastecendo na DOP com amarela e

tudo, para quem quiser ver e gostar do descalabro
dêsse govêrno que está jogando o dinheiro do .povo
contra o próprio povo,

, Fila de "chapa amarela",
Que vai roubar gasolina
Para a campanha elevada,
NlL Dê-O.Pe, não termina! ...

'tíssssssnssnsssss,..%� � A
� J,Cl�.) .•
SE'ssg

"

PROGRAMA DO MES
11 - Orq. centro americana "Marimba Cuzcatlan"
18 - Encontro' dos Brotinhos
25 - Encontro dos Bí'otinhos

·ALUGA-S·E
UMA CASA COM 4 QUARTOS E DEMAIS DEPEN

DÊNCIAS A RUA CRISPIM MIRA N° 31 - TRATAR NA:
RUA BOCAIUVA N° 83.

..

APEDITIVOS
�US/C'ADOS

. ,

DlAIMM'ÉNTÊ 04.6 /9ASlaÍls�
.

.. • P-';jttJ ..��. _��"'" ,J
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Sindicalo dos,; Conlabilistas de Fpolis.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

C O N V O C A ç A O
De ordem do Senhor Presidente do Sindicato dos

Contabilistas de Florianópolis, convoco os Associados
dêste Sindicato para se reunirem em Assembléia Geral

Extraordinária, na séde social, sita à rua Trájano, 14 -

2.° andar, sala 5, nesta Capital, pelas 19 horas do dià 15

de seterribro, em primeira convocação e, não compare
cendo- Associados em número legal para o- seu funciona
mento em primeira convocação, ficam desde já convoca

dos para as 20 horas do mesmo dia e local, para delibe-
rarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA !

a) _:_ Leitura, Discussão e 'Aprovação dos Balanços Fi-
nanceiros relativos aos exercícios de 1955, 1956, '�
1957, 1958 e 1959; •

b) - Leitura, Díseussão e Aprovação das Previsões

Orçamentárias para os exercícios de 1958, 1959,
1960 e 1961;

.

c) Leitura e Aprovação dos Pareceres do Conselho
Fiscal emitidos sôbre os documentos- acima.

---000---
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

C O N V O C A ç A 6
De ordem do Senhor Presidente do Sindicato dos

Contabilistas de Florianópolis, convoco os Asso,�iados
_

dêste Sindicato para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, na séde social, sita à rua Trajano, 14 -

2.° andar, sala 5, nesta Capital, ,pelas 19 horas do dia 16
de setembro, em primeira convocação e, não compare
çam Associados em número legal para o seu fun.cio
namento em primeira convocação, ficam 'desde já convo

-cados para às 20 horas do mesmo dia e local, para deli-
berarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA
a) - Leitura, Discussão e Aprovação dos Estatutos do

Sindicato dos Contabilistas de Florianópolis, por
escrutínio secreto.

---000---
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

C O N V O C A ç A O
De ordem do Senhor Presidente do Sindicato dos

Contabilistas de Florianópolis, convoco os Asso.ciados
dêste Sindicato para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, na séde social, sita à rua Trajano, 14 -

2.° andar, sala' 5, nesta Capital, .pelas 19 horas do dia 19
de setembro, em primeira convocação e, não compare
çam Associados em número legal para o seu fundo
namento em primeira convocação, ficam desde já convo ,

cados para às 20 horas do mesmo dia e local, para deli-
berarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA
a) - Eleição dos -Delegados Eleitores e respectivos

Suplentes para renovação do têrço do Conselho
Regional de Contabilidade em Santa Catarina.
Florianópolis, 5 de setembro de 196Ó.

'WiI�on Eder Graf, Presidente
Francisco Hegídío Amante, Secretário.

,.-----'�--

casa! -------

.

Descontos de
5 à 30-/.

�

�

em envelopes
Ifechados

-

:
Depen�en�o .

�e sua �ôa estrêla!

(

I �Bandeira
L

do 25- de Voluntário!

catarinenses.

de pública, das mãos da mu,
lher catarinense, que a bor
dára entre lábrimas e preces.
Recebeu.a o prlmeíro' vo

luntário, FERNANDO GOMES
CALDEIRA DE ANDRADA.
E aquela Bandeira que Os

catarinenses admiraram ex

posta na vitrine da Casa Ren,
ner integrou as fileiras em

marcha para os campos da
honra e com Ela 'muitos tom,
baram mortos no cumprímen;
to do dever, outros se esvai_·
ram em sangue e muitos ou

tros com Ela regressaram
cantando Os hinos da vitória
e trazendo.a coberta de lou
ros.

ANDRE NILO TADASCO

'�lr"'�J\
O dia 7 de Setembro, aa..

sinalando o transcurso de

nossa data magna, foi condi

gnamente comemorado em,

nossa Capital.
MUltO emoora tivesse sido

instatuido um Concurso de

v itrmes, nao se VlU, corno em

anos anteriores, o mesmo en,

cusiasmo.

,l!;ntretanto, a Casa Renner,
de G. B. Calaeira de Andrada

roí muito fellz no apresentar
uma veraadeira e preciosa
reuquía histórica,. que tão

de perto fala ao coraçao dos

Viram-na os eatarínenses
Por nimia gentileza do Sr. Ela não é uma Bandeira vul,

vsvaldo dos Passos Machado, gar. Não é nova. E' uma
umamico i-rereito Municipal, Bandeira qúe envelheceu e
a Gasa Icenner apresentou .murchou. .. deixou de ser
em uma de suas vitrines a viva para s� tornar relíquia
danJelra do 25.0 Batalhao de

••• a 'sua alma é o Passada
Voluntários da Pátria, que e a sua História de cinco anos
se acha carinhosamente valeram séculos de Ingentes
guardada na Prefeitura. sacrifícios ... sua vida fDi a

,I!;' uma Bandeira Irnpe> de um lustro de perlgrína-

1 ríaí , .. é uma Bandeira que ções fi) de heroismos!
'

esteve nos campos do -E!ara- Ela ali esteve nos falando Iguaí e que tomou parte em da fé dos nossos antepas-
.nuitos combates... sados.

25.0 Batalhão de Volun- Bandeira que daqui saiu e

cártos da Pátria fôra organí, voltou tríuntal,
zado nesta então Desterro, Saiu para o seu destino
constituido na sua quasí to- gloríoso numa encruzilhada
talldade de catarínenses. .. rrerótca, sempre indicando aos

Quando aquela Unidade seus bravos defensores .as

partiu, Os legendários descen; magestosas' alturas do cum,

dentes dos intrépidos "barrl; prímento da dever!
ga-verdes" receberam aquela Foi aos campos de luta �
Bandeira, a 21 de junho de voltou. Regressou desrígu;
1865, em sxpressíva solenída., rada, mas glortosa; para nos

Precisamos elementos do sexo masculino par a ser

viço fácil e bem remunerado.
REQUISITOS: Instrução ginasial ou equivalente

(mesmo incompleta); boa apresentação pessoal; idade,
entre 30 e 40 anos; 1 foto 3x4.; daremos . prioridade a

quem tenha conhementos de inglês ou alemão.
Dirigir cartas do próprio punho para: Rua Jerônimo

Coelho, l-A - escritório.

fazer recordar, nos dias do trêmulos de Mães e de Don., e Soberana.L!!
Presente, os feitos do Pas- zelas consagrada pelo fhe- Nossas congratulações re.

sado, reafirmando que a nos, 'roism:o de seus Soldados, Ela peitosas à Firma que díríg "

sa História não foi escrita ali esteve para nos dizer (; a Casa Renner, com os euar ��
com fátos ou átos ficticios nos confirmar o quanto vale prímentcs ao ilustre Prefei1 ;:
Fôra cerzida por dedos nascer em uma Pátria livre.Municipal. :::

o Disiuntor

QUICKLAG licenciado pela I'Westinghouse Unlco de Ação Termo-Elétrica Con
jusada!

�sses sinistros e outros pequenos acidentes não ocor
rerão o�de existir o Disjuntor Quicklag, Porque a in
terrupçao da corrente, em curto-circuito, se faz em 1/240
de segundo I Por outro lado, evita as interrupções dé
corrente nas sobrecargas de pequena duração.

.

O Disjuntor Quicklag proporciona aos circuitos elê.
'-'ICOS de residências, hotéis, hospitais, edifícios de
,partamentos, etc., uma segurança jamais conseguida!

I
I
I
I
I
I

• manejo como de um Interruptor comum
• elilT'!ina repoSição de fusíveis

I • simplifica e modernizCI as instalações

• elétricas
• fornecido em caixas de, embutir, até 8

I circuitos, 125 ou 250 volt� . I
L__ _:_ .J

assegura protesão
, .

maxlma aos

circuitos elétricos!

o Disjuntor Q u ic k I a 9 possui uma câmara
extintoro "de-icn" que opera sob o prlncl
pia da delonização do arco.

• Instalação simples em qualquer posição
• Isolamento perfeito

Para Instalações novas ou para reformas,
solicitem g anislênciu dos nosso$técnicos.

ESCRITÓRIO E FÁBRICA' Esl. Velha da Pavuna. 105 • Tel. 30·9860 Rio
FILIAL' SÃO PAU�O: Rua Gal. Jardim, 482 • 4.' andar· Tel. 36-2745
ORGAN IZAÇOE S DE V EN DA 5 EM Pôrto A'egra> Curitiba'
Belo Horizonte • Salvador • Reclf. • Fortaleza • Bolém I 8rasilla

..• em eletricidade, símbolo de qualidadeILETROMAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• FLORIANÕPOLIS, Domingo, 11 de Setembro de 1960 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

,PI 'MI FI - DEPAIJAMEN10 DA FAZ'ENDA
Movimento da TeS0:uraria, em 8 c.'le Agosto de 1960

Saldo do dia. 5 (em caíxa) Cr$ 8.447,870,90
R E C E B 'I M 'E >N TOS
'REOEITA' ·0RÇAMiltN';CARIA

Arrecadação 456.467,10
Depositante dle dínheíro 13,051:�0

PAGAMENTOS
DESPESA ORCAMENTÁ.RIA

Administração Geral
•

16.250,00
Exação e Fis::. Financeira 7.700,00
Educação Pública 52.850,00
Saúde Pública 10.360,10
Serviço de Utilidade Püblica 43.410,00
Encargos Diversos I 131.077,00
Receita Orçamentaria 581,20
Deposítante de dinheiro 221.489,60
BALANQO 8.433.671,80

o-s 8.917.389,70

Cr$ 8.433.671,80
1.267.639,80

o-s 9.701.311,60
Movimento da TesourarIa, em 9 de Agosto de 1960

Saldo do dia 8 (em caixa) Cr$ tM33.671,80
RECEBIMENTOS
R�CEITA ORÇAMENTAtRIA

Arrecadação 43�;0,50
Depositante de din:tleiro 18.715,60

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Administração Geral 40.200,00
Exação, e Fisc. Financeira 15.200,00
Sego Pública e Assíst. Social 5.000,00
Edw:-ação Pública 103.763,10
Serviços Industriais 21.900,00
Serviços de Utilidade Publica 62.870,00
Encargos Diversos 101:471,00

/ Restos a. Pagar 192.000,00
Deposítante de dínheíro 3.300,00
BALANÇO 8.340.832,80

Cr$ 8.886.536,90

Cr$8.340.832,80
1.267.639,80

o-s 9.608.472,60
MOVÜIlento da Tes01;lJrarla, em 10 de Agosto de 196C1

Saldo do dia 9 (em eaíxa) Cr$ fl.340.832,8à
R E e E.13 I M �'N TOS

, �ECEIT,A ORÇAMENTARIA
Arrecadação 176.�45,90
Depositante de dlnheiro 19.157,20

PAGAMENTOS
DESPESA ORçAMENTÁRIA

Administração Geral 25.423,00
Exação e Fisc. Financéita .

39.800,00
Educação Pública 25.000,00
Sego Pública e Assíst. Social 10.000,00
Saúde Pública 9.400,00
Serviços Industriais 20.400,00
Serviços de Utilidade Pública 43.450,00
Encargos Diversos 79.481,00
Depositante de dinheiro 520,00
BALANÇO 8.282.961,90

o-s 8.536.4.�5,90
DISCRIMINAÇÃO DOS�ALDOS

Na 'l1esoUi'lltria.
Em 'Bancos .•

••• t: •• .o,' •••• o.

•• .' ,. •. o. .. o. •. •. ..

Cr$ 8.536.435,90

Cr$8.282.961,90
1.267.639,80

Cr$ 9.550.601,70
Movimento da T;eSQuraria, em ll.de Agosto de 1960

Saldo do dia 10 (em caixa) Cr$ 8.282.961,90
REClllBIMENTOS
RECll:ITA OROAMENTARIA

Arrecadaçãó
•

210.009,60
Depositante' t.!e dinh.elro 4.791,00

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Administração Geral. 15.73q_,00
Exação e Fisc. Fmandêira 5.300 00
Educação ,Pública 12.9110:00
Saúd!e Pública 15.Sa5 00
Fomento 4.400;00
ServiçQs Industriais 4.500,00
Serviços de Utilidade Pública 9.600,00
Encal1g;os Diversos 45.381,00
Receita Orçamentária 1.128,00
Restos ? Pagar 21.050,00
BALANQO 8.362.083,50

Cr$8A97.7'6�,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SA�DOS
'Na Tesouraria
Em. �ancos

.. .. ..

... .. .. ..- .. .. .. .. ..

Cr$8.497.762,50

TRANSPORTES
CELSO RAMOS afirma que um povo só pode alcan

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

Cr$ 8.917.389,70

DISCRIMINAÇ�O DOS SALDOS
Na Tesouraria .. .• .. •. .. _. ..

Em Bancos .. .. .. ',. .. '. .. .. ,. .. .•

Cr$ 8.886.536,90

DISCRIMINAÇAO DOS SALDOS
Na Tesouraria .. ..,........ .

Em Bancos ....•••....... " .

SANTA CATARINA precisa
um govêrno que consiqa:

* Financiamentos para compra
de equipamentos rodoviários
para, os municípios

-

)

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

outras unidades da Federação, precisa, no próximo
quinquênio:

'Ir Melhoria e ampliação da nos

sa rêde de aeroportos

* Inierliqaçõo de nossas esira
das de ferro

- Construir e' reconstruir 1.500 quilômetros de es

tradas

- 'Pavimentar 1.000 quilômetros nas suas mais im

portantes rodovias.

Obter a construção de 1.800 quilômetros de es

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

* Melhoria, equipamento e re

equipamento dos nossos portos

VOTE
,

EM

PLANTÕES DE FARMÁCIA
11 - Domingo
17 - Sábado (tarde)
18 - Domingo
24 --Sábado (tarde)
25 :_ Domingo

Farmácia MODeRNA
Farmácia sto: ANTóNIO
rormáciasto: ANTóNIO
Farmáci.a CATARINENSE
Farmácia CATARINENSE

Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

"I .

O plantá@. noturno será eieiu. ado pelas farmácias Sto. An tõnio, Noturna e Vitória.
•

<

•

•

_ _.,-Z: -

O plantão diúrno com'l/reendi do entre 12 e 12,30 horas será. efetuado pela faro Vitória:.

ES TREITO
II - Domingo
18 - Domingo
25 - Domingo

Rua Redro Demorô
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

Farmácia DO CANTO
Farmácia INDIANA
Farmácia CATARINENSE

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

f'

O plantáo noturno será etetu ado pelas farmácias do Can to, Indiana e Catarinense.Cr$ 8.362.083,50
1.267.639,80

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto 1'ização dêste Departamento.
Cr$9.629.723,30

MQ�imento d.a T-esourar-ia, em 16 de Agosto de 1960
Saldo 1;10 día �2 (egl caíxá) 01'$ 8.$85.501,10

.R E ç. E {I.l M ,�t� T 9 S
REOEITA ORÇAMENTkRIA

Arrecadação 241.542,10
Depositante de dinheiro 282.903,30

PAGAME'NTOS
DESPESA· ORÇAMENTARIA

Administração Geral 4.800,00
Exação e Fis;�. Financeira 9.500 00
Educação Pública 4.600;00
Serviços Industriais 272.670 00
Serviços de Utilização Pública 2.915.760;00
Restos a Pagar 298.860,50
Receita Orçamentaria 3.200,00
Depositante de dinheiro 50,00
BALANÇO 5.400.506,00

Cr$ 8.909.946,50

DISCRIMINAÇAO DOS SALDOS
N� Te,souraria ..

Em Bancos , ...
O'.••••••••••••• , ."

Cr$ 8.909.946,50

c-s 5.400.506,00
1.267.639,80

Cr$ 6.668.145,80Movimento da Tesouraria, em 17 de Agosto de 1960
Saldo do dia 16 (em caixa) Cr$ 5.460.506,00

RECEBIMENTOS
RECEITA' ÓRÇAM'ENTARIA

Arrecadação 129.050,60
Depositante de 4ipheiro 20.536��0.
Despesa Orçamentaría 21.032 7(\ �� <

,Cr$ 5.571.125,80

'"�
PAGAMENTOS

< ;

DESPESA ORÇAMENTARIA.
Administração Geral 23.ÕOO 00
Exação e Fisc. Finaceira 4.500;00
E.d'ucação Pública 174.600,00
Saúde Pública 246.250,00
Serviços, Industriais

. 40.000,00
Serviços de Utmdade Pública 95.080,00
EDt�argo� Diversos '862.697,20
Depositante de, dinheiro 100 00
BA�ANÇO 4.124:298;60

Cr$ 5.571.125,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

Diretor
. .

Jucelio Costa
�oviIDent0 da Tesouraria, em 18 de Agosto de 1960·

Saldo do dia 17 (em' eatxa) o-s 4.124.298,60
RECEBIl'4ENTOS
REC'EITA ÓRÇAMÉNTARIA

Arrecadàção
.

. 270.804,40
Deposita'lite de Dinheiro • 13,597,00

N� Tesouraria .,

Em Bancos·· ..

Cr$ 4:408.700,00
Na.. Te.souraria :. .. .. ..

Em Baneos ..

Cr$ 4.124.298,60
1.267.639,80

Cr$ 5.391.938,40

Tesouretro
Mario _!.obo

PAGAMEbNTOS
DESPESA ORCAMENTARIA

Administração
- . . ..

20.100,00
Exação e Fisc. tFinanceira 14.10000
Educação Publica

.

l4.571;00
Serv!ços Industriail! 31.2�6,90
Servlços de UtiUdade Pública 78.350,00
Encargos Diversos 13.645,00
BALANÇO 4.236:677,10

Cr$ 4.408.700,00
Cr$ 4.236.677 10

�.267.639:80
Cr$ 5.504.316,90

,

MOTORES EL'ETRICO'S

AR.
.

'

Funcionamento perfeito) durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...

de garantia que os Motores Arno representam para o

consumldor.

Os Motores Arno são

·trôle Integral de

controlados pelo Sistema C. I. Q., Con

único que assegura perfeição máxima na

produção em série.

'(,t.�;. J
"

.� Y.:.}�
, .

. �� �
..

I

* Motores monefásicos até 1 V2 H P

* Motores trifásicos até 300 H P

* Motores para máquinas de costuro

* Motores especiais

ARNOS.A.,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:
+"�"�

ll;
'�

MEYER & elA.
Schmidt,

.p#'

FOHl10
IRMAOs BITE.NCOURT

)\CAIS SADARO . fO:H i a o t

ANllGO DEV-:>SI10 D"'_M,.�.NI.

P.M.F.
ATIVIDADES DO DEPARTA

MENTO DE ASSISTENCIA
MUNICIPAL

O dr. Osvaldo R. Cabral,
diretor do Depto. de, Assistên-,
cia Muniicpal, enviou o seu

relatório ao Prefeito Osval.
do Machado, relativo às ati
vidades do mês de agõsto úl
timo.
Verifica-se que se vem tra,

balhando com o habítua;
afinco dos últimos meses.

-000-
MAIS DE 900 DOENTES

MATRICULADOS
Os números do relatório

mostram que foram atendi.
dos precisamente 927 doentes.

CONSULTAS: MAIS
DE 1.500

Já o total de consultas so

mou 1.519, assim distribui.
das:
Clinica médica: 779;
Pediatria: 548;
Oftalmologia: 88;
Urologia: 11;
Uma visita foi realizada

pela equipe de médicos, na
sede do Município.

-000-

INTERVENçõES
CIRÚRGICAS

Atingiram o montante de

26, sendo 25 praticadas na

própria Assistência e uma em

hospital.
-000-

_ ,

INSPEÇõES DE SAúDE
Fo,rneceram-se 6 atestados

de sanidade.
-000-

GABINETE DENTARIO
O registro de consultas as.

cendeu a 301. Foram realiza
dos no curativos, 403 extra

ções e 291 anestesias, perfa
zendo a cifra de 1.105.

-000-

Aplicações Fisioterápicas
29' aplicações de Infra-ver

melho oonstítuíram o índice
das atividades, nesse setor,
do Depto. die Assistência Mu
nicipal.

-000-
TRABALHOS DE
LABORATõRIO

Não foi menos eficiente o

labor alí realizado.
Verífícaram.se 41 exames

de urina, 76 de sangue, 3 de

glícose, 1 de tempo de coa

gulação, 4 de hemo sedímen;
, tacão e 34 exames de fezes,

além de 20 exames diversos,
num total de 171.

I -000-
ENFERMAGEM

Regtstraram.se 562 curati-
"

vos comuns; aplicaram-se
890 injeções ínfra-museula,
res e 6 endovenosas.

-000-
FARMÁCIA

A Assistência Municipal
forneceu, em agôsto, o ex.

pressivo número de 1.869 f61'

-,
mulas médicas, cooperando,
assím, com a população po,
bre de Florianópolis.
Podemos pois, aduzir que

ela vem correspondendo às
suas altas finalidades, haja
vista o atendimento propor
cionando' aos mais necessí;
fados.

�

Os relatórios semanais do
seu diretor, o facultativo Os
valdo R. Cabral, comprovam.
no de sobêjo.

,

-000-

'?,' TELHAS. TIJOLOS �
·CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
'/lH BAOAR6 • fONE lIOf

""NlIGO DEPÓSITO O .... ""ANI
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"o ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
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FLORIANÓPOLIS, Domingo, 11 de Setembro de 1960 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. Cl\.':rAR�NA.
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... ?
'.

Compre agora os brinquedos que V. deseja oferecer no NATAL-'

E DESFRUTE DESTAS VANTAGENS:
- Y. pode receber os brinquedos agora ou quan

do desejar, até o NATAL.
- Divide o pagamento em 5 mensalidades. poden ..

do assim tornar realidade o sonho

do seu ente querido. sem afetar o -

leu orçamento.

- Paga o prêeo atual em 5 mênsalidades sem

juros e sem aumentos.
- Evitará possiveis aumentos no prêço de brinque..

dos.
- Estará livre dos atropelos de última hora.
'_ Escolherá os brinquedos preferidos pelo seu

/

ente querido.

-

I

.......

·f

"(�.i�!' -.:. ,��h"
. FAÇA UMA VISITA AO

MAGAZINE' HOEPCKE'
..ti

e bakonistas especializados terão �
o máximo prazer em mostrar-lhe i
o variado sortimento de "'�����·<'"":'\{?i;,·i i

�! -

brinquedos para todas as idades �
sem qualquer compromissso de sua p.arte

"-- ... - ... _
- ... �_-"iiIiI<.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



HOJE, pela manhã no

Lira T. C. acontecerá o'DIS
CO DANCE, com um "Show"
da orquestra dirigida por
Nabot.

o/aMjcvdÁJl'mnm
O Querência Palace H(l

�'a
data.

te�, homenageou o cronisl HOJE, no Clube XII de
Zuri Machado, com um "Co. .I.gôsto, será apresentado um

cKtail" pela data natalícia l g-rande "ShOlO" com a orques ,

que transcorreu no dia set,

�
tra "MARIMBA CUZCA-

pp. fLAN".

IIP'"
A Miss Minas Gerais, J O Sr. João Tolentino Neves

. ,

estará presente no baile das acompanhado Idas srtas.:
debutantes do próximo dia Clélia Silva � Elizabeth Pi-

15 de outubro." Miss Santa nho, jantaram quínta.feãra,
Catarina", será convidada no Querência.

YARA Bittencourt Kasting
foi escolhida para represen�
tar Santa Catarina entre os

Dez Mais Elegantes Brotinhos
do Brasil. Parabens ...

LACY Palumbo, Miss "O para esta mesma noite.
ESTADO" Letícia Palumbo,
estão acontecendo em Bhr,
'�enau.

NO próximo, dia 24, será
realizada a SOIRÉE da PRI
MAVERA no Lira T.C. com a

participação das "VENDE
DORAS DE FLORES", típicas
da Ilha Madeira.

Aniversaria hoje, a srta, �
Huda Conceição, conhecida

.

O Sr: e Sra. Dr. Hélio Sa ,

modista da Raroscap .. Os cüottí, inauguraram a Chur
meus sinceros parabéns pe-j rascaria "Blumenau".

,�1:�-_
��-

I: O Círculo Militar de Curí,

1 tiba, realizou 'ontem, o baile

,

de gala, da primeira Festa
internacional das Nações.

O Sr. Ivo de Souza, Geren
te da Ffrma "Atlas" aconte,

ceu na inauguração da Chur ,

No Idia oito pp., foi come

morado o Dia da padroeira
de Curitiba, Nossa] Senhora
da Luz. Grandes festivida
des foram realizadas na Ca
pital paranaense.

rascaria "Blumenau".

ESPORTES: hoje, na Bela
I .iap, haverá o grande clássico

•.
futebolístico entre as equipes

:. :10 Flamengo e do Ftumínen,
se. O meu palpite: FLA 2xl.

O Sr. João Gualberto, de
corador contratado pelo Lira
T. C., já esta' providencíando
as fIôres para a resta. do per
fume do dia 24.

Amanhã, o Sr e Sra. José
Mussí (da. Leda) festejarão
o primeiro aniversário de ea ,

sarnento,

ONTEM, à tarde as futuras
debutantes do Lira T. C., es

tiveram reunídag no Clube da

Colina, a fim de receberem

instruções a respeito do pro
grama que está sendo elabo
rado....

A autoridade paterna 'tem
por limites o amor do pai; no
coração paterno há sempre
UmJ tríbujral pronto a defen ,

der o filho.

A SRA. MARA BLEYER

Miss Elegante Disco Dance, sria. Vania Moritz, fino CHEREM, está na lista das
ornamento da sociedade florianopolitana, será apre- Treze Mai!J Elegantes Senho-
sentada hoje, no Lira T. C. às 11: horas, no Disco Dan- ras de Santa Catarina. AS
ce. Vania, é uma assídua irequenuuiora desta impor- Garotas "Radar", estão' ob,

tante reunião social dançante. servando as escolhas ...
S%%%SSSSS%%%%%S%%SSS;%SS%%SSSS%SSS%SSS%SS%SS%%S%SSS%%%%���"\�\,��

MELHORIA' DO SERVICO PÚBLICO
,

A burocracia tomou conta de Santa Ca
tarina. Hoje em dia é difícil alé pagar
o impôsto devido ao Eslado.

É necessário melhorar os Serviços Públi
cos de lal jeito que lodos aqueles que le
nham assunlos a {ralar nas repartições
públicas sejam alendidos num mínimo de
tempo possível,

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

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

VOTE EM-

o
LANCHE

,.

VALE SAUDE
COM

MARGARI VEGETAL
PURA -

GOSTO�A

NUTRITIVA

renha sempie em caso

Margarina Saúde -

em pacotes de 200
e 400 gramas e em

laias de 1/2 quilo

r------------,-----------------,

i �AAINA
5A"0"0 TEM CO�A5

.� I
I • purtsslmo» óleos vegelai, - 20.000 unidade. ,

de Vilomina A I
USE TAMBÉM PARA FAZER I

:
:
I
I

_ üolos mais - Assedos mors I
I fofos e mccícs 1 suborosos e nutritivos I t
L :.._ �. I

A PRIMEIRA MAIS PERFEITA MARGARINA f:'ABRICADA NO BRASIL I
E

--

• •••
Não vamos falar do En , e, agora, não há mais neces

sidade de instalar a esco

la ...

ço da política udenista, não

I
é votado pela Casa do Po

havia necessidade de um vo ... O governador sancío

grupo escolar, mas de uma na. A lei é posta em vigor ...
escola íeolada sàmente! Mas o professor não recebe

Assim funciona a Educa- a gratificação ínstítuída pe,

ção, pela falta de educação la lei na 2.373, que entrou

do govêrno que infelicita em vigor em 1� de junho de

Santa Catarina há quase 10 1960.

sino. Deixamo-lo para que o

façam os professores. Êles
sabem melhor o qUe acon

tece neste setor da adminis

tração pública estadual, de.,

pois que se apossaram, inde

vidamente, do poder os gru

pos de aventureiros, sem

credenciais para admínís,
-trar o que quer que seja.
Falaremos na educação

que êles têm para adminis
trar ...

Extinguiram o Departa,
mente de Educação, depoia
de o reduzirem a ossos de

borboleta, colocando à sua

direção uma pessoa que sà
mente possuía diploma da

Escclinha Walita ...
Criaram a Secretaria da

Educação e Cultura. Bonito
título. Educação! Cultura!
Inteligência! Capacidade!
Acontece, porém que a Se

cretaria quase não funcio
na ou funciona retardada,
mente.

.o:'a.ra ecmbatcr rapídarnente àOl_
lias costas, dores reumáticas, levan
tadas noturnas, nervosismo, pés In
chados, tonteiras, dores de cabeça.
resfriados e perda de energia causa
dos por dlsturblos dos rins e da be
xiga, adquíra CYSTEX na 'sua far
mácia, ainda hoje. CYSTEX tem au
Xiliado milhões de pessoas bi mlÜll
d.e 30 anal. N08S9 &P'utta 6 • Ida
'-ilIr proteglo.

Se um chefete político
udenildiano de Mondaí en
tende de edificar uma escola
pública estadual em seu dís,

tltto, mesmo que não dispo.
nha o distrito de matrícula
suficiente, o Chefe do Exe_
cutívo chama, o seu enge,
nheíro diretor de Obras Pú,
blicas e manda construir o

prédio, nos moldes do pedi,
do do "cabo".

'

Ten�linada ou não a cons,

trução, a Secretaria é ín,
teirada de que alí não po
derá funcionar a menciona
da escola. Mas a eleição já
passou, a finalidade da

construç?-d lá fui alcançada

Como êste, há outros'

exemplos.
O presidente do diretório

udenista de São Carlos acha

que determinado distrito de

seu munícípío "merece" um.

grupo escolar. Não há ne,

cessidade de levantamento
de dados técnicos educacio
nais ou m.esmo de orçamen,
to arquitetõnico. O governa
dor chama o diretor de

Obras Públicas € manda
c-onstruir o prédio, isto é,
manda começar o prédio.

Começado, paralizado ou

terminado a construção do

predio, o fato chega, então,
ao conhecimento da secre,
taria da Educação e Cultu ,

ra. .. E, então, a Repartição
competente vai verificar que
no distrito em aprêço, isto
é, que mereceu todo o aprê ,

anos! Em vez de pagar a grati
ficação devida ao protes,
sarado estadual, o governa.
dor udenísta manda novo

projeto à Assembléia Legis
lativa, com a recomendação
de não receber emendas e

que é aprovado a toque de

caixas. E o governador san,
ciona a lei qUe entra em vi

gor a partir de 10 de agôsto,
revogando, pelo seu artigo
_120, nada mais, nada me

nos que a outra lei, aquela
que. havia. dado a gratíríca,
ção de Cr$ 1.000,00 aos pro
fessores catarinenses!
A melhor, entretanto, foi

que alguns professores sim

patizantes do falso colono
pensavam em receber a pro.
palada gratificação e/ tive.
ram grande decepção, quan
do receberam os vencímentos
do mês .de agôsto... sem a

gratificação!

O governador udenista
manda mensagem à Assem

bléia Legislativa propondo o

estabelecimento de uma

gratificação de Cr$ 1.000,00
a todos ós professores pú
blicos do Estado. O projeto

AUX1LIESEUSRINS

E o que irão dizer, pelas
urnas de 3 de outubro de ..

1960, urnas que elegerão CEL_
SO RAMOS e DOUTEL DE
ANDRADE, o que irão dizer
DOIS MIL, NOVECENTOS E
QUARENTA E SETE (2.947)
professores diaristas que, por
um passe de mágica da lei
de aumento ao runcíonalís,
mo, passaram de funcioná
rios públicos a empregados
CONTRATADOS, sem direi
tos, sem garantias, sem con,

tratos, sem nada?
Educação ...

/lo

PROGRAMA DO MES

Mucus DA aSMA
Ataques de an;na e bronqutte ar
nuna!!l sua sau..e e (nfraquece-m o
coraçao. Mendoco dornínz ràpída
men�e �r "" crises, r buJ�rizando a

r�splra{ ao e garantlndc "um sonot r a n q u
í

j o de sde ° p-ímeíro dia
Compz:e Mendaco ainda h)j",. Noss�Ilaranha é a sua maior DrotecãQ,

SETEMBRO
DIa 11 - rOrq. centro americana "Marimba
Dia 18 Encontro dos Brotinhos
Dia 25 - Encontro dos Brotinhos

Cuzcatlan"

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

INSTITUTO' DE BELEZA\l'àlJ po::nn1ta que eczemas, erupções.
'.llC·13e� ruanchas vermelhas, Me!.
�a. à('·'€ ou f�psorl8sisu estraguem
'''� o ... "u Pet.�a NI.c:ode,m ao seu tu
:),..11:'1" !I',' h()j,� mesmo. Veja COra0
'ih,�,;#,"t ",H'sba com 8 coceira em 1
"'.'Uutus e rapidamente toma _
pele mscta, clara e aveludada. Ao

t:::cli� III' aoQ ti. é • "la, ID.Iar

VENDE-1SE um

centro da .cidade de
ótima renda mensal.

Mais informações
.'<:��-) _.j�,� .•� ..

0' '!t.��
�

�1ff��'�'�

por motivo de doença. Bem no

Joínvíl!e, com fina freguesia e

neste jornal.
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foram abafadas por calorosa
salva de palmas, passando,
depoie, a receber os abraços
e cumprimentos de todos os

presentes.
Por último, encerrando a

Convenção, falou o Presi;
dente Lourival Lopes de

Freitas, que saudou o Gal.

Paulo Vieira da Rosa e sua

ilustre comitiva, com pala;
vras de sincero agradecimen
to pela honrosa presença, es
tendendo seus agradecimen
tos aos representantes de

outras agrmíações políticas
que prestlgiaram aquela so

lenidade, bem como a sua

caravana procedente da vízí;
nha cidade de Laguna e, fi_

nalmente, ao povo em geral
pela participação expontâ
nea, ao mesmo tempo que se

congratulou com seus com,

panheíros pelo êxito alcança
do nos trabalhos desenvolvi
dos.

E, assim, num ambiente de
franco entusíasmo pelas can ,

didaturas dos Srs. Celso Ra,
mos para Governador, e Díl
ney Chaves Cabral para Pre.,

f.eito, encerrou-Se mais uma

convenção partidária, ante
vendo-se estrondosa vitória
das forças coligadas, tanto

em Tubarão como nos demais 1 madas pelo PSD-PTB-PRP-

municipios catarinenses, for. PDC-PL. .

CLUBE DOZ'E DE AGOSTO - Dia 11 de setembro S,if<ée e Show Es,petacular em Technicolor (om a Orquestra (en Iro americana "MA

fRIMBA CUZCATLAN"c Cantores: (arlo, Gonzales Pinto e Blalquila Amor Rumbeira Amelita "LA AI0MICA tROPICAL"

Convenção M uni ( i P a I do
Partido· Libertador de Tubarão

Usou da palavra, inicial.
mente, o professor Aloisio
Urnau, que saudou os con

vencíõnaía No decurso de sua

brilhante oração, rereríu.se
à personalídad., do Gal. Pau
lo Vieira da Rosa, ilustre
conterrâneo nascido em Pe-
dras Grandes. Também teve
o orador palavras elogiosas

������--iiiiii�·��i�-����cccc���Ei:iiiiiiiiiiiii;;;;�����t3fêhH%S·%SSSSUUSSsuSsuuss%iíSuuSbSSUSShSuSS"uU' �:��a����r�������a��t�!l�::
ra que êle, ao assumir a Pre;
feitura, 'possa concretízar os

anseíos e os desejos da cole
tividade.
O orador � seguinte foi o

Gal. Paulo Vieira da Rosa a

quem coube a incumbên�ia
de saudar o candidato a Pre
feito que recebeu o apóio
unânime de seus companheí,
ros de partido. Começou seu
brilhante improviso com a

afirmação de que o P.L. é, na
verdade, pequeno no tama-
nho, mas grande na quali
dade. Expôs, com tõda a
franqueza, as razões pelas
quais o seu Partido tornou.
se independente

.

em Santa
Catarina, abandonando a
União Democrática Nacional.
Rererlndo-ss ao candidato
Celso Ramos, disse que êle é
uma garantia de melhores
dias para o nosso Estado, e

qUe os preceitos do Partido
serão por êle cumpridos. Ao
finalizar sua oração, formu,
lou votos ao candidato Díl ,

ney Cabral para que, se elei
to for, empregasse o melhor

_
de seus sforços, visando à

I grandeza cada vez -maíor da
sua terra natal, para o que

" pod!a
contar com a colabo,

raçao dos peelistas de 'I'u,
barão.

Ouviu-se, a seguir, a pala,
vra do candidato Dilney Cha-
ves Cabral, que iniciou sua
vibrante oração dizendo que
tem vivido momentos de real
emoção. Ao receber tão hon
roso apôío, declarou: "Não
avalio') P.L. pelo tamanho
mas sim pelo elevado conteú,
do moral qUe eleva a nossa
terra". "Como soldado dís,
ciplinado da democracia _
continuou -, tudo farei para
honrar os compromissos as
sumidos, não só com os par,
tidos que me apoiam, mas
também com O povo tubaro,

�ense, pois desejo ser .útíl �minha terra e a minha gen-

'SSS,..SSSSSSSSSSSSSSSSS%SS,.,.SS%S%%SSSSSSSSSSSSSSSSS%,..ss%%'*"� CSSSS'S te". Suas Últimas palavras

,

SAUDE PUBLICA

Precisamos de um govêrno que promova:

Não há felicidade nem riqueza,
sem saúde.

ft 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 lêrços da população t07
tal do Estado, não dispõe de
qualquer assisiência sanitária.

• Adoção de práticas de medicina
preventiva

• Facilidades para a fixação do mé
dico, do dentista, do farmacêutico e
do enfermeiro nas zonas do interior

CD Plánejamento e construção de serviços
de água e esgôtos urbonos e de
sistemas stln;�ários para o interior

VOTE EM

CIDADE LIMPA
DEPENDE DE

VOC:í!:DR. LAURO DAURA

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!REASSUM'IU A CLI'NICA

Reduçã' do preço do Gás
LIQUIGI'S

. INo clichê acima, uma fase das operações de engarrafamento do gás em

granel na ESTAÇÃO LIQUlQÁS de Florlanôpolls.
Liquigás - Fone 6355.

LIQUIGÁS ENGARRAFA EM FLORIANóPOLIS
.

A LIQUIG.ÁS DO PARAJNÁ E SANTA CATARINA S/A. com o in-

t.UltO. de proporcionar m.elhor assistência e serviço perfeito, alem da ga

rantI� do se,u. reabastecl�ento automatico, engarrafa diretamente na sua

estaçao da filial ?� Flonanópolis, em CAMPINAS - (8. JOSÉ).
Com a nohcl� d,a e�trada em atividade deste estabelecimento, unico

no genero em Flonanopohs, a LIQUIGÁS DO PARANÁ E SANTA CATA
RINA S/A. orgulha-se de a�unciar aos seus prezados consumidores e ami
gos que o preço .�..? gas s?blU uma redução, sendo que atualmente o con

,

teudo de um botijão de gas de 13 Kgs. passou a ser de Cr$ 335,00, perma-
n�cendo as LOJAS PEREIRA OLIVEIRA únicas exclusivistas nesta Ca
pital pelas vendas de fogões a Liquigás.

meridional pub.

Dilney Chaves Cabrallamém é o candidato dos libertadores, cujo no.me foi

homologado por unânimidade de votos dos convencionais - ,Prese,nlé à

sessão solene o Gal. 'Paulo Vieira da Rosa, Presiden:le do Partido de Raul
Pilla em Santa Catarina - Aclamados enlusiáslicamenle os candidatos CEL-

SO e Dilney.
(Reportagem de

JABES GARCIA)
Sob a preaídêncía do Cap.

Lourival Lopes de Freitas,
Presidente do Pa,rtido Líber,

tador, secção de Tubarão,
realizou-se, sábado último,
às 20,30 horas, em sua séde,
à rua Coronel Collaço, a

I Convenção Municipal do P.L.
tendo comparecido à sessão
solene de encerramento o

Gal. Paulo Vieira da Rosa,
Presidente do Díretórío Re

gional do P.L., acompanha
do de ilustre comitiva, os re,
presentantes de outros parti
dos políticos, correlígíoná,
rioa peelistas e representan,
tes da imprensa falada e es

crita.
Aberta a sessão pelo Cap.

Lourival, êste designou uma

comissão composta dos cor.

reltgíonâríos João Praxedes
Teixeira, Aloisio Urnau e

Olimpio da Silva para in.
troduzir no recinto o candi
dato Dilney Chaves Cabral,
do P.S.D._P.R.P., o qual foi
,rE{cebido sob calorosa salva
de palmas.

SOCIEDADE TERMOELETRICA D'E
CAPIVAIRí

CONVOCAÇÃO DE
.

ASSEMBLÉIA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

II CONIVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a comparecerem

à à Assembléia Geral Extraordinária _a realizar-se no

próximo dia 14 do corrente, às 17 horas, na séde social

em, Capivarí de Baixo, MunLcípio de Tubarão, Estado

de Santa Catarina, a fim de tratarem da seguinte ordem

do dia:

a) - aumento do capital social;
b) - reforma dos Estatutos Sociais;
c) _:_ assuntos de interêsse da sociedade.

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

Presidente

Missa de 1.0 Ano - Falecimento
DONATO BARBI

A família de DONATO BARBI convida o parentes
e amigos para a missa que' fará celebrar no próximo
dia 13 do corrente (terça-feira}, às 7,30 horas, na Cate;
dral Metropolitana, por alma de seu inesquecível e que-

rido chefe. __

Desde já, antecipa agradecimentos, a todos 'que se

dignarem comparecer a êste ato de fé cristã.

Florianópolis, setembro 1960

Veneravel Ordem Terceira de São
Francisco da Penitenciál

E D I T A L
ELEIÇÃO DA MESA ADMINISTRATIVA

EM OBEDI:í!:NCIA, A DETERMINAÇÃO DA MESA

ADMINISTRATIVA, E, EM CONFORMIDADE COM

OS ARTS. 9, 10, 11 e 12 DO COMPROMISSO EM VI

GOR, SÃO CO!N�OCADOS ÜS IRMÃOS DESTA VENE

RÁVEL ORDEM TERCEIRA, PARA COMPARECEREM
NO DIA 18 'DO CORRENTE MÊS, 3.° DOMINGO DO

MÊS, EM NOSSA IGREJA, AS 10 HORAS, A FIM DE

TOMAREM PARTE NA ELEIÇÃO DA NOVA MESA

ADMINISTRATIVA PARA O TRIENIO DE 1960-1963.

Florianópolis,' 3 de Setembro de 1960.

Reynaldo Dias de Oliveira
Secretário

CIDADE LIMPA

DEPENDE DE

VOC:í!:

,_. (

Para - Vice·Presid�nte FEININDO FERuiiii8ií"OVlçãO
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Lira T. (. dia 24 sábado - SOIRIÉE DA PRIMAVERA - (Festa do Perfume) Àpresenlçãao das "Vendedoras de Flô res".

Por WALTER LANGE
N° 169

Um médico londrino, es,

pecialista em moléstia de

nervos, recomenda pintar os

quartos de dormir com tín,
ta azul; afirma que' esta
côr auxilia o homem a dor.
miro (Certamente à noite,
com a luz apagada e os

olhos fechados!)

que no valor de um milhão
de Dólares! Pensou que o

mesmo havia sido esquecido
dentro da roupa e foi ao

Consulado Americano entre

gar o cheque. Esperava re;

ceber pelo menos uma gra;
tificação pelo achado. Mas,
verífícou-se que se tratava
de uma nota sem valor, Um

reclame de uma fábrica de

pasta de dentes. Triste vol,
tou para casa. O caso foi

publicado pela imprensa.
Mais tarde ela foi surpreer
dida ao receber da dita Iá
brica a quantia de 100 mil

Liras, pois tudo tinha ter.
minado em uma enorme

propaganda do produto.

Na exposição mundial de
Bruxelas foi mostrado um

"banheiro, pelo seu inventor.
Pierre Schoffier, no qual a

água está sempre em movi,

mento, sem derramar. Aür;
ma o fabricante que os ba,

nhos, em água em movímen

to, são de grande utilidade

para ajudar a' emagrecer,

Um carteiro do correío de

Freswater, Inglaterra, quan;
do se aposentou, fêz o que
há muitos anos desejou ta,

zer- jogar o seu despertador
fora. - Dias depois recebeu
dos seus colegas um pre
sente de despedida: um des,
pertador!

'- há mais
de 40 anos

a marca tradicional
do melhor tapête l

À venda nas boas casas

especializadas

Praça General Ozório, 45 - 4.0 ando - 8/405
Representante para Sta. Catarina

COMÉRCIO E REPRESENTA'ÇõES STROBEL LTDA.

no seiôr da

tal e depois fale comigo." O

moço assim fêz. Na rua in.

dicada, num bairro misera.
vel da cidade, encontrou a

casa, onde morava uma po
bre viúva com diversos fi.
lhos em estado deploravel,
Descarregou o seu automó,
vel e, mais tarde, encon
trando.se com o sacerdote,
lhe disse: "Padre, estou sa,

tisfeito. As lágrimas daque
la viúva e a alegria daque,
las crianças me mostra.
ram ... um pedaço do céu."

Vote sabia? Que o faculta.
tivo que assistiu ao nasci
mento de Edison, o grande

Onde fica o Céu? Conta- inventor, lhe prognosticou
se que certo sacerdote, con, desarranjos cerebrais, deví

versando com um moço rico, da à estranha conformação
mas pouco crente, que havia da súa cabeça? Por outro

assistido ao seu sermão, que lado, o professor da escola

versava sôbre as palavras de primária, por êle frequenta.
Jesus "é mais facil um ca- da, o classíüeou de "tapa.
melo passar

,-

pelo fundo de do:', dizendo-lhe, ao. c�bo de

uma agulha, do que um rico três meses,. que de.sIStls.se de

entrar no reino do céu" I estudar, pois que jamais se.

chocado o jovem milionári� ria capaz �e aprender o que

lhe perguntou: "Afinal pa.1 se lhe ensinava,
,

Vo· bía?
.

Izabella Porcu de Oaglía; dre, onde fica o céu?" "Quer .

ce sa .Ia. que os pI�.
ri, Sicília, uma· pobre víú- - saber?", respondeu o sacer- n.lsta� adquirem com exerci

va com 4 filhos, recebeu dos dote, "então prometa ra, cIO sobre o teclado, grande
Estados Unidos um enxoval zer o que eu vou lhe pedir: força nos dedos; pa�erews.
para os mesmos, como auxí, Encha o seu carro de man- yk, por exemplo, podia que

lio. No bôlso de uma das tímentos e roupas e leve brar um pra�o .

batendo.Ihe

roupas encontrou um che, tudo para a Rua tal casa
com o dedo índlcador,

_______________________'_ Você sabia? que Voltaire,
o escritor mais popular da
França, no século XVIII,
morto em 1778, o seu cadá,
Vier não foi admitido em ne

nhum dos cemitérios de Pa,
ris? Voltaire, em vida, cri.
ticou inúmeros dogmas,
principalmente a exístêncía
de "Santos".

Você sabia? Que os croco

dilos do rio Nilo permitem
que pequenos pássaros lhes
limpam os dentes de resí,
duos, sem fazer o menor da.
:10 a êstea seus amigos ala.
dos? (Deve ser porque os

erocodílos não sabem que
existem palítos.)

Alguem diSSe uma vez ao

grande filósofo Immanuel
Kant: "Eu sempre digo
aquilo que penso." "Ah, res,
pondeu 'Kante, "é por isso
que o senhor esteve calado
até agora."

----------

CIDADE LIMP:A

DEPENDE DE

VOCÊ:

INICIE BEM A PRÓXIMA ENGORDA COM

INIGUALAVEL!'
SYNOVEX contém duas substâncias
naturais em quantidades balanceadas, que
fazem os bois aumentarem de pêso
rápida e econômicamente, melhorando

o índice de aproveitamento dos alimentos.

ALÉM DESSA _VANTAGEM, SYNOVEX PROPORCIONA:

e melhor desenvolvimento dos animais e carne da melhor qualidade
e superior qualidade da carcaça.

MAIS CARNE! MELHOR CARNE! SEGURANCA ABSOLUTA!
.

VEJA o NOTÁVEL AUMENTO DE PÊSO QUANDO OS 8015 SÃO IMPLANTADOS COM SYNOVEX:

Provo Ganho
n.O de dias de pêso

* ARGENTINA
SYNOVEX 143 39 kg
Grupo testemunha 143 8 kg
SYNOVEX 90 67,6 kg
Grupo testemunha 90 47,7 kg
SYNOVEX 120 119,8 kg
Grupo testemunha 120 90,4 kg

-

** CANADÁ
SYNOVEX 123 173,7 kg
Grupo testemunha 123 12?,3 kg
SYNOVEX

/

92 122,0 kg-
Grupo testemunha 92 87,5 kg

Prova Ganho
n.» de dias de pêso

* AUSTRÁLIA
SYNOVEX 56 80,3 kg
Grupo testemunha 56 68,9 kg

-

* BRASIL
SYNOVEX 143 142,3 kg
Grupo testemunha 143 95,2 kg
SYNOVEX 132 69,4 kg
Grupo testemunha 132 34,0 kg

* URUGUAI
SYNOVEX

< 128 90,3 kg
Grupo testemunha 128 66,6 kg

-

* Regime de posto * * Regime de pasto maís suplementação com milho

Adquira SYNOVEX no seu fornecedor preferido. Para maiores informações
sôbre SYNOVEX consulte seu Veterinário PU envie·nos o cupom abaixo:

(

--------
8

rll!ll
I À E. R. SQUIBB & SONS S.A.

I
I
I Nome:

Enderêço:

I Cidode: _

..
I
I
I
I
I
...
/

•

Squibb-Malhiesonn
MATHIESON

Divisão Agro-Pecuária
Av. João Dias, 2758 - 510. Amaro - C. P. 7225 - S. Paulo

Favor envíor-nos, sem compromisso, comple
tas informações ,sôbre SYNOVEX.

DIVISÃO AGRO - PECUÁRIA DA

E·R·SQ..Ule.s &. SONs,S'A
Av. João Dias, 2.758 - Tel.: 61-:1141 - End. Telegró
fico "ERSQUIBB" - Caixa Postal 7225 - São Paulo

Jânio Oua�ros e os �omens �e cõr �u �rasil
1) O excelentíssímo sr, dr!j'

cc
•••/ RESOLVO POR VETO 7) Sm termos claros, Jânio

Jânio da Silva Quadros·, eaa; TO:I'AL '-A JJMEDIDA DE- achou que a homenagem à

didato da UDN à presidência CRETADA POR SER CON- Mãe Preta era CONTRA"'RIA
da República, tem pedido os TRARIA AO INTERESSE AO INTERESSE PUBLICO,
votos dos homens" de côr do PUBLICO ... " i que o local era impróprio e,
Brasil, aos quais se 'ulg.a
com direito.

que os saldos de 1952 não de.

viam ser aplicados' EM FINS
NAO ES8ENCIAIS.
8) Esse veto foi publíeado

no "Diário Oficial" de 25 de
setembro de 1953.
9) Entretanto, a negativa

do sr. Jânío- da Silva Qua.
drros, (que já havia. perse,
guid.o e campeão Adhemar
Ferreira da Silva, membro

exponencial dos homens de
côr <não só no Brasil como de
todo mund), fi rejeitada pe
la Câmara Municipal de São
Paulo.

10) Realmente, na sessão
de 12 de setembro de 1953 o

veto do Prefeito Jânio :dia
Silva Quadros foi rejeitado
pela Câmara, tendo o presí;
dente da Edilidade paúlísta,
na, promulgado a Lei, que
recebeu o número 4.414, de
24 de outubro de 1953.

11) Contra o "não" do Pre
feito Quadros, o monumen,

to fi erigido, e lá está, no

Largo Paíçandú, na Cpital
de São Paulo.

12) Ninguem pode, por
conseguinte, entender como

. êle, o candidato da UDN, pe ,

de votos à grande raça que
fez o alicerce do Brasil, e à
qua lnegou uma simples e

justa homenagem, mostran
do o seu manifesto precon,
ceito racial. Os pretos de brio
não podem, portanto votar, '

no ra�ista Jânio Quadros.

2) O caso é estranho de,
vido a um fato muito conhe
cido em São Paulo e que, pe,
I seu interesse, vamos resu,

miro
3) Na sessão de 4 de feve

reiro de 1953, o vereador
Elias Shamass, apresentou à
Câmara Municipal de São

Paulo, um projeto de lei,
cujo artigo primeiro 'rezava

assim:
"Como homenagem do povo
Je São Paulo, tíca o Executi.
vo autorizado a mandar erí,

glr, no Largo do Paícçandú,
um busto dedicado à Mãe
Preta."
4) Para execução desa o

bra, o projeto previa a mo.

desta importância de 300 mil
cruzeiros.
5) As Comissões todas

(Justiça, Educação e Cultura
e Fin3lIJ.ças) foram favoráveis
ao proáeto, que foi aprovado
na sessão de 26 de agsto de
1953.
6) No 'rua 23 de

r

setembro,
o então prefeito Jânio da
Silva Quadros, enviou à Oâ,
mara ofício A. T. - 2,863-53,

._...... dizendo:

('OMUNICA'ÇÃO 'A PJAÇA
'Rápido "BAR:RIGA VER'D,E" SIA

Transporle de (argas
"EM ORGANIZAÇÃO"

Tráfego mútuo com o "TRANSPORTE OSNí" e

"TRANSARCO -, TRANSPORTES RODOVIARIOS"
Comunicamos à praça que estamos atendendo ac

Comercio e Industrias, em geral, o transporte de cargas
do Rio de Janeiro e São Paulo para Florianópolis e cir

cunvizinhanças o que está sendo efetuado com eficiência,
segurança e àbsoluta rapidez.

Outrossim, para quaisquer outros esclarecimentos
damos abaixo os nossos endereços:

Agência - RIO DE JANEIRO: -
Rua Carmo Neto n. 99 (Transar.co) 'I'ransp. Rod.
Telefones: _23.17 -33 e 32-17·37

Filial - SÃO PAULO: -
,

Rua Anháia n. 740 (escrit. e armazem)
Telefone: 52-74-79

Agência - SÃO PAULO: -

Rua Itarirí n. 61 (arrnazern)
'I'elefone : 9.37·84

Matriz - FLORIANÓPOLIS: -

Rua Francisco Tolentino n. 11
Escritório e depósito
Telefone: 34-90
Caixa Postal n. 511
End. Telegr.: TRAN8VERDE.

Filial em TUBARÃO - Agências em: LAJES�LAGUNA
CRICIUl)1A e ARARANGUA

SANTINO A!N'DRADE e ORLANDO MACHADO
Diretores:

-

EDUCACAO
,

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

* Criallão de 239 mil novas matrículas primá.
rias, sendo: _

* Instituigão de um programa de concessão de
15 mil bolsas escolares, sendo 1.000 no pri-

-

meiro, 2.000 no segundo, 3.000 no ter

ceiro, 4.000 no quarto e 5.000 no quinto ano

de govêrno.
* Salário eondigno par,a os professores
* Criação de escolas profissionais de nível

p6s'primário e médio

* Federalização da Universidade de Santa
Catarina

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

* EXécução pelos Municípios de programas de

educação com recursos do Estado

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

""

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em todo o' mundo... o experiência cfos frotistas mostro -

.

Você não pode comprar pneus
que custem menos por quilômetro

do que Firestone

COMÉRCIO E INDUSTRIA GERMaNO STEIN S.D.
RUA CONS. MAFRA; 47 - FLORIANÓPOLIS

o maior estoque de Qneus 'Fí,t$fOne da praça
•

,. 9"

SETEMBRO
DIA 11 - Disco Dance com orquestra
DIA 18 - Disco Dance com atracões
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

teirinhas, que serãoexiglda , rigorosamente' na

VENDE-SE
CENTRO
Rua Cons. Mafra
casa
Rua Altamiro Guimarães,
Esq.
Casa
Rua Tiradentes Esq.
Casa

.

Rua Almirante Alvin
Terrenos
Rua Brig. Silva 'Paes
Terreno
Rua Visconde OUl10 Preto
Casa e Terreno
Avenida Mauro Ramos

'- Terreno
AGRONÔMICA
Rua Alm. Carlos S. Carneiro
Depósito
Rua São Vicente de P-aula
Casa
ENSEADA DE BRITO
Praia de Fóra
Sítio e/52.000 m2

ESTREITO
Rua Aracy Vaz Callado
Casa
Balneário
Terrenos
BARREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos
CÀPOEIRAS
Rua Apiai.._,
Terreno
Rua Portella
Terreno

MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno
COQUEIROS
Rua Juca do Loide
Terreno
Rua Pascoal Simone
Casa
BOM ABRIGO:
Rua Ipanema.
Casa \,verâneio)

ALUGA-SE
CENTRO

IRua Conselheiro Mafra Rua Alvaro de Carvalho
Sala Ampla p/ Escritório Sala Comercial com insta.

ALÉM DOS IMóVEIS ACIMA, SEMPRE OUTROS
NOVOS A VENDA E PARA ALUGAR
INFORMACõES DETALHADAS SEM COMPROMISSO
Rua Felippe Schmidt, n.? 37 - Sala 2-A

I.A.P.I. - A V I S O
A. Delegacia do I. A. P. I. avisa aos segurados do

Instituto, interessados na locação das casas do Conjunto
Residencial do Saco dos Limões, que as inscrições para
aquele fim serão encerradas no próximo dia 15 do cor

rente mês. Após aquela data os segurados inscritos se

rão devidamente classificados na forma do edital já
publicado.

Amaury Cabral Neves
Delegado Substituto

.;;

JEEP WILLYS - 541 .......---..
COMO É GOSTOSO

O CAFÉ ZITO

lD.tltlO . GUA�AHAR�
APARTAMENTOS EM CONDOMíNIO

RUA FERREIRA LIMA

(ao lado da rec, de Medicina)
,�,.;·.<!.-.��.;:;.��.��.;.�".·.','.fJ·"', .... -..}�-.:_��.�_.- .,....� "T"""- "

FINANCIAMENTO EM 5 ANOS

TONI
APARTAMENTOS tM CONDOMíNIO

AV, RIO BRANCO

(próximo à Assembléia Legislativa
do Eslado)
.CONSTRUÇÃO INICIA,DA

Área c] Garagem: 144m2

Informações : �I
.. '.

� moveis
\ mpo - vcnac=tococoo -OCIflII7JSlfoçÇO .'

�I RU ..... FELIPE SCHMIOT )7 5c1O 2A-Ed SÃO LUIZ

..

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

-------------------------------------------------------------,---------------------------------

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSõES DOS INDUSTRIARIOS

De A GAZETA, de 28-8-59

(A pedido de um grupo de amigos do casal Fernando Viegas)

AFRONTA Eu ontem à noite me senti um pulha. Um pulha
l· 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 na palavrório de sua propaganda.
Jamais acreditei se pudesse dizer em público

acreditei nunca que gente medianamente civilizada

ça pública escutando e. aplaudin.d? !anta miséria,
tempo, a linguagem baixa e 3; .vilânía de um grupo

dados por um débil mental.
Chego a ter vergonha de mim mesmo por ter de confessar que as

leis que nos governam permitem o espetáculo de ontem. Garantem o espe
. táculo de ontem. Sujeitam homens decentes ao espetáculo de ontem. A in

dignidade de ontem. A vergonha de ontem. À miséria de ontem. Ao escár

neo de ontem.
, Então, dois desclassificados, pai e filho podem afrontar impune-
mente a família, a sociedade, o Govêrno do Estado, 08 Partidos Polítíeos,
as mais altas figwras do clero, do comércio, da indústria, acobertados pela
ma irresponsabilidade ou pela nossa covardia?

Mas quem são êles?
O pai é o conhecído 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 difundir 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. Tem de ser louco.
Enriqueceu na chantagem. A custa de golpes. E ainda se gaba do

feito, no mais acíntoso 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
rínense. Como a espôsa do dr. Aderbal Ramos da Silva, modelo de tôdas as

virtudes e merecedora de nosso maior ,respeito .Como a espôsa do Gover
nador Heriberto Hulse, citada como aproveitadora da posição dó 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 tôdos da família do Governador do Estado. O Senador Irineu
Bornhausen. A classe tôda dos briosos estudantes catartnenses.

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 americanos e a Souza Cruz, na questão do fumo?
Porque lhe negaram quarenta mil cruzeiros mensais para não ata

cáIos,
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 pO!J.' 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.

tanto palavrão. E não

pudesse ficar em pra
suportando, por tanto
de, salafrários coman-

-
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- Estreito, com ALFREDO.
--------------------------,---------------------------------------------------------------

APAR'ELUO '.D;E ,ALTA' ROTA'ÇÃO
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FLORIANÓPOLIS, Domingo, 11 de Setembro de 1960

*
.

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

.. ..'
.

.

L �������� �__� ��__�_��_�������_�_""�__� � - ....� ..

:PELA MANHÃ: JUVENIS; À TA'RDE: TAMANDA'RiÉ X BANCÁRIOS - Não haverá 'jogos de profiss.�onais na cidade hOje. Os clubes descan-'
• sarão êsle domingo, já que no próximo domingo leremos o iní�io do ('ampeonalo Calarinense (1.i elapa). M,as não passaremos um:
:"domingo em branco", pois pela manhã leremos duas pelejas pelo (ampeonalo de Juvenis, a saber: Avaí x Atlético e"Figueirense x:
: Bocaiuva. À tarde jogarão amistosamenle o conjunlo do Tamandaré (amador) e a Seleção Bancária que se prepara para o próximo.

. ",�'. ,..

C B ·1· B
,.

d F I bI' • , '\iii. ..� wa.
..

. '

,;-", ,( . ampeonalo rasl elro ancarlo e u e o. Des'"e t
.

I h t·......---- ... ------l.-- ....·---'l-- ..��---- ..-- P r amo os c Uucs ca annen-
ses· "negócio" �e Yen�er
joga�ores

E�erJolre }. �anc�ez,1 nol�Pacaem�u, ,�eio titulo mun�ial
�os o!a Ios _p·�e�IEon�tilrt�uRI'aO-u,�V�I�u�_us�el�a.asa avPo�l�t�a:as-1 'aJI.e�peao�r:t�arOg'�e:am��CaKOf:l.ertm��aO�U�q�u�e�g����a����j�j�:N�t��'id���:� o local daI São lpaulo, .pois nosso cam, realização da peleja, infor-

Vai tomando contornos
I com Os esforços dos mexíca, viajará o mais depressa pos; peão é reconhecido como o mau: "Eefetuaremos o com,

sensacionais o "affaire" 'em I n�s: _ representados pela C?- sível para o México, a fim prímeír desafiante ao título 'I bate no Pacaembú, que será

torno da coroa mundial de : missao d� Boxe daquele pais, de conseguir a realização da mundial. Será uma premo- adaptado para esse fim. O

peso-galo, vaga co� .,a re, ! que deseJ� a t�do cust� �ue peleja em São Paulo. Escla- ção extraordinária e conría..' Ibirapuera não tem acomo,

nuncia de José Becerra. A'
a coroa nao .'sala do Me�lco, receu � respeito: "Eder tem mos plenamente nos punhos

I

dações suficiente,s e acredita

íne perada derrota dest I A NBA, entIdade máxima, direitos assegurados por suas do invicto para a obtenção
I
mos que um público superior

fre�te a- seu compatríota J diante da. renuncia de Becer., incontestes vitorias sobre do título mundial, o primeiro i a 50 mil pessoas assistira à

Eloy Sanchez, e sua conse,
ra, autorízou a luta entre Léo Espinosa, Danny Kid, na história do boxe brasilei_ \ peleja". .

quente renuncia à coroa
Eà,er e Sanchez pelo título, Ernesto Miranda e Jae Me

criou uma complexa situa� I restand? s�ber agora o local

I
del, ,�odos. el�� class.ificados

cão em torno do título. Eder I
da realízação da mesma. no rankíng- mundial e o

Jofre primeiro do "rankíng"
KATZENELSON VIAJARA ultimo vencedor do próprio

, I

FOI ASSIM QUE O PAULA RAMOS IMPEDIU A CONQUISTA PELO
FIGUEIRENSE, DO 'fRI-CAMPEONA'1'Ó - Nos três flagrantes abaixas, co

lhidos pela objetiva de Amilcar Scherer, vemos os três tentos com que o Paula
Ramos, campeão ,catarinense, derrotou domingo ao Figueirense, evitando que
o alvi-negro conquistasse nOvo tri-campeonato. O título de campeão com o ,'e
su.ltado de domingo foi parar nas mãos do :AvaL Na foto n. 1, Cê{va'llazzi recebe
o abraço de Valéria, logo após· ter o "c.enter" tricolor é:ssinalado o gol inau
guraL Domí está no chita, batido, enquanto que Laudal'es põe as mãos na ,ca

beça e Osní levanta o braço como que reclamando alguma coisa a Walmor que
é visto mais atraz. Na foto n. 2, Zac'k,y saindo do fundo do arco, onde fôra apa
nhar a bola, após o violento pelotaço do ponteiro canhoto que recebeu bonito
passe de Cavallazzi, vendo-se ainda La-udares (agarrado às redes) Osní e

Trilha, este. de ·costas. Foi o tento numero três. Na ter,ceira foto vemos a 'pe
lota estufando as redes, vinda dos pés de Sombra que não f. visto no flagrante.
Domí executa o salto muito tarde e Trilha e Laudares olham espantados a bola
no barbante. Nossos agrac1ecim�mtos ao fotografo Am;]car Scherer pela
cessão das fotos.

Depois do certame brasi
leiro de futebol, Santa Ca,

tarma, chamou a atenção
dos diretores de clubes e o

lheiros, que viam nos craques
uma rnercadorla de primei
ra por preço de banana de

tempos atrás.
Hélio do Comerciário de

Criciuma, foi para a �rtu_
guesa de Desportos. Apare,
ceu durante o Rio-São Paulo Presidente Prudente, onde

jogando algumas partidas. treinou e abafou, sendo con,

Atualmente Hélio está de- tratado. O Guaraní de Cam ,

saparecído embora pintasse pinas sondou Idésío e o Mar

camo craque, na opoíníão dos cílio Dias assustou Os emis
cronistas bandeirantes. Age- sários bugrínos solicitando

nor, pasou do interior para um milhão pelo atestado li;
a futebol da capital, onde beratório do avante colored.
foi jogar pelo São Paulo, fez I (Continua na 15." Pág.)

Festiva Inauguração da Quadra de Vo
leibol e Basquetebol dos /

Odontolandos
Dentro dos festejos pro, doLs "sets" a zéro. Ainda co

gramados para a oonrerên, mo parte da inauguração
cía. Catarinensa de Odonto- constou o descerramento .da
Iogía, constava d� progra- placáGENOVENCIO MAT_

ma a inauguração da quadra. TQS� falando na oportuní,
de voleíbol e basquetebol dado o homenageado, .bem

construída no terreno onde como o sr. oto Entres que

está situa-da a séde do Dire ,
. também foi homenageado.

tório Acadêmico 22 de Ja- Aos vencedores fora mentre
neiro. No encontro inicial, gues prêmios. Os vencedores
de�rontaram-se e mmovt, do basquetebol receberam um

mentada partida de bas�- troféu enquanto que ·OS de
tebol os "fives" dos Odonto, voleibol, conquistaram boni.,
laudos e de Medicina,' Ven, tas'medalhas. Na ooprtuní,
eeram eis Odontolandos por dade foi oferecido' um co-

33x29 enquanto que no cote- quetel aos presentes. Todas
jo de fundo, estiveram em as festividades foram realí,

açã Os sextetos dos alunos :mdas na tarde de quarta
con�tra Os ex_alunos de odon- feir.a dia 7 de setembro.
lolagia. Vitória ds alunos por

Metamorfose no Figueirense
O Figueirense, por ocasião dores, momentos de rara 'M.

dos jogos finais do certame tração e entusiasmo. Grande
regíonal crescia assustado- Jogo. com lances verdadeira,
ramente de produção, razen- ménte sensacíonaís. Eis que
do muita ,gente pensar que �urge a paralízação do cer,

seria um dos mais credencia: tarne, devido a Taça Brasil.
dos competidores ao certa, Os diretores o preto e bran
me estadual, tal a produção co acomodaram.se, acredí,

que desenvolvia de jogo para tando que o clube estavá em

jogo. Paula Ramos x Figuei- boas condições. Engano! Na

rense, no turno, foi um ates_ finalíssima travada domín
mamas. Os dois clubes trans- go, na decisão do certame o

rrmararn.se em 'gigantes, Figueirense, perdeu um ex.

roporcionando aos expecta, (Continua na 15.a Pág.)

-AIc1des Xavier Iniciou o "Raid"
São Pulo-México

. O ciclista Alcides .Xavier,
3atarinense, na'tU:ral ,de ·Join.
ville, ini�iou ·na manhã do
dia 7 {) "raid" çiéilrsttco São
Paulo·_México. <) desp'ortista
catarinense, radicado,· em
São Paulo, falando a impren
sa. local através da Rádio Ban

deirantes, teve a oportuni_
dade de irnf01.1mar que deverá

passar por Jninville, sua ci
dade natal, entre Os dias 15
e 18 do corrente, caso tudo
corra bem. Alcides Xavier,
nesta dificil I�aminhada, vi
rá acompanhado por um seu

colega de origem portuguêsa.
Finalizando a entrevista cEs
se que irá completar o gran
dioso "raid" em um ano, a_

proximadamente, realizando
assim um sonho que acalen_
ta desde garoto.

Atletismo no

Figueirense
o Figueirense, de posse,

agora de uma praça de es_

portes que 'satisfaz plena_
'mente, já que possui tam
bém excêlente pista de atle_

tismo, vem se empenhando
com afinco no sentido de
muito em breve parti,cip.a,r
das disputas do esporte ba_

tle, vida nova ,s. 'essa moda,li

a:ade, um tanto abandonada
pelos nossos aficionados.
Assim é que, tendo consegui..
do. o concurso do destacado
desportista professor Arrud.a
Salomé que vem de r.etornar
à Capital, após longos atJ,0s
servindo o esporte blul'ÍÍé�
nauense, tem sido desusado
o movimento de atlétas na

praça de esport.es do Estrei
to, Elementos' dos dois" sé""os
treinam com assiduidade ten
dO' o té�nic0 em referencia·
manifestado sua satisfaçao
pelos b�ns resultados qne
vem colhendo. Hoje, pela.
manhã, poderemo's apreciar
um bom número ide moç�
e rapazes treinando para as

futuras competições.

Um milhão e meio de calarinen
ses (cêrca de dois iêrços' da po·
pulação total do Estado) vivem
na zona rural, trabalhando a

terra.

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

VOTE

,SELEÇÃO BANCAr'RIA DE FUTEBOL �MANHÃ' 'EM SÃO PAULO
A Delegação Calarinense de Bancários que disputarão o 111.0 Campeonato Bra'sileiro Bancário de Futebol e XadrêJ, seguirá amanhã via
aérea TAC-Cruzeiro do $ul, para São Paulo. 25 Bancários formarão essa Delegação que será presidida pelo sr. Walmor Medeiros. (on�
fiantes numa grande jornada nos gramados do �a�aembú. Primeiro encontro 4.i feira conlra,os Gaúchos, de'pois Pernambucanos e

:M,ineiros, os adversári OSw Aprontarão hoje,à farde às 15,)0 no Campo da Fi'CiFi num mafch-treino co'nlra a equipe ,do 'amandaré.
• ��-;-

•
a-. ,....

�

/"'

ótimas partidas mas ainda
não conseguiu s·eI' titular
absoluto do posto. Continua
na balança :ou vence ou vol
ta para o futebol ínteríora,
no.

Brandão, continua brilhando
no Corintians de Presidente
Prudente tudo fazendo crer

que 'em 1961, defenderá um

dos gr.alndes do futebol pau,
lista. Bianchine, do Olímpi
co deverá extrear domingo,
também, pelo Corintians de

AGRICULTURA
Os que vivem das aJividades agrícolas necessitam
de um govêrno que assegure:

"_ Extinção do Impôsto Territorial
- Assist�ncia técnica adequada

Ensino agrícola (escolas agro-técnicas)
. Silos e armazéns paro guarda e conservação dos
safras agrícolas

- Melhores estradas para mais fócil acesso 005

centros consumidores

Seguro de aciderites do traoolhador rural
Facilidade de aquisição de terras devolutos
Parques de máquinas agrícolas o disposição dos
agricultores, suas associações ou cooperativos
Fomento e financiamento às indústrias agrícolas
Recuperação de terras alagadas

- Financiamento aos jovens casais para compro de
lotes rurais e equipamentos agricolas

EM
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Prefeitura de Florianópolis
Movimento da Tesouraria, em 29 de Julho de t960

Saldo do dia 28 (em caixa) cr$ 8.388.464,90
RECEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTARIA

Arrecadação '646.341,30
Depositante de dinheiro 11.519,80

Il.

•
,
,
•
•
I
..

PAGAMENTOS
'DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ad�inistração Geral 19.922,00
Exação e Fisc. Financeira 2.200,00
Educação Pública 28.114,10
Saúde Pública 4,600,00
Serviços industriais 12.900,00
Serviços de Utilidade Pública 309;889,00
Encargos :9iver,sos 65:516,30
Restos a pagar , 3.200,00
Conta de depósito 126;409,80
Receita Orçamentária 298,00
BALANÇO 8.473.276,80

Cr$ 9.046.326,00o-s 9JJ46.326,00

DISCRIMINAÇÃO DOS ,SALDOS

,

.

.........,."W'!" I

Movimento da Tesouraria, em '30 de Julho de 1960
Saldo dlo dia 29 (em caixa) Cr$ 8.473.276,80

RECEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Arrecadação ' 605.390,90
Depositante de dinheiro 372,00

Na Tesouraria c-s 8.473.276,80
1.267.639,80

Cr$ 9.740.916,60

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Administração Geral 2.778,00
Educação Pública 10.180,00
Saúde Pública 20.478,00
Serviços Industriais 1.160,00
Serviços de Utilidade Pública 221.076,00
Encargos Diversos 1.500,00
BALANÇO 8.821.867,70

ces 9.079.039,70

DISCRIMINAÇKO DOS SALDOS

Cr$ 9.079.039,70

.-,,'-�'
-

_"

Movimento da Tef:!our8iria, em 1.0 de Agosto de 1960

Saldo do dia 30 (em caixa) Cr$ 8.821.817,70
R E C E B I M'E N TOS
RECEITA ORCAMENTÁRIA

Arrecadação
"

175.304,10
pepositante de dinheiro 7..476,80

Na Tesouraria cr$ 8.821.867,70
1.267,.639,80

Cr$ 9.089.507,50

PAGAMENTOS
DESPESA ORCAMENTÁRIA

Administração Geral
"

24.185,00
Exação e Fisc. Finan::.eira 14.300,00
Sego Pública e Assíst, Social 1.100,00
Educação Pública 23.000,00
Saúde Pública 15.619,00
servíços Industriais <, 3.745,(10
Serviços de Utilidade Pública 54.410,00
Encargos Diversos 55.462,50
Restos a pagar 118.934,80
Depositante de dínheíro 75,00
BALANÇO 8.693.816,60

o-s 9.004.648,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

Na, Tesouraria •. .. .. .. .. .. .. .. ..

Em Bancos .. .• •• .. .. ,. ••

Movimento da Tesouraria, em 2 de Agosto de 1960

Saldo do dia 1 (em caixa) Cr$ 8.693.816:60
'RECEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTÁ-RIA

Arrecad'alçãõ '.
222.868;40

DepOsitante de cUnheiro 13.288,60

,l:;._
"

Cr$ 9.004.648,60

Cr$ 8.693.816,60
1.267.639,80

Cr$ 9.961.456,40

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Administração Geral
-

. 17.080,00
Exâção e Fisc. Financeira 10.960,00
Seg�. Públíea � Assíst. Social 1.000,00
Educação Pública 13.350,00
Saúde Pública 15.130.00
Serviços INdustriais 11.000,00
Serviços de Utilidade Pública 53.007,80
Encargos Diversos 1'30.760,10
Restos a pagar 132.820,00
BALANÇO 8.544.865,70

Cr$ 8.929.973,60Cr$ 8.929.973,60

DISCRIMINAÇAO DOS SALDOS

:Na Tesouraria ..

�Em Bancos ., ., ••

• ••• '.' •• o' O"

. -" ..

Cr$' 8.544.865,70
1�267 .639 :80

Cr$9.812.J505,50

Movimento da Tesouraria, em 3 de Agosto de 1960

Saldo do diia 2 (em caixa) Cr$ 8.544.865,70
'

RECEHIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTáRIA .

ATrecwd'ação 181.6'W,00
Depositante de dinheiro 10.557,00

c-s 8.737.092,70

.DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

:rqa 'Tesouraria ...••.......... .

Em 'Bancos .. .. •. .. •• .• .' .. .. .. ..

�
.',

';"
Movimento da Tesouraria, em 4 de Agosto de 1960

Sln'do do dia 3 (em caixa) Cr$ 8.480.656,70
P A G A M E N TOSv

R E C E B \i�lM�N�Á�.fA DESPESA. ORÇAMENTÁRIA
,

RE9EITA O v
22767180 Administração Geral 40.869,,10

Arl!Dc�daçao dí h
. 13'040'40 Exação e Fisc. Financeira 6.800,00

,OePfisltante de melro . ,

Seg.pública e Assíst. Social 930,00
Educação pública 16·'49.Q,00
Saude ,pública 2.000,00
Serviços Industriais 4.t)00,00
Serviços Ide Utilidade Pública 20.800,00
El1I�argos Diversos 57.637,40
Restos a pagar 12.000,00
Conta de depósito .

35.000,00
BALANÇO Cr$8.524.931,50

Cr$ 8.721.368,90

(

Cr$ 8.721.368,90

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Administração Geral 35.784,00
Exação e Fisc. Financeira 46.750,00
Sego Pública e Assíst. Social 10.000,00
Educação Pública 5.20�,00
Saúde Pública 18.650,00
Servicos Ind1ustriais 6.100,00
Servicos de Utlhdade Púbilca 60.000,00
Encargos Diversos 73.789,90
BALANÇO' 8.480.656,70

o-s 8.737.092,70

Cr$8.480.6,56,70
1.267.639,80

crs 9.748.296,50

,DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

Na Tesouraria ..•..•

Em Bancos ., ..
,

.. .• .,. ••

.. .. �. ., .,

. .. . � .. .,

8.5241931)50
1.2'67;(f3'9,80

Crs 9.792:571,30

Movimento da �esouraria, em 5 de Agosto de 1960

�Saldo do dia 4 (em caixa) cr$o8�24.931,50 .P 'A 'G A 'M E N TOS
R E C E B I M E N T

IA DESPESA ORÇAMENTARIA ",'

, R:E9EITA ORÇAMENTAR
189.872 20 Administração 42�0º0�00

..:Arrecadaçao .' 16871'80 Exação e Fisc. Jl!in-a-nceira 31,;4_50100
�:Depo'Sitante de dínheíro . ,

Sego pública e A-g;gitst. Social 2.0�0�00
Educação pública 3'ittOOillO
.Baúde pública 1LS�,00
Serviços Industriais' '17'1�.OO
Serviços de Utilidade' Pública 57:H:7.2i10
'Encal"lgos Diversos 7�3�90
'R-estos a Pagar 8:,.��60

c

BALANÇO 8.447\8'fO;90
Ftft:L��·..__���1:j)t���'-.2.��:?>r.:�- �l'

-

r�'i__

- a
GOSTA DE CAFÉ1
ENTÃO PEtA CAFÉ ZITp

Cr$ 8.731.675,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

qr$ 8.731.675,50

Cr$ 8.447.870,90
1.267.639,80

Cr$ 9.715.510,70 �--------_..

Agora com a inauguração da 'J

TERMINAL MARíTIMA
HELIOGÃS EM ITAJAí

Para festejar êste marcante acontecimento

O

lhe �,o.ferece esto.,

,�
<ff�

4 bocas - Forno e Estufa

FOGÃO BRASIL

inclusive QUOTII DE GáS fi

IHSTluçiío COMPLETO

o,mensais S,
a partir de

h li -qos
RUA FR.ANCISCO TOLENrlNO, 1

E:! em todos
Casa Elelrônica • Rua Felipe Schmith, 38
C. Ramos S.I� - Rua João Pinto, 9

Eslab. "I Modelar" S. a. Comércio· Rua Trajano, 7
ümãns Daux S.B. Comercial - Rua Arcíprete Paiva, s/n (Edif. "IPASE")
Irmãos Glavan - Rua João Pinto, 6
Lojas Eletrolécnica Comercial S. B. - Rua Tte. Silveira, 24/28
Oliveira Filho S. a. Comercial - Rua Deosoro, 15

on seus

, ,� ')
j�',.�

•

tr�., J

--------------------- ----------------------------------------------------------------�.'

CASA- Aluga-se

TUPINAMBÁ, 467 (ESTREITO) - Tratar com

o proprietário no local:

VENDE .. SE
- Uma de material (bangalow), com rancho de

madeira aos fundos '(assoalhado), com instalação 'com-

pleta e bom quintal, própria para pequena família..

Tratar à rua Victor Meirelles, n.? 24, ou pelo tele
fone 36-30.

xxx

Uma casa de madeira medindo lOx6, sito a rua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PARAISO

•• 'DICO

Curso de Especlallzaoão no HOIPL
tal dOI Servldorel 40 .I1�O.
(Serviço do prof. Mariano 4...n.

drade). Consultai: Pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde 411a

16,80 horal em diante no consuí

tório, à Rua Nunel Machado, 17,

esquina da Tlradent.. - Te1et.
2766. R�dêncla - Rua .ar.
chal Gama D'Boa n.o 141 - Til.
1120.
.'

�.;-
-

...

DR. AYRTO� DE OLI
VBIRA

_ DOENÇAS DO PULJUO -

- TUBJilRCULOS. -

Conlult6rlo - Rua "111pe
Schmldt, 8S - Til. 1801.

Horário: dai 14 li 111 hOral.

Realdêncla - rl11p. Sobml4t,
D.O 12'1.

DR. ANTONIO MUNIZ DE

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGLA
ORTOPBDIA

Consultório: João Plnw, 14 -

Consulta: dai 11 àl 1'1 horal, dlá
rtamente, Menoa aOI lábadOl. Re
sidência: Bocaluva, 1815. Fon, 1714

.

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Dlploma40 pela Faculdade Na01o
nal 4e Medicina 4a Unlv••ldad.

do BrllU

Ex-Interno por conoureo da .a...._

nldade_Escola. (..e,moo 40 prof.
Octávio Roc1rlgue. Lima). .x
Interno do Serviço de Cl.rUrBla 40

Hospital I.A.P.JiI.T.C. do Rio 4.

Janeiro. MédiCO. dO BOIPl'al 4'

Caridade e da Maternidade Dr.

Cariai Corrêa.
DOENÇAS DI SliNHORAS _

PARTOS - OPERAÇOIS -

PARTO SEM DOR pelo m6W40
Pllco_protUa"oo

Consultório: Rua João pinto n. 10.

dlll 16.00 àl 18.00 horu. Aten4'
com horu marca4u. Teletone

80815 - Relldêncla: Rue G.nlral

Blttencour\ n. 1.1.

-_ ..._------

DR. LAURO DAURA
CLINICA GlaAL

Especlallsta em moléAtl.. d, ,se
nhoral e vlal urlnárlu. Cura ra_

dical dai Intecçõe. agudal I cr6-

nica•• do aparêlho senlto_urlnárlo
em am'bc. o. "XOI. Doeno" dO

aparêlho DIse.tlvo. do l1I1ema

nervoso. Horário: 10lA! li 11 '.
2'h às 15 horu - col1lul'6rlO;
Rua Tlradentel. 12 - 1.0 andai

- Fone 11246. Rel14Ino1&: a••

Lacerda Coutlnho. 11 (Cháoare do

Espanha - ron. 114..

Dr. Hélio Peixolo

ADVOGADO

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 2'7.

Caixa Postal 406.

Telefone - 2422.

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE sENHORAS
PARTOS - cmURGIA -

CLtNICA aBBAL
consultório: Rua ceI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrel·

to. das 16 àD 19 horas (ao la-

do da Farmácia do Canto).

Res.: Santos Saraiva, '470

_ Estreito - Fones 2322 e,

6367. " c;dl.

DB� HUBI GOMES
MEIDOIIÇl

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

Rua Gal. BitteDco��� n. 121.
Telefone: 2651.
Consul't6r1o:

Rua Felipe Scbmldt a. 87.
Es_g_. Alvaro de Canllho.
llo:rárlo:

Daá 16,00 às 18,00, diaria
mente ex,ceto aos sábados.

.

'�';'::�i�'�'��:;-"-"
'
., �\7r:" . _'.\;-\,;:C;,,;:�.,,;_�";' ''C' '-';-

• '.' ;(' .':'�' ,"� ,\',' """'

"Ó ES'rADO') O 'MAIS ANTIGO DIARtO DE S. ,CATARINA

\

CELSO RAMOS,
mesmo fora do Govirno, lá
demonstrou que acredita no

processo democrático
de consulta ao pOV.O.

VOTE

I ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

prob�:!:::!: �f���:l:X�:xualAtàq�eS
- Manias

--I
U' S$SSSSSSSS)'SSSSSS ......SS\\%% ...S%SSSSS%\SSS\S:

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia _

Insulinate�apla - Cardiozolorapla - Sonoterapia e

J
-

M ai S
-

IIPsícoterajna. - Oao or I ZDireção dos Psiquiátras-. • • •
-

DR. PERCY JOAO DE BORBA I' I
DR. JOSI!: TAVARES IRACEMA I
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas e

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 I
• (Praça Etelv,ina Luz) •
...........................................

al � �.

STUDIO JURíDICO �

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

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

16. Telefone 2862

Não pode haver DEMOCRACIAr
nem mesmo GOVÊRNO,
sem permanente consulta
aos legítimos interessados

-

na solução cios problemas.

iiôificàifõr'prõllssíôiiãi�
�-���---�-----�-���-�-----�
DR. HENIUQUE PRISCO I DR. NEWTON D'AVILA .

�

Doença. ele Senhora. - procto
logla. - i:letrlcldad. .,41oa

Operaoa__ Doeno.. d. s.nho_
COl18ultórlo; Rua Victor .11_

ra. _ Clínica d' AdUltoe
relle. n.o 28 - Telefone 110'1

Consultaa: Dal 11) horal em dlan'e.
Residência: Fone. 8,41', Rua Blu-
menau, n. 71.

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

Especialista em mo.léstias de anus e recto.
T!'atamento de hemorroidas, flatulaa••te.

Clnr,ia aI1&!
CONSULTORIO: - FAla CeI. Pedro Demoro, 1553

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
MI!:TODO PROPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR.
.

MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAo DENTISTA

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

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

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

,

* Transportll

* Energia EI't,ica

.. Educação
* Agricultura
.. Saúde Pública

* Incentivo à Pesca

* Um Banco que leia, do Povo cQtarinense

* Melltoria dos Serviços Públicos

EM CELSO

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MAJERNIDADE CARMELA 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.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica
(Gravldês) - Radiologia Pediátrica. "

DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUmIDO

ENDER1!lÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. Onibus à por
ta (Almte. Lamêgo).

CUNKA SA'NTA� CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

'%%%iSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS,·

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

PA_" ? COJ
I' " � nos �Af)�JOS

�:r�:;:� ��:�e1s = :���;:��
de

: �-�.�',,''D�'I�-�,-�,�tAdvocacia em geral no Estado ..
c

_, n �'�

Santa Catarina t '/ 7t1 �
..J

oorrespendentes: I ""A. SOBERANA." f'RAÇ� l� �t: NOVEMBRO - ESQUINA

�

INGLATERRA BRASlLIA RUA FEl,.IPE SCIIMIDT

Escritório _ Rua. Felipe • ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO 'Il.1AL "A. 8ABJ:RANA" DISTRITO DO &S'[ZJ:ITO - CANTO

Scbm1dt nO 37 - 2° Andar - I· ARGENTINA SAO PAULO iSala 4. .�:
Ed. SUL AMJ!:RICA 5° andar.

a Fones: 2198 e 2681 :
� .
------------������������!

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

Ouvid-os - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu

nicar aos seus clientes, e amigos, que reabrirá sua cli
nica em FLORIANóPOLIS, em Março de HJ6l.

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

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

c. E. VIE'GAS ORLE

CONVOCAÇÃO

(onvenção Municipal
O Partido de Representação Popular Florianópolis,

pela Comissão de Reestruturação, de acÔrdo com- suas

atribuições, CONVOCA os seus filiados para a CON

VENÇÃO MUiN'ICIPAL 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 direito a voto, todos os filiados do pa rtid0

quites !com 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 Aracy Vaz Calado.
Tratar pelo telefone 62-62.

Advogado

APRENDA INGLES
com o Prol. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 41

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 ResidêThCia:
Rua Jerônimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.O 167 - C.R.E.A. - 10.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
CHnLcs de adultos - Raio X
Dentisteria operatória pelo processo de alta
velocidade - AERO TURBEX' FAIRFAX
Exclusivamente cOm horas marcadas
Consultório - Ed. São Jorge - conj. 16-17-18
Te!. 2862 - Rua Trajano - }.O andar.

F.DITOKA "O F..sTADO" LIDA.

:0 &.dÚUÚJ.�!
�,

Bua· CoueJhelr. ..fra, 110
Telefone 8022 - C«a. Postal 189
KOderêço Telellráfico ESTADO

/

DIR.BTOR
Rubena de Arruda Ramol

Gil R E·N T.
Dctningos Fernandes de Aquíao

RS D A 'rOR ES
Osvaldo Mel'lo ._ Flãvio Alb-erto de Amorim - Andr'
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machaclo - Zury Maeha'
do - Paulo da Costa Ramos -:- Carlos s. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo RodiI'igues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof,
Manoelito de Ornellas - Dr. MiIton Leite da Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. Acyr Pin to da Luz - Acy Cabral Teíve -
Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - lImar Carvalho
- Fernando Souto MaIor - ltui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borgel;' - Lázaro Bartolomeu.

POBLiCIDAD.
Osmar A. Schlindwelm - Aldo Fernandes - VIrg1l10 Dias
- Ivo Frutuoso.

K • PR. 8 • .N "'.1 • " •
llepr•••ataç_ A. 8. Lan LWa..
KJO:- Rua 8euior Dutu •• - ... ...., ...

Til. lUlU
K. PUle Rua Vlt6rJa 117 _. �"aJ II _.

Tel. 14-8'4'
�Í'vtç. TeJell'''Je. d. UNIT.D PUSS (U - P )

AG.NUS • CORUSPO�D.N,..E
_

•• Toei.....uniefpioa f'� �ANTA CATARINA
ANtJNCi..JB

IIdJ.at. C4tatral., ele acorel. e•• I 'alteIa •• vi••r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se responsabili� pelos
COIJceÍtos emitidos nos artillOS assinado!ll.

L O 1 E S
Com grande facilidade de pagamento, vende-se lote

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a PenitencIária. Podendo o co�prador construIr SU

casa, Imediatamente.
Vendas: EdifícIo Montepio 3.° andar - Sala 305

Fone 2391 e 3426.
------------------------------------------

Escritório de Advocacia
Rua Fel1pe Schm1dt, 14 - 2.0 andar - Florianópoll
Dr, Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramós
Dr. Evllásl0 Nery CaoD

Questões Trabalblstas - Causas civeJa, comerciais, crimi
nais e fiscais - Adm1n1stração de bens - Locação e ven'

da de imóveis - Naturalização - InventárIos - Cobran
ças - ContabU1dade: escritas, balanços, anál1sep � �erIclas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Publicamos a entrevista muito prestando à Santa

que o Dr. Guilherme Renaux Catarina, temos que atentar

concedeu a Rádio Araguaia para a sua primorosa plata

a propósito das Eleiçõ,es de forma. Ef,etivamente, o pro.

3 de outubro e seus candt, grama de candidato apre-

datos:
sentado pelo sr. Celso Ra-

Não se há de contestar mos, quer no setôr educacío ,

que o Govêrno lmprímído nal, quer no setor da econo

pelo nosso dinâmico Presí, mia, da energia elétrica e

dente, ar. dr. Juscelino Kubi. outros mais é o que há de

tschek, trouxe ao país um mais eficiente e moderno Dois candidatos se apre-Tem é verdade tudo isso,

clima não só de confiança, para o desenvolvimento de sentaram, á governança
-

,diO I belos palacetes, apartamen

mas sobretudo de segurança. nosso estado. Celso Ramos Estado para as eleições de tos luxuosos em outras cída,

Daí se poder afirmar que o contará com a colaboração e 3 do mês próximo. des do Estado, do país e até

pleito de 3 de outubro se assistência dos mais abali- Os srs. Celso Ramos e Irí- no estrangeiro.

desenrolará com a lízura sados técnicos do país,

para,'
neu Bornhausen. Não entra de seu bolso com

condizente às nossas tradt, imprimir u.m período de r�al Pensando bem, dando uns, um cruzeiro como contrí,

ções democráticas. A auste, progresso a terra Barrrga tratos á bola, falando á buínte da Prefeitura. Nada

rídade, o trabalho e o dína, v�rde. .

consciência, usando a razão,
I
quer com a Capital do Es-

mismo de nosso atual Pre, Seu companheiro de cha- nesa conversa íntima antes tado.

sídente, trouxs efetívamente pa, dr. Doutel de Andrade, é de entrarmos para a 'cabine Porque, então, votar nele?

novos horizontes ao país e a um moço trabalhador e onde se encontra aura, che, Seria um absurdo, um con,

certeza de que sua obra não idealista, que estou certo, garemos a1 esta conclusão. trasenso.

poderá nem deverá sofrer muito fará na vice gover- Que fez o sr. trtneu-para me, O Celso, bem. Quanto 'a

I .( í solução de continuidade. nança do Estado,. _pelo bem r�cer o nosso voto, o voto és te candidato não há termo
,

l Votarei e recomendo para eetar e pel?, telícídade do dos ilhéus? de comparação.

�

J
a presidencia da República povo catarmense. Gvernadr d Estado com Celso tem tudo aqui. Seus

ENERGIA ELETRICA'
o nome do Marechal Henri. Portanto no âmbito esta, um ,Prefeito do seu partido negócios, seus haveres e é

q�e Teixeira L�t. Tenho co-I dual estar�i com Celso Ra. político, por ele mesmo esco- por tudo isso um grande

fonte de progresso
migo que o e.mment: Mare- mos-Doutel de Andrade. lhido e nomeado, muita coí, contribuinte de impostos na

chal da legalidade e credor Para a nossa Centenária sa poderia fazer por FI�_ Prefeitura.

do voto consciente de todo o Brusque, entendo que não nópoltsnópolís. Não me ve- Merece o voto dos ilhéus.

cidadão, pelos relevantes poderíamos escolher melhor nham apontar os proprios E é por isso que vamos votar

serviços prestados à pátria que a figura do sr. dr. Fran. estaduais inclusive o Teatro nele.
brasileira. É necessário que- cisca Dall'Igna. Este jovem (reforma que custou os olhos Votar em Irineu? Porque?
se diga, sem subterfúgios, e ínrantígável médico, tem da cara ao erario,) e tam,

que a homens como Lott e dado provas sobejas em nos. bém o custosíssimo Palácio
o nosso saudoso Ner,eu Ra,

so meio, de seu discerni. da Agronômica. Isto, porque
mos, devemos a garantia das mento e da sua operosidade. não foi o sr. Irineu quem fez.
instituições democráticas em A par de sua modéstia e da De seu bolso não saiu um
nosso país. fidalguia de seu espírito, centavo. E' obra do Tesouro,
Entendo ainda, que a de. encontramos a tenacidade Aqui, Q sr, Irineu não cons,

mocracía tem suas bases as- de seu trabalho e a capací, truiu uma casa para si. Aqui
sentadas na existência dos dade de sua'privilegiada in. não tem nada SeU. De sua
partidos políticos� Tend� o telígêncía. O povo de Brus- iniciativa partícular não
PSD firmado àcôrdo com o

'

que só terá a lucrar, ele. existe nada.
PTB, meu voto será coeren,

te com a linha partidária
adotada, portanto, votarei ,e

recomendo para a více.pre
sidência da República o sr.

dr. João Goulart.
Em nOS90 Estado, não te.

nho dúvida em apontar a

chapa Celso-Doutel. Não
bastassem os altos méritos
que recomendam o sr. Celso
.Ramos para a governança
de nosso Estado, pelos ser.

viços qUe o mesmo vem à l$�S�S�%�SES::S�%�%�SCS�'�SEl%3S�S�S�iCS�iE$S:%�i�$�iCi�i�iES<S<�*�«C<C«�<�IS�������SS����E:S3��E:'����------->bbb>bb��bbb\SSS%SSSSSS\hS%\SSS,

Um 'Espelho em Forma de Anel Para a TERRA
do Oceano Glacial Artíco,

O "anel" não SÓ deve' aque,
cer como Iluminar. A inergia
luminosa e.uiva1lirá Ia dois

mílhõeq e quatrocentos mil

quílovátíos, qué mais do" que

a potência da Central hídro,

elétrica Lenine, no Volga.
(Da LUMEN Pub. e Rep.

Exclusiva para O ESTADO).

Os engenheiros soviéticos nhuma repercursão.
rvIijaíl Grodski e - Valentín De acordo com - seus cál,

Cherenkov, propoerri mudar culos, as terás eternamente

o clima da Terra pôr meio congeladas do Norte deverão
de um original "espelho" que desaparecer ao paralelo 70;
fora da orbíta, do nosso pla, A Navegação por Via Marí;

neta recolha a energia do tima dó Norte e para os rios

Sol e a envie à Terra. siberianos durará no mínimo

Segundo a idéia lançada dez meses e a zona dos bos

por eles o 'espelho" pode ser ques irá até mesmo à costa

formado de um anel de pe;
-------------------

queníssimas partículas (mo

tas) I ao redor da Terra a

grande altura. Este anel re,

frator, que seria semelhante

ao do Planeta Saturno, po,
deriam ser lançados ao espa

ço por foguetes de artiftcio
a uma altura de 1.000 a 1.500

quilômetros.
Os cálculos feitos pelos

engenheiros Oherenkov :

'Y
Grodski - que se propõem
crear um "anel" de 100 qui.
Iômetros; de largura entre os

paralelog 70 e 90 de latitude

Norte - demonstram que
este "cinturão" refrator ílu,
minará e aquecerá, prínní
palmente, as zonas cetentrío,

nai9 da Terra e que nas zo,

nas tropicais não terá ne-

Desperlam OS clubes ...
(Continuação da 12;R Pág. em São Paulo, mas com pre,

Ivo e Quatorze, ambos do
ço de seu atestado liberató

Vasto Verde, foram "conver- rio fixado em cr$ 500.000,00.
sados" mais nada ficou posí, Portanto, como se pode ob; ]
tivado paois a diretoria vas, servar Os clubes de Santa
toverdina respondeu "não". , Catarina, estão despertando
Agora surgiu a vez da díre- quanto ao negocio de ven,

toria do Carlos Renaux pen., der jogadores a troco de ba

sal' na transferência de um nana.] Já estava em tempo ...
jogador de sua equipe. Seu

destino: Corintians de Presí,

dente Prudente. Trata-se de

Alcino, ponta ,de lança, que
indicado por Brandão e Bian.

chíne, foi convidado para
treinar no clube preto e

branco de São Paulo. Alcino

irá exibir seu ótimo r'�tebol

SABOROS01
SÓ CAFE ZITO

Melamorfose no ...
(Continuação da 12.R Pág. penas com grande entusías

pressívo título, Tri.Campeão: mo, o Figueirense tombou
Dois anos o Furação lutou diante do Paula Ramos, sem'

e colocou no mastro da vitó- que este fosse forçado a exí,

ría a sua bandeira. bir metade de seu bom rute,

Os ,desejs dos torceores do boI. Co muma defesa repleta

preto e branco ilhéu era ta, de falhas e um ataque desar

zer a bandeira subir mais vorado sem apôío, o ljguei.
alto, uma vez mais. Seria, rense caiu irremediavelmen:.

se mdúvida, um grande feito. te. Estará se processando
Mas, aconteceu o inesperado. uma metamorfose no tradí

Jogando mediocrimente, a. cional onze metropolitano?
R Á D I O

GUARUJÁ
Y'ENDEDORES (AS)Programação Para o Dia

11 de Setembro de 1960

(DOMINGO)
As 8,05 -

A Música de Ontem e de Hoje
As 9,05 -

Os Campeões da Semana

As 10,05 -

A Guarujá visita o seu Bairro

Às 12,30 -

Carnet Social

Às 13,35 -

Convite à Música

As 14,05 :__;,

Encontro Com o Sucesso
As i5,05 -

Firestone nos Esportes
As 18,00 -

Hora Luterana

Às 19,30 -

Momento Esportivo
As 20,05 -

Brahma

Grande Empresa Nacional de Indústria e Comércio

precisa de elementos ativos, para completar o seu

quadro de vendedores.
Trata-se de artigo de fácil colocação, apoiado por

forte campanha de propaganda e promoção de vendas.

EXIGE: -

IDONEIDADE

DESEMBARAÇO
CAPACrDADE
AMBIÇÃO
VONTADE DE'APRENDER

DESEJO DE PROGREDIR
OFERECE: _:;

ORDENADO FIXO
COMISSõES
PRÊMIOS DE PRODUÇÃO
DIÁRIAS
SEGURO SOCIAL
FÉRIAS REMUNERA'DAS
CURSOS ESPECIALIZADOS (Psicologia,

Psicotecnica, Etc.)
COMPLETA ASSISTÊNCIA
POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO A ELEVADOS

CARGOS.

Programa Paulo Martins

As 22,05 -

Instntân.eos da América

Às 22,35 -

Música de Boite
Tratar com o Sr. Grant no Dept", Promocional de

Vendas, à Rua João Pinto, 9 - 1.0 andar.

Nos próximos cinco anos precisamos ter estas usinas:

l. Sotelca
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
to,

100.000 KW
9.000 KW
17.000 KW
10.000 KW
8.000 KW
13.000 KW
4.400 KW
40.000 KW
40.000 KW
2.400 KW

TemosemSANTA CATARINA
apenas cêrca de 72.000 KWinsta
lados. As fábricas que se utilizam
dessa energia dão trabalho a aproo
ximadamente 80.000 operários.
Há, portanto, um operário. em

média, para cada KW instalado.

Precisamos de MAIS ENER·
GIA para criar MAIS POS
TOS DE TRABALHO!

Não só as cidades precisam de
luz e fôrça. Também o colono e

o agricultor delas necessitam.

Garcia
Palmeiras
Cubatão
Santa Cruz
Chapecozinho
Rio das Flôres
Canôas
Estreito do Uruguai
Usinas locais

Para atingir esta meta. CELSO providenciará:

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

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

EM

Dentrevista do dr. GuilhermeRenauI
gendo a 3 de outubro, o dr. de minha terra para concí

Francisco Dall-Igna para a tá.te:

Prefeitura de Brusque. Brusquenses! As Urnas em

Agradeço as bondosas pa- 3 de outubro com ,

lavras do reporter e

valho_,
Lott e Jango - Celso ,e

me do ensejo para, ao des, Dou t e I e dr. Francisco

pedir-me do altaneíro povo Dall"Igna.

Irineu! Porque Irineu!

CONfECCIONA,SE QUAlQUER TIPO
DfCH4V1

Qua: frlllClsu Tolenllno. n.' 2á

liês·iíiã····dã····I·o··
..

íiê'·Piiiil·õ··'
Compramos em grandes quantidades. Pagamento à vista ..

Ofertas com preço e quanlidade para Caixa Postal n .. 12741
-São Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



D dissidência udenista cresce
Imarui, 31 de Julho

de 1960
lImo Sr. Melquiades
Fernandes.
MAFRA
Nós abaixo assina

dos estamos em pleno
acôrdo com os têrmos
do manifesto da ala
dissidente da União
Democrática Nacional
publicada no dia 19
do corrente mês em

vista de nosso Estaélio
estar necessitando de
homens destimidos e

honestos para desen
volver seu programa.

I .. Solicitamos de V.
Excia nossa inclusão
na referida ala.

. Agenor José da Sil
veira

,

Ricardo Doerner
Oscar Doerner
Raimundo Berndt
Leonor Doerner
Bertino El1er

Rodolfo Alfredo Er
ckmanm
Mon Henrique Ber
ndt
Nereu Eller
Valdomiro Michels.
Ernesto Michels
Vitorino Effting
Silvestre Rrech
Hugo Berndt
Antônio José Inácio

Nilo Saulo Torquato
Pedro João Marques
Tomé Manoel de ou.
veira

Cesar Manoel do Nas-

cimento
Arnoldo
Vieira

/('Firmas
das)

Leopoldo

reconheci-

.... ...
..
--- . ..,. �

.._-.

FLORIANÓPOLIS, Domingo, 11 de Setembro de 1960

Pressão Yer�on�osa e �umil�ante I j
o Secretário da Saúde abandona seu gabinete fie fazer politica. •

Enquanto Isto, Os assun-
e se entrega ao desr -)êro eleitoralesco! tos da saúde e da assístên,

, • _L, •• cia social permanecem en-
a sr. Secretário da Saude que, interina- gavetados e as escolas do

b ' .

di /1 d Ed
- interior abandonadas, algu-mente, tam em respon la pe a a ucaç-ao, mas celas caindo, .p�fes-

está no interior do Estado promovendo os seres com �enclment�s, _' _ . atrasados e asrm por di;

piores processos de coaçao e pressao eleito- ante. _": .

. do oficialismo, alarmado
raIs. com a derrota "quee es, Depois, o dr. Albino Zeni

Ausentando-se, semanas pera o govêrno a 3 vem à Capital com aquela
a fio das suas responsabilí , de Outubl'o. Nêsse deses, cara de "bonzinho" e san
dades de Secretário e per- pêro procura cabos eleito- to dizer que sua pasta não
correndo em caravanas pu- rais' líderes políticos, etc.,. faz política... Mas seus
ramente eleítoretras vários prometendo o possível e o verdadeiros métodos já são
municípios notadamente os impossível, vai às rádios bem conhecidos por todos,
de Bom Retiro, Rio do Sul, caluniar e injuriar a Oposí- mórmente desde �ue, em

Rio do Oeste, Pouso Redon- çào, espalha veículos orí, Bom Retiro, deu início à
do e Trombudo Central, re- ciais por todo o Estado na sua campanha de caça de
corre aOQ piores métodos mais degradante manéíra votos! Depois tem mais ...

FALTA DE C'ENSO

Parece que o jornalista mór da UDN está irritado
com a reprodução de artigo seu escrito há mais de um

ano, e que teve, na época, apoi'<� integral de todos os

partidos, de toda a sociedade, de todas as famílias.
Não há razão prura a indocilidade. O artigo está

.sendo republicado em atenção a muitos pedidos. E por

que? Porque a sua razão de ser voltou a ter atualidade,
É verdade que agora os caluniados, os difamados, os

insultados, os enxovalhados não são todos, porque os

udenísta , passaram para a área dos elogiados, dos
exa ltados, dos glorificados. Para isso, o senador lrineu
Bornhausen - citado no artigo como vítima - usou

sua carteira e promoveu o retôrno do canalha e com ele
confraternizou nos baixios da indecorosidade.

° ESTADO, acusado de só concordar com o artigo
um ano depois, pelo seu diretor, sempre esteve solidário
com quem hoje o acusa. Foi quem o defendeu no pro
cesso crime movido por um dos sacripantas.

A imprensa udenista atacou o governo federal, acu
sando-o de jalho de austeridade, porque está nomeando
servidores para o recenseamento.

Parece incrível!
Lei antiga, -maruia que o recenseamento seja jeito de

10 em 10 anos. Feito em setembro de 1950, deveria ser

outra vez jeito em setembro de 1960, como será jeito outra
vez em setembro de 1970.

A lei a respeito foi aprovada sem oposição, no Con

gresso Nacional.
verçonheira inqualiticâoel são as centenas de nomea:

ções esttuiuais, de investigadores, feitas para tins eleito
reiros.

Gente com ficha jeia na Polícia está sendo nomeada
para essas junções, aqui e nos municipios. Gente até com

ficha por crime contra a economia, ou seja, jurto!
Governo de austeridade, com tais SECRETAS! Com

Marinas, Mários, m.m ...

COM, A PALAVRA O GOVERNADOR
O Montepio do Estado, segundo dizem, remeteu ao

Govêrno do Estado, as propostas dos "barnabês", para
compra de terrenos e' casas sem que até o presente, sua
Excelencia o senhor Govern�dol' dê um ar de sua gra
ça. Com a palavra, pois, o senhor Governador, para que
os "barnabés" possam antes das eleições adquirir o que
tanto esperam.

'MELHORIA DO SE'RVICO PÚBLICO
,

xxx

Desse processo consta a ficha de um recem-nomea
do investigador, aquisição também recente do austero
govêrno udenista, que está colecionando a espécie: Ma
rina, Mario (sargento), m.m, e outros e outros, que tais.

p

A burocracia tomou conia de Santa Ca
tarina. Hoje em dia é difícil até pagar
o impôslo devido ao Esiado.

É necessário melhorar os Serviços Públio
cos de [ai jeito que lodos aqueles que le
nham assuntos a lralar nas repartições
públicas sejam atendidos num mínimo de
tempo possível,

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

UDENILDA:

foste o maior GoYerna�or...
Numa das músicas muito cantadas e decantadas pela propaganda de

certo candidato considerado "bananeira que já deu cacho", ouve-se êste tl'e·
chinho característico da saudade de seus amigos e correligionários: " ... fos
te o maior governador ... "

Foste o maior ... Sim. Foste o maior ... diz certo sócio de firma ven,
dedora de automóveis, porque compraste veiculas às pampas para tôdas as

repartições e funcionários do peito, sem a menor cerimônia, sem o menor
respeito à Constituição, que exige concorrência pública!

.

Foste o maior . .. dizem os sócios de certa firma construtora de ;pré.
dios públicos que mandaste construir, desrespeitando H Constituição, rele.
gando às môscas o princípio moralizador da concorrência pública!

Foste o maior ... dizem todos os diretores de certo Banco I\NCOlume
a tôdas as reclamações de que é único depositário dos saldos do Tesouro es.
tadual e de todos os dinheiros dos pagamentos que. o Estado tem em atraso,
a fim de aumentar Os lucros de tal estabelecimento bancãrío que chega ao

cúmulo de emprestar ao Estado, com juros elevados, o mesmo dinheiro do
Estado, que tem em seu poder a juros de bananas!

Foste o maior .. , diz a Marina e seus comparsas, porque permitiste
que ladrões dos cofres públicos fossem isentos de quaisquer penalidades,
deste-lhes aposentadorias e até promoções prejudiciais aos direitos de outros
funcionários honestos e trabalhadores, mas que não rezam pela tua cartilha!

Foste o maior ... dizem elementos da Polícia Militar, porque readmí,
tiste elemento expulso da Corporação a bem da moralidade pública, mas que
sabia da fraude que mandaste praticar na eleição de Turvo!

Foste o maior... diz certa diretora de departamento educacional,
porque me permitiste exercer tão alta direção, possuindo apenas um díplo,
minha da Escolínha Walita, qUe me possibilitou fazer a tua vontade de po
litizar ao máximo o Ensino e reduzi-lo à expressão mais simples dos desonro
sos últimos lugares no concêrto dos Estados da Federação, onde antes des-
frutava o Ensino ca ta rinensa honrosos primeiros lugares l.

.

Foste o maior ... diz a so, em detrimento do au, ou fazem a defêsa ...
chusma de funcionários mento de vencimentos que E aí não está somente a
interinos, ináptos e ineptos p.rome,tes.te ao tuncíonaüs; prova de

_
que ,fost� o

que nomeaste sem concur, mo pubhco e que durante maior ... Nao. AI está a.

os cinco anos do teu des- prova dle que és o maior ...
graçado govêrno não o Ainda és o maior... O
deste e te Iírmtaste a co- maior. . . conco.rrente à
meter a maior onda de eleição de 3 de outubro,perseguições de que se eleição que vai colocar
tem memória em Santa CELSO RAMOS no Govêr,Catarina! no do Estado e DOUTELFoste o maior... dizem DE ANDRADE na Vice_go-os teus parentes e amlgos vernança de Santa cata,
que se beneficiaram com rína, porque a MAIOR
as concessões de terras PARTE do povo catarinen-
públicas, em prejuízo dos se, a parte honesta, hon,""'Verdadeiros colonos que as rada, decente, vai votar em
requerem e somente as massa contra o maior ...
obtêm por intermédio dês- p.rometedor de centrais
ses exploradores do PQ- elétricas e estradas asraí,
vo! tadas!
Foste o maior ... diz a Herjus Plia Pattujo

grande quantidade de apo
sentados que, não tendo
tempo de serviço público
que lhes dessem êsse dí,
reito, contaram tempo pe,
la Tabela Príce e estão
gozando as delícias da vi
da de nababos, enquanto
os velhos servidores do Es
tado continuam sendo vi
timas de perseguições mes

quinhas!
Foste o maior... diz a

corja que te ajuda a com,

prar, com o teu dinheiro,
misturado com o dinheiro
do Estado, a consciência
do eleitorado pobre, para
que vote em teus candída,
tos, a fim de assegurar-te
a continuação das marme,

lausens, das mamatas, das
negociatas, das padrínha,
gens!
Foste o maior. .. dizem

aqueles que apanharam do
teu chicote e agora o lam
bem; que te insultaram e

agora te fazem a detêsa ...

�AO JOAQUIM
�EFUGOU

São Joaquim - 10
- (E) No de cep-
c i o n a n t e cormcio

udenista aqui realiza
do, candidato Bor
nhausen insistiu em

estranhar ausência
seus amigos, cuidando
UDN ainda seja par
tido forte neste muni

cípio. Todos quanto
afirmavam ser este

municipio único da
Serra em que governo
venceria pleito esta

dual já modificaram
opinião à vista desas
trado comício udenis
ta, verdadeira reunião
de inverno, sem assis
tência esperada e sem

entusiasmo.

M A -T E
PLEITEIA BANCO
o pl'esidente do Instituto ,

Nacional do Mate, sr. Pe
dro Flrman Neto, conferen
ciou em Brasília com o mí,

r nistro.da Fazenda sôbre a

criação 'do Banco de Orédí>.
to do Mate, que virá pro
porcionar recursos para
Instalação de fá.bricas·- de
mate 'solúvel nos Estados de
Mato Grosso, Paraná, San,
ta Catarina e Rio Grande do
Sul.

Essa providência visa,
principalmente, a conquistar
novos mercados para a erva
mate e a render melhor aos

produtores brasileiros, que
terão assim um oljg�nismo
bancário específico às suas
lltividades.

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

- Batalha à sombra passou,
Foi coisa .lá dos antigos,
Confesse que fracassou
E já não tem mais amigos!

Terminou o meu amor,
Por você, velho ranzinza!
Isso de governador,
Acabou-se ... agora é cinza! ! !

v o r s EM

lN.inguem crê em velho colono,
Menos em você de espada!
Só nos resta o abandono,
Nós não somos mais de nada!!.!
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