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••. _. LAVOURA DE MINAS. GERAIS E"lR'E OS PAGOS PELOS COF'RÚ PúBLiCOS PARA BEFENDER
O NEGOCISTA IRINEU BORNHAUSEN. - que- o desejo

O crescente desgaste da candidatura Jânio Q.uadros em ,todo o País e, MAIORES DO MUNDO LIVRE de MUDAR, de' não deixar retornar o homem
-

qUe su_

inclusive, em São Paulo, está impressionando de tal fo-rma Os principais ]í- tocou o Estado durante cinco anos, é bem maior do que
deres pofitícos que apoiam aquele candidato que, ontem, inesperadamente, A importante publicação especializada .norte , I o ódio em que- atualmente se debatem.
chegaram a São Paulo os membros do estado-maior da UDN, para sucessivas americana ":American Banker", acaiada nos meios. I O sul dará 10.000 votos
reuniões de consultas e trocas de informações. Sob a 'presidencia . do depu- econômicos e' financeiros internacionais, publicou, ba-

INo!E�i�'i�.n(teA-sO
m pnfll I' para a vitória de Celso e

tado Magalhães Pinto, presidente nacional da UDN e com a presença do seando-se nos volumes de depósitos até 31 de dezem .

& Kf' Doutei, como os comwws
. já reatizaâos deixaram-nospreprío sr. Jânío Qyadros (que foi fOil'çado a adiar a sua viagem ao' Nordes. bro de 1959, uma relação dos quinhentos maiores Ban- paulistas absolutamente convictos date para participar daqueles encontros), conversaram longamente os líderes cos do mundo livre. Nessa relação, apenas um estabe .

do PRP, estão mantendo vitória. E duas perguntas
.udenístas, entre eles o governador Heriberto Hulse, de Santa Catarina e o lecimento brasileíro é .citado: o Banco da Lavoura de �������Tsen;�faeo��r:�a��; jina-is, cujlJr resposta ser:
vereador carioca Jair Martins.

'

Minas Gerais, que desde muitos anos se colocou na po- lottist.a em São Paulo, vi-
virá de âesopiuuxte aos

CONSTATADO O DESGAS- cos. O sr. Ma'galhães Pinto Lott. O candidato ouviu to, sição de maior banco particular não só do Brasil, co- sando a !'11? integração no
nos sos correliçioruirios:

TE também pintou um quadro 1
.

f
-

t comitê central dos candí ,

-Quanto cus-taram os comí-(as as in ormacoes ornou mo de tôda a América Latina. cios acima? T1'el'o ge1't dos,ombrio dlal situação eleL conhecimento d-a realidade - datos nacionalistas, O pre ,

• '. v' , • e

toral do seu candidato em eleitoral e< profundamente sidente do D. R. determi- Rio Grande ou do Uru :

Minas Gerais. drritado. afirmou que' "de
O fato é altamente ex- razão se rejubila ante o

nou, por outro lado, a íns., guai?
F· l' íd I pressivo para O' grande es- reconhecímento no exterior, t

-

d itê
,

L tt
-----.--------

lCOU (1::'1 ido a rea íza, fato, 'P.' situac_ão é grave", açao e comi es pro- o
- tabelecimento e honra a re , . da lpro]'ec_ãopor êle mere., t ês d D' t

.

Mçao de um "rush" em todo , Logo após, o sr, Quintani_ a raves os Ire anos u-
, de bancária de Minas Ge- cidamente conquistada. ..,

d lnterí d Eo PaIS; como foram ,se não lha Ribeiro viajava para 0' nicrpais o ln enol' o [!-
d I
-, rais, que o tem como ex-, tadoe e eger o sr. Jâmo Qua- Rio, enquanto OS' udenistaj, .

,
.

dr I d dt 'd poente e que inclui oS'prin�'�DIELES DEPENDE O FUTURO DE «'ANTA CATA'RINAnu�� �ev�tó��nâ� m�a,re���i ;��aaá ��g�lh�e��vernador cipais bancos do, PaIS. E '

'

.

J"que o objetivo da publica- :
ção norte-americana é de ,

monstrar a cooperação dada
pelas organizações bancá;
rias ao desenvolvimento do
mundo livre;' pelo incentivo

, à iniciativa particulár em

todos Os seus aspectos de

progresso e adiantamento
econômico, em real proveito
,das coletividades, E, sem dú,
vida essa orientacâo posi
tiva 'tem caracterizado per
sistentemente à atuação do
estabelecimento críado por
Clemente de Faria, que
cresceu a tal ponto graças
a uma sábia orientação de
aplicação de recursos e ex

tensão de atívídades nos

setores que mais de perto
interessam ao programa de
'crescimento nacional. In
troduzindo em nossas ati_
vldades bancárias, desde
seus dias ini-ciais, um espi
rito de arejada renovação,
o Banco da Lavoura con,

ultrapassará de 20 milhões quístou a confiança de todo
de SaC8s. o povo brasileiro, que com

Ficou constatado, nos

vários encontros, ser dinâ,
eníco o processo de desgas
te da candidatura Jânio
Quadros, em todo o País.
O governador 'Hulse con

fessou que, no seu Es,tado,
o .candídato da UDN -terá
votacão ridícula, Por sua

vez, Õ' vereador Jair Martins
declarou que o apoio que
vem dando o sr. Jânio
Quadros à candidatura Car
los Lacerda na Gu,anab�,
vem prejudícanrlõ o ,ex-.

.

governador, uma vez que'
aquele deputado está seria;
mente comprometido em

negociatas e golpes equívo ,

nr�ia
�esenfrea�a !

O depútado Elias (trai
dor) Adaime, acabou de
recebe; meâaüui fie ouro,
proveniente de sua coloca
ção (primeira) em maté
ria de empreçuismo, Ela
veio das Olímpiadas de
Roma. E não era para me_
nos. '. O homem andou
.momearuio 600 investiga
dores, e prome-teu para al
guém que vai aumentar o

numero. E disse mais, ,ain
da: vai mudai' até 3 de
outubro a sede da sua Se.
cretaria: Irá de malas e

bagagens para Lajes, ., Ele
e a sua turma recém.mo:
meada .vai trabalhar pelo
"Ve-lho Colono" (de ara
que) , como já começou,
com (l prisão de vários
1J1'óceres politicas Lajea_
nos, ..

CANETA OE OURO PA'RA O GOVE'R
NADOR (ELSO RAMOS ASSINAiR O

TERMO DE POSSE.

;Pi;�"i-
Acrescentou; a seguir,

o sr. Piza sobrínho que a
futura safra cafeeira, dado
O' <omportamento dos ca

,fezais, nas principais re

giões do País, ao contrário
do que a princípio se pen.,
-sava, não superará o volume
de 35 mil.hões, de 'sacas. Co
mo se recO'rda a'estimati
va inicial era' - de 43' a 45,'
milhões de sacas, o que
absolutamente se verifi

cará.

Um grupo de comerciários adquiriu uma

caneta de ouro para o senhor Celso Ramos
assinar o têrmo de posse, no. dia 31 de janeiro
de 1961.

'

Dentro de alguns dias publicaremos a

relação com os. nomes de todos aqueles que
assinaram o livro de ouro.

:SAFRA CAFEEIIRA IRA' ALEM DE 20
MILHÕES D!E SACAS

São Paulo, (v: A.)
O sr. Piza Sobrinho, da

Süciedade Rural Brasileira
e representante do govêrno
de S. Paulo na Junta Ad
ministrativa dr,4 IBC, ora

r-esta capital, informou que
a safra careeíra, paulista,
estimada inicialmente pela
Secretaria de Agricultura do
Estado Bandeirante em 9,5
milhões de sacas de 60
quilos, não irá a 7 milhões
de sacas, De a,::.ôrdo com Os
ultimos cáloculos - disse
a colheita glO'bal do País, no
c.ol'rente ano agríCOla, não

P.l.D. �MPENHA,DO
"Posso atestar o entu,

siasmo com que as bases
pessedístaa estão receben ,

'do, em t.odo o ínteí'íoz bra
síleíro, a campanha da
Ghapa Lott,Jango, O PSD
está empenhal10 nesta
campanha com tOdO o en
tusiasmo e dará aos nossos
candids:toi'l uma vitória ca
tegorica a 3 de outubro" �

Dêsses dois homens

dependerá o tut.'Ifto .de

Santa Catarina,

Porque hoje, sua

e-leição,' ninguém que

seja medianamente

ponderado, pode dei-

xar de ter certe-za,

Um, representando

tüstéricamente a me-

lhor causa do pleito.
Um homem: que lança
a bandeim da renova-

ção, com 'planos racio:

riais para -resotuer os

incontáveis e grandes

problemas dessa sofri-
da Santa Catarina.

O outro, represen:

tando o idealismo. da

mocidade, a iniioaica
de urna nova geração

política em nosso Es

tado.
E e a êles que o po

vo já consagrou e ele
gerá à 3 de outubro!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE

SRTA. MARIA CARDOSO Nesta oprtunidade o na-

BENVENUTTI talícíante, que é muito rela-

cJ\'�. U{ Q......C...o.�
clonado na socieda:de local,

Transcorre na :data de ho ,

será alvo das mais expressí,
je, mais um aniversário na-

vas demonstrações <d'e apre, '

talic� da gentil e prend�da .�����������������������������������_co e regozijo, às quais nos
senhorita Maria Cardoso-

associamos, tonmulando-Ihe
Benvenuttí, filha dileta do

e à sua dígnissíma família
.sr. dr. Moacir Benvenutti e

votos de perenes prosperída.,de sua exma. espôsa d. Olga
Cardoso 'Benvenuttí.

des,

2

A aníversariante é aplicada
aluna do 4.0 ano do Colégio
Coração de Jesus, goza de

vasto círculo de amizades,
que na oportunidade, lhe trí,

butará as mais carinhosas

demonstrações da apreço e

estima. \.
As felicitações de O �STA.

DO, extensivas -aos seus ven,

turosos pais.

SR. ANTONIO AEZyEDO
Aniversaria amanhã o sr.

Antônio Azevedo Oi'atéco),
runcíonárto da Firma Hoep;
cke da secção de Fazend,as.
FATECO que no passado

integrou fJ, Seleção Catarí ,

nense (Ir Futebol, conta com

vasto .circulo de amizades,
que ria oportunidade lhe tri

butará as mais efusivas de-

monstrações ,de carinho e i-

apreço.
Ao Sr. Antônio Azevedo

(Fatéco), grande astro do
futebol catarínense do passa.

do, as felicitações de O ES.
TADO.
- sr. Roberto Nelson stoe,

terau
- sr. Carlos Alberto da Silva

menina ANGELA ,MARIA

Aniversariou ontem a me

nina Angela Maria Guerre"iro
(Ganza) filha do distinto
casal Aldo Guerreiro e de sua

exma. esposa d. Olga Basfo
Guerreiro.
'A Angela Maria Os melho,

res votos de felicitações, bem
como a seus genltores,

FAZEM ANOS HOJE:

F,arias
- sr. Jorge Barbato
- sr. Mahlon Loamis Ganzo

- sr. ROdolfo Eduardo suüí,
Fernandes

van
- sr. Capitão Luiz Felipe

Lobo d-a Gama D'Eça
- sr. Géo Marques Dilho
- sr. dr. Alvaro B. Lobo F'i;

o lho
'

- srta. Delizete de Agular
- srta. Márcia Gouvêa
- sr. Jorge Umberto Barbato
- sr. Clodomiro Pízaní

.

- sr. Aurélio Marques Mon-
teiro ,à.'a Costa

- sr. Iviltem Barreto

Santos
- srta, Roseli Pizani
-- sr. Públia Palma
- srta. Vanda Livramento
- sr. Vitor Alexandre Ge,

vaerd
- sra. Benta Vieira dos San

tos
- sr. Renato Pinto de Olí ,

dos

veíra
sr. baias Ulisséa
sr. Edson Carlos Teixeira
sra. vva. Lucília Neves

/"

.. ------

LEIA
Panoram

FARÃO ANOS AMANHA,
Prof. CELIO

. Ji:ARRETO '

Com satisfação r�gistram9s
na efeméride de amanhã," o
transcurso de mais A11TI anl,
versário natalício de , nqsso
prezado: arnígo

'

sr. Célio Bar.
reto, dedicado prO:lles��-aAcademia de Qomércio "S o l
Marcos". ,

'

--------_----==:::__ . -----..,---

A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as' b�ncas

Firma representante de gran'de industria ne

cessita de VENDEDOR PARA A PRAÇA DE
FLORIANóPOLIS e adja,cencias.

Carta para "'EFICIENTE", a/c dêste jornal,
Com dados/ pessoais, empregos ocupados, refe
rencias 'e uma foto 3x4.

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

OSVALDO MEU
BOMBONIÉRE E PAN.FICAÇÃO "BRASíLIA"

- Inaugurada à maneira Bossa Nova.

Diferente, de Sl1rprêsa. Cheirando a pão freso

co, na hora.
Agradou.
No ato inaugural uma grande assistência.
Local - Praça 15 de Novembro.
Bem ao ladro da Panificação "Brasil".
Assim, Brasil e Brasilia, numa concorrência ...

pa triÓtica.
Firma .proprietária do novo estabelecimento:

PoBi S. A.
TABELAS DE PREÇOS - Existem sim. Pre-

gadas' nos lugares indicados.
A gente lê.

Compra.
Vai pagar ...
Não adianta.
A tabela diz uma coisa e o dono do peixe ou

da carne diz outra.
Muito diferente, porque ... tabela é bObagem.
É só haver um aumento e pronto.
Os 'garga.ntas" escancaram lógo a goela.
Uma verdadeira ,calamidade pública.
Com filas,. filas, filas, Mariquinha.
Fila, fila fó ...

E para não esquecer: Cidade limpa depende
de você.

Esta, a crônica de hoje.
De. estomago vasio.
De cinta apertada.
Nada mais.

Tambem, pam qUe mais?

,

i

I I

comecsreuos Sociais

I

Será hoje retransmituio pela Guaruiá,
às 13 hs. o programa em que' Paulo da

Costa Ramos entreuistou os jornalistas Oe

"niual Rabelo e Manuel Arias.

na tarde de sábado, no Lira Tenis
Clube, quando era homenageada a'

exma Sra. Iná Tavares Moellmann,
governadora do Clube Soroptimista do
Brasil e Uruguai.

7) Pela Imprensa Carioca, será lançado
com grande p1'DJ!!oção pubUcitária o

liv1'O do Saudoso Governador Jorge
Lacerda.
O "Bloco dos XX" ontem, reuniu o

"Society" nos salões da Socieâcuie
Guarany, para um movimentado baile
gala e escolha do nova Rainha.

-

A Governadoea do Clube Soroptimista,
Sra. Ina Tavares Moellmann, foi home

nageada com elegante chá.

1) A tão esperada e comentada lista das 8)
"Dez Mulheres Bonitas da Sociedade",
será hoje o assunto -

S1'(./). - Francisco (Anita) Grillo de

Sra. - Rui (Maria de Lourdes) Hulse
Sra. - Fernando (Bertuuieie) Viegas 9)
Sra. - cesar (Maria Helena) Gomes
Sra .

.:_ Augusto (Sônia) Wolt
Sra. - tsac (Cleia) Lobato
Sra. - Newton (Ivone) Avila
Sra. - Dib (Mara) überem.
Srta. Hercilia Luz
Srta. Ligia Moellmann.

O jovem Sr. Uberto Moriiz, jantava
muito acompanhado no restaurante
do Querência Pá lace. Também, o Dr.

Elpídio da Costa Souza e Sr. José
Nilton Nogueira, jantavam e paiestra-.
vam no restaurante em foco.

10) Surgem novas idéias, para uma outra
('boite" na cidade.

2) SÃO PAULO: Realizou.se no dia 15,
o casamento aa srta. Silvia Michels, 11)

com o sr. Gabriel Moulatlet.
3) Lúcia d'Aquino Avila, no dia de seu

aniversário recebeu muitas ttores.
4) No próximo dia 8, a Sociedade de

Laguna estará em festa com o sun- 12)
tuoso casamento da srta. Myriam
Mussi, com ° Sr. Jorge Joaquim Boa:

baid. 13)
5) Encontra-se em nossa cidade a \.,So

,prano Laura Natividade, que prome
te um recital, no Teatro Alvaro de
Carvalho.

.

Bastante concorrido, aconteceu o chá

Duas testas estão sendo esperadas;
os 15 anos de Terezinha Amim que
será no dia 28 próximo e os 15 anos

de Patricià Regina Lins,' no dia 10.

Voltojt a' circular o simpático casal
sr. e sra. Dr. Colombo Machado Salles.

A noite de 5a. feira, o Bar do Que." I

rência Palace estava completamente'
tomado. Os Drs.: Theodoro L. Leite
de Oliveira, Helio M. Horta, Mauri.
cio dos Reis e sr. Gáldino J. Lenzi,
palestravam em rodadas de uisque.6)

Congresso das Testemu-
.nhas de Jeová I

CONGRESSO DAS TESTE_ Congregação local, chegarão de Jeová.
. IMUNHAS DE JEOVA' delegadas dos cidades ele Informou.nos aínda o sr,

Importante Congresso Re , Lages, Rio do Sul, Tub:aio. Cardoso, que durante Os três
gional reaâízarâo ,as Teste- ;L�guna, Brugque, Itajaí e dias do congresso, funcionará
munhas de Jeová, na União outras. (,�ont. :pa 15a qag.)
Beneficiente Recreativa Opt!� Os prorramas dos dias 23
rárta � a Rua Pedro Soares, e 24, sexta feira e sábado,
15 em r.ossa cidade nos dias constarão de discursos bíbli-
23, 24 e 25 do corrente. Con- COs instrutivos, demonstra.
forme informações prestad,as' çõcs, e narrativas de expe. '41\ BAO,ARÓ ' 10N! uor

pelo sr. João Cardoso, mi. riências ocorridas' durante o ANTIGO DEPÓSITO DAMIAfljl

nistro superintendente ela serviço ministerial das testo

""
TELHAS. TIJOLOS ." �
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT,

-

no selôr da EDUCACAO
.,

SANTA CATARINA precisa de. um govêrno que' lenha como meta:

* Criação de 239 mil novos matrículas primá.
rios,. sendo:

* Instituição de um programo de concessão de
15 mil bolsos escolares, sendo 1.000 no pri
me'iro, 2.000 no segundo, 3.000 no ter·

ceiro, 4.000 no quarto e 5.000 no quinto à(lo
de govêrno.

* Salário condigno poro os professores
* Criação de escolas profissionais de nível

p9s-primário e média

* Federalização da Universidade de Santo
Catarina

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

* Execução pelos Municípios de programas de

educação com recursos do Estado
>l..".

,�
'fF .. ,,;'u.��>r'}iV.il_�R�.'í'" -�f,,:

,,{' \;i�!:�!"·��.�. '::;�:��?����:�: -:'/
�

:

CELSO RAMOS entende Çfl;1e a educação é o mais rentável,
de todos os investimentos que Q Estado pode fazer.

"

sssssssssssssSsSSSSSSSSSS%SS ,..%%.
--

SSSSSSSSq
Para almoçar e jantar bem, depois de sua a
casa, QUERÊNCIA PALACE HOT� B

'Stc:'::� .. ..
.

. �$$S$$%$%S$$$$SS$SSSSSS�
Celso em sua plataforma.
Lembrou_se do pescador.
Por isso os homens do mar
Vão ter seu Governador.

-,

PERGUNTA

PORQUE A ALIANÇA?

Jân�o e Iríneu, ambos diretores do Inca, ambos
entregmstas, ambos pertell;�entes aos grupos econo.
.rnícos apátridas, 'ambcs, nos seus respectivos Igoverno
elevaram- o ímpôsto de renda e consignações,- conha,
cido ,"ome o impôs to da fome. Razão, portanto, existe
de sobra para que o eleitor que não é rico mas não
é t�mbém ignorante, dê com conscíêncía � seu voto
esclarecido aos candidatos nacionalistas.

o jipe parou com vassouras e colono de araqus
pregados em profusão, mas .sem placa.

Um viajante que havia lido no cinema o aviso de
. Secretário pergmitou:

- Engraçado a terra de vocês... desde quande
vassoura é placa de auto�óvel?

�
;i

1'1" CA��:�!z!��A grande sucesso �nos arraiais da
íncocracía a idéia genial do Pago.Pago, que tendo
ouvido falar que é necessário elevar a campanha que
anda muito baixa, vai pagar um avião para fazer
campanha bem do alto.

H. H. CONFESSA
A vassoura g·astou·se ligeiro e Os vassoureíros

alarmados com o desgaste' reuníram.se em São Paulo,
apressadamente 'conforme noticiou a "Última Hora"
do dia 16.

H. H. estêve na reunião "confessou que no seu
Estado, o candidato da UDN terá votação �idícula".
RAIVA SEM PROVEITO

Maquis ZV-2
Marina Peculatária Alves descobriu no Estreito

uma senhora idosa e pobre que está enfêrma. Levou
o Samdu até lá (usando indevidamente a instituição
para sua cabala política). E responsabilizou-se pelo
remédio.' �

Ao levar um vidro de Canteína deparou com cri.
ancas que estavam colando na casa cartazes de Celso
e foríbunda espatírou o vidro de remédio. Marina
que usou o Samelu superficialmepte perdeu o remédio
e os' votos que ela procurava.

A senhora recorreu ao PSD e foi atendida con,
venientemen te.
,O �,ECRETARIO APELOU P'RA "IGNORA"

Todo mundo sabe das travessuras do ,gaiato �
eretárío Adaime andou fazendo lá por Lages. O que,
talvez, muita gente não sabe, é que o Secretário está
solto, mas o lJJbre ignorante sargento' da polícia está
preso.\'

,

t
A prisão do sargento ocasiona-da pela sua maní

festa. ignorância do Que é o PODER DE POLiTICA,
pl'OVOCOU indagações que revelam coisas assaz interes.
santes: em Lages, nem o cficial que é Delegado de Polí.
cia e nem o sargento têm cursos policiais. O ofici,al é

farmacêuti�o, especialista,�portanto, que de políCia nãd
entende COlsa nenhuma. O sargento, foi incluido 'Já�,"omo sargento, sem curso policial nenhum. Assim é
a UDN. Prima em cercar-se de ignorantes do assunto '1

.' para poder ter ,gente. dócil na sua mão. Ela não quel'

.' polícia, quer belequins, que lhes sirva de capacho para
que possa agir a bel pl·ezer. Os que realmente entendem
de polícia ficam nOl quartel e sã� massacrados 'e- presos
de vez em quando pelo crime ele verem e assinalarem
os erros e as arbitrariedades.
A propósito, o maniquis GDE....",.5 informou, que o

larápio ex-rnajor e ex-delegado, foi para Lages escoL
tado por oficial arvorado em Tenente Coronel :�a RE_
SERVA, o qual já de há muitd está de volta sem o
escoltado. Amintas está preso em Lages, sem escolta?

Irineu prometeu tanto
Ma� tudo foi à sorrelfa ...
Ein vez de cinco hidrelétricas
Fez a Celesc com a Elffa!

�

�-�. --,L;..,.__ �'-'''�
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e o lucro é seu!
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.

confie n/os produtos
veterinários

.Squibb -Mathieson
FIDMIX - Acelera -

o crescimento e aumenta o pêso.
SUPER-FIDMIX - Na prevenção' de doenças - evita moléstias nos

�eríodos críticos como vacinação, castração, mudança brusca de

temp r ratura, transporte e manuseio de animais, primeiros dias de

vida, etc. No tratamento de doenças -, poderoso no combate ao

curso. Como' complemento de alimentação - estimula o desenvol
vimento e aumenta o pêso.

-

PIPERZOOL - V�;míf�gº" poderoso, rápido e eficaz."
TALCIN - Antibiótico -de amplo espectro - eficaz contra a maioria.
das doenças.

'

AGROVET - Máxima eficácia no tratamento das' infecções causadas
por micro: ganísmos sensíveis ii penicilina e à estreptomicina.

.,.. - .
�.. -

PENGIVET'- Remédio rápido e certo contra infecções provocadas
por mícr o-ganísmos sensíveis à-penicilina.

'

STREKACIN - Ped-roso agente 'no 'combate às disehterias e dís- <
'

-

túrb 03 dígsstlvos.
'

Divi,são Agro Pecuário
Av. João Dias, 27::8 (San'o Amaro) - Caixa Postal, 7225 ' 560 Paulo

, J

Favor enviar·me, sem compromisso! completos detalhes
dutos para suinos.

sôbre era- -I
-I

IDoto:�------=---�

Nome----�-- � �

Enderêço -----------------------�---

Cidade Estado ---'---- �� 1-
:J 'l _ -�_!.-.

. ,

..... - - --

s����:�����on�n
E'R SQ.._UIBB &. SONS.S A· MA1HIESON

Av. J050 oras, 2758 • Tel.. 61·21-41 • End Telegráfico "ERSQUIB"" . Coixa Postal. 7225 • São Paul.
,

PARTICIPAÇÃ-O
/ Neusa e Francisco Evangelista participam aos pa

rentes, amigos e pessôas de suas relações o nascimento
de seu filho- LUIZ HENRIQUE, ocorrido na Maternidade
Dr. Carlos Corrêa, no dia 15 de Setembro de 1960.

AUXILIE FERNANDO FER

RARI A RENOVAR O BRA

SIL' ELEGENDO-O VICE_
PRESIDENTE

Sensacional
Brinqu€do� Sabido's de Thais

Bianchi - peça que o Tea

tro Experimental de Flori,a.
'nópolis levará dia 18, próxi
'mo Domingo (hoje) às' 10,00
horas no Teatro Alvaro de

Carvalho. Não-percam garo
tada de Floriílnópolis. Hoje.

'''�/

Uma Carta Rápido ,OJB,AR'RIG.A VE_RDE�J SIA
Transporte ile Carg'as

\.

!lmo. Sr. re-Se somente à conclusão
Rubens de Arruda Ramos da estrutura de concreto ar

DD. Diretor do jornal "O mado, e a ponte não chegou
ESTADO" a ser Inaugurada pelo nosso

Florianópolis. eaudoso Governador Jorge
Senhor Diretor, Lacerda que perdemos' na.
Na' primeira página do quele ano de 1958, vítima do

jornal 'O Estado", publicado trágico acidente aviatório

hoje, foi estampada uma ro, qUe enlutou o país .

tografia da -ínscríçâo feita Espero, através breve. es
na viga da ponte sôbre o Rio clarécímento, haver contrí;

Trombudo, à época em que budo para a fidelidade dos.
eu exercia o cargo de EngO fatos mencionados.
Residente de Rio do Sul. Antecmadamente agrade;
Como o

.

caso envolve a ço a gentil acolhída que der
minha pessoa numa notícia à presente e aproveito a

dê[l�e conceituado jornal oportunidade para enviar

apresso-me em trazer-lhe o: lhe as minhas sinceras
seguinte esclarecímento: a I Cordiais Saudações
inscrição fotogratrtda, refe_j .EngjO Ada:yr Marcolla

x x x

Em Organização
Tráfego Mútuo com o "Transportes Os-ni" e

"Transarco -- Transportes Rodovíáríos"
Matriz ,Filial

FLORIANóPOLIS SÃO PAULO

Rua Anháia n. 740
Telefone: 52.74-79

•

Agência - SÃO PAULO
Rua Itarirí n. 61
Telefone: 9-37.84
End. 'Te!. TRANSVERDE

Rua Fco.O Tolentino n. �1

T.elefone: 34-90
Caixa Postal n. 511
End. Te!. TRANSVERDE

Agência
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 99
'I'elefones:
32.17.33 e 32-17-37

_End. Te!. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBARÃO (Filial)
CRICIUMA
ARARANGUÁ

Atendemos as seguintes praças : Bíguaçú, São José,
São Pedro de Alcântara, Palhoça, Aríríú, Santo
Amaro da Imperatriz, Bom Retiro Urubici, São Joa
quim, Paulo Lopes, Imbítuba, Laguna, Tubarão, Cri-
ciuma, Araranguá, Lajes, Campo Grande, Teófilo

Otoni, Teresópo!is, Nan uque e Pôrto Alegre.

U.F.E. - A,V I S O
A UiN'IÁO FLORIANOPOLITÁNA DE ESTUDAN

TEjS (UFE), comunica aos seus associados, porta
dores das cadernetas do ano corrente, que, mediante a

apresentação da mesma; tem direito a descontos nas

Livrarias LIDER, RECORD, e GRÁFICA 43 S.A. de 5%,
10% e 10% respectivamente, até abril de 1961.

A DIRETORIA
"TEATRO DOS 2"

Marcada para 19 de outubro a estréia da sensacio
nal peça, de Millor Fernandes (Vão Gogo) "Uma mulher.
em 3 atos" que o '.'teatro dos 2" levará em cena sob a

direção de 'Geny Borges e com a participação do ótimo
ator Adélcio da Costa.Utciência rcsse�ista

Por LEDENY enquanto '0 Sr. Irineu Bor.

A respeito das difamações nhausen prega que fará uma

reítas pela Imprensa Pala., reforma na Secretaria de

cíana com, relação aos Go- Agricultura que êle criou
vernadoros Moysés Lupion com as baees do seu pensa
e Leonél Brlzolla e a con- mento, lá no Paraná, foi

-sequent., defeca feita por criado o Serviço de Defesa
mim e publicada neste ma. contra a geada, integrado na

tutíno, recebi do Governa- Secretaria d Agricultura; lá
dor Paranaense, pelo seu

.

se consegue obter uma quota
Departamento de Turismo e de U.8. $ 1.150.000,00 que já
Divulgação, uma carta, em foi aplicada na compra de

que, entre outros assuntos, tratores e implementos agrL
assim se exprime: "Depois colas. 'Só de sementes de al, -

de lêr seu trabalho (Contra- godoeiro foram fornecidas
senso), pensei que seria 'm.ais-- aOS agricultores, no ano de

intt:ressante a-V. S: lér a 58, maíe de 135000 sacás. Nt

-Me'!1-sagem do Sr. Gouertuulor setor do, ensino -rural, o Go

Lupion, que retrata [ietmet»: -vernader Lupion criou e íns.
I . te tuâo. quanto tem ête jeito talou a Escola de Lattcíníos,

-em benetíoio-do -Estado- que Escola .Agrícola de Apucara;
governa, pela segunda vez,. na, ampliou a.ação das Esco- I
tirando os etementos par.a Ias de Trabalhadores Rurais,
que os nos,sos dijamadores criou \a Escola de Peeca: a f�_ ,

vejam como se traoaüia pe{o bricação de vacinas, no se<:,
engrandecimento do Paraná tor de pesquisa científica, te.,. •

e do Brasil. Desejando man- ve a muito ponderável ,�oti�,
ter mais contato com o dis- -tríbuíçãc, do tnstttuto 4�
tinto amigo, á-gradeceríamos Biologia e Pesquisas T�.bll'9i'::
também a remessa de seus lógicas etc.

. <

artigos diretamente ao nos; Muito teríamos que ,

so Departamento! para ime- da Administração Lupion,
diata publicação, visando poía o presente relato está
principalmente uma política

I
contido em uma página, ape

.âe .bôa .visinhanç.a; P9Ta os nas, das 222,de sua mensa-

dois juturos Governadores, os gemo
eminentes e honrados CELSO Isto que se vê no Paraná, é
RAMOS-e PLINIÔ COSTA". também o progresso a jato,

- Nota-se na; Mensagem do é o reflexo de Brasília, de
Sr. ,Moysés Lupion, justa- Juscelino, e, enfim, o refie.

, mente o que por aqui pOUC0 xo de todos os Governadorea
se vê. A receita do Estado do Pessedístas. É o progresso
Paraná, passou, em núme, que nos dará éELSO RA

ros redondos, de 2958 milhões MOS; progresso sem. barrei
em 56, para 3529 milhões em rae e 'em todas as direções
57 e 4331 milhões em 58, nu- da rosa dos ventos. Mudemos
ma ascensão, portanto, mui- pois, mudemos para, CELSO
to promissora. a direção de santa Catarina.

Aqui em -Sfiflta "Catarína,

I
É interessante salientar que nesta peça, Adélcio da

Costa, mostrando mais uma vez seu grande talento ar

cístico, desempenhará três papeis diferentes.
Geny Borges, além de dír'igir êste espetáculo tam

bém toma parte ativa, dividindo assim com AdéLio da
Costa os justos aplausos da platéia, que por certo lotará
o teatro Alvaro de Carvalho.

Aguardemos pois dia 19 de Outubro, "Uma mulher
em 3 atos".

lava e enxágua com agitador
E8ca por centrifugação

Assista, no concessionário Brastemp,
à demonstração do perfeito funcionamento

de sua lavadora automática:SINDICATO' DOS ECONOMISTAS DE
SANTA/ CATARINA

prátic,a
basta apertar o botão

técnica

possui filtro para as impurezas da água

econômica
conserva a roupa

._.�' ,

t"·" :':"7
_ ,E D I T A L-

_.

, Faco saber .aos que o presente virem ou dele conhe

ciment� que, no dia 24 de Outubro de 1960, seI:.ã.� rea�i
zádas neste Sindicato, as eleições para a sua Dlretoría,

Membros do Conselho F'iscal e Represe�tantes da anti

dade no C-onselho da Federação .

a que estão filiados e

respectivos suplentes, ficando aberto o prazo de 25 (vin
te e cinco) dias, a contar da primeira publi-cação d�ste, e

portanto, se. encerrando a 13 de outubro de 1960, para (

registro das chapas na Secretaria, de acôrdo com o dís.,

pôsto no art. 1.0 _da ..
Portaria Ministerial n.? 146, de 18

de outubro de 1957.
As chapas deverão ser registradas em separado,

sendo uma para os candidatos à Diretoria da entidade,
Conselho Fiscal e respectivos suplentes e outra para os

Representantes no Conselho da Federação, na forma do

disposto no art. '5.0 da citada portaria.
Os requerimentos para o registro das chapas de.

verão ser apresentados na Secretaria, em três vias, assi
nadas pela cabeça de chapa e acompanhados da relação
âssinada por todos os candidatos, pessoalmente, não

I' sendo perm.itida para ta:l fim 'a outorga de. pr.ocuração,
devendo da mesma constar todos os dados mdlcados nO

� 1.0 do art. -5.0 cda Portaria n. 146 de 18-1�.1957.
FrancisCO H. Amante

Presidente

..

,
"

_

_ �,_/W"
_.:_'NO'pléi{" tie-��e-��'

Prove ser um bom brasileiro
Dando-o�teu vóto à Ferrari

Que tÇ'dã lista o primeiro.
----�--��----

I

I
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DOMINGO,A REGATA PRf'-(AMPEONATO No Domingo Próximo será rean�ada a Regala Pré-Campeonato, prom�vid.a gela Federa�
,ção Aquática de Santa Cafarinaw Estarão

-

presenles: Aldo Luz, Riachuelo e Martinelli, lufando pelo primeiro líl·ulo da iemfo�'el�ú �.
mística 1960-61. Todos, portanto, domingo ,próximo, à Bala Sul de Floria nópolis.

.

-

.. ��_.:� "_' _ �"I
r ,Suspenso o Campeonato por ZODitS

6 Campeonato Catarinense por Zonas que J e.
veria ter início hoje, vem de ser suspenso por ri a.
terminação do sr. Osní Mello, presidente da Fe-Ia
ração Catarinense de Futebol, que acolheu a se li.
citação feita pelo América,' de Jpínvílle, que fez 'yal:

ao' maioral efecefeano que existe no Tribunal de

Justiça Desportiva um recurso do clube rubro Ct 1.1.

tra a validade do seu jogo com o Comercial de J Ia-

çaba. -

.

.

_ '....._JSl."lild..
Se ganhar a questão, o América será jlrõClãnl a.

do vice-campeão do Estado e, então, não precísm
â

disputar a fase de classificação do Estadual de � II,
-juntamente com' o campeão que é o Paula Ramos, l.�
o Caxias, desprovido do título de vice, que passau
ter agora grande importância, teria que parttcíj. 1.1"
da etapa eltminatór ia, ou seja o certame por zon ,u,

Assim, sõmente após conhecida a decisão do T.J. ,l'.
no caso em tela é que o certame por zonas pod. , á
ser iniciado. Portanto, passaremos hoje mais i.u

domingo em branco.

Rumo au �am�eonato �rasileiro -�e !��ar�ie
das recomendáveis, a fim, gaúcha pediu o número de contírmação à última hora.
de que nada falte ,aos nossos

\

participantes ao campeona, E:l{iste também a posíoílí,
velejadores que irão a Porto � to, a fim de providenciar a dade .de seguir um proeíro re

aíegre, ainda mais que à du; organização do programa es- serva, tudo dependendo da
pla Walmor soarea.oswaloo portívo e social. realízaçao da regata BRONZE
Fernandes terá que arcar' AMIADE, entre a FVMRGS
com a responsabilidade de li Embaixada Catarinense x FVMSC. Os catarínenses
defender o seu título de cam, Provavelmente a delegação Ievarao dois barcos por via
peões brasileiros de sharpie. que representará a Federa. serres tre e solicitarão dois

A Organização do ção de vela e Ivlotor de San- por empréstimo à li'edcração
Campeonato "a Catarina, contará com os de Vela e Motor do Rio

A Pederaçâc.de Vela e Mo- seguiLte::; velejadores. timo. Gra-nde .do Sul. Nosso repre
tal' do Rio Grande do Sul neiros, 'Walmor Soares, Pe., sentarite junto à Comissão de

o ofício que segue:vem envidando todos Os es, dro Soares , Oswaldo Nunes Regatas será Q sr. Waldyr
forças para fazer do XII.o

.

e Boris Moreira da Silva. Fausto GIL, velho conhecedor
Campeonato Brasileiro de Proeírcs : Oswaldo Oliveira, dos segredos da vela. Esta
Sharpie o maior Já dispu- Ney Hubbener e Hugo Bar- será nossa provável delega,
tado em águas- brasileiras. bato, dependendo ainda de ção.
Seus dirigentes vem plane,
jando tudo com o maximo

cuidado a fim de que todos
os partícípentes se sinta.o:n à UGlll ., pai crcipaçáo Jàs J'á aos b minutos inicial a

vontade nos três .dias que LllUJ.llC'l·piOs ue ·!'lmDo,. Ano- equipe iocai annu a conta
permanecerem na capital zeira, rncarar e l'WUelO, do- gern por intermédio ,I;1e Jó
gaúcha. O problema da hos- mmgo urtimo tendo por 10_ ca, ceíxando a equipe visi.
pedagem já está resolvido, cal o campo uo Caramurú tante desorientada, e tendo
devendo a maioria dás dele; �. G. ue 'runbo e patrocina, no final ,OU contenda a es
gações ficarem Iocalízadas dor deste restaval, às 9 110- magadora d-errota de sxi.
no Clube dos Jangadeiros eras ca manná deu iIÚCiO' ao Detalhes finais
no Veleiros do Sul. Também .estívat. Jogo: Caramurú K C. x

_ !i.:..+ J� ... I&tr'
a parte social será eXtensa, l.0 Jogo- - Bola Preta Mananos F. C. 2.0 VicePre,sidente:· _ 1.0
íncluíndovse visitas aos srs (Tbó) 3 x Mulda Central 2 Local: Campo do Caramu- 'I'en. Fausto Pantarolli

_'G'overnad6Cdo Estado, Leo., 2.0 Jogo Metalurgía . rj E. C. 3.° Více-Presídente: - Sr.
nel Brizzola e Prefeito de Timboense 3 x Torino (Ro., l.0 tempo Caramurú '�4xl: Amilcar Scherer

Walmor Soares estará presente ao Campeonato de Porto Alegre, dr. Loureiro da deío) 2
J Final; Oaramurú 9.xl. 1.0 Secretário: _ 2.0 sgt.

Porto Alegre e disposto a conquistar o b<campeo- Silva., ' 3.0 Jogo - Aspirante�Ca: 'rentos de Xará 3, Mauri_ Wilmar Lútz Farias
nato. Qualidades não lhe faltam. As Deleg'ações ramurú 1 x sto. Antônio de cio 2, Jecá, Nísío, Molinha II 2.0 Secretário: - 2.0 sgt,

Santa Catarina sempre se sente em mais um Campeo. Os gauchos esperam que Arrozeira 3. Nicio 1 tento cada. Oswaldo Farias
houve com destaque nas nato Brasileiro de Vela das participem do xrr.o Campeo- 4.0 Jogo - Avai (Arrozei. Juiz: Lourival Schutz (po. 1.0 Tesoureiro: _. 2.0 sgt.
competições esportivas no se sharpie, a realizar-:s.e n� nato Bl;asileiro de Sharpie, ra). 5 x Tapajós qndaial) 1· pular Gijo). Renal' Gonçalves de Ca9tro
JietQr- ft'(luático. O, remo é <a cidE\;de de Porto Alegre, e!k .delegações de ,seis Estados, '\ 5.° JQgO - Metalurgica Renda:' Aproximada de 2.° Tesoureiro: Cabo
'Vêla sempre roram dois es- trê os dias 30 de outubro a ;a, saber: Santa Ca.tarina pá_ 'Timboense 5 x Boliv,lr '(Ar- ('r� 10.000;00.' Aurino Cândido Espindola
po:rtás que mais glórias de� 2 de novembro. :Piara est9.l i\aná; São Paulo, Gua.�aba. l:bzeira.) 1. R<:rmou a equipe vencedora Orador: - 2.° Ten. Tha1es
tam :áo· Estado de Santa

I

Ca� importante competição, .ai na, Minas <Jerais, além dos ; Finalme�te ,S.S. l6 1l0l'as, (Caramurú), assim 1 .

\ Monteiro de Castro
tal'��á, qúer·:J.')·o -passado QÚ Fedel'ação, de Ve1a e Moto�i próprios'anfitríões.-Em ofí;. b�ve inlcio a'partida1c!e hOil_ Co��4l;ta, (vulgo'Rosca); Nin. Conselho Deliberativo:-
tlO"Pl'êséntê. de Santa Catarina vem tOB1 cio envia.do 'com a má�ima �� entre 'a,s equiph; do Ca_ . ço 1( Célio e Molinha; Schu-

-

Presidente:. _ Gen. Bda.

Ne,ste fi� de- ano, � Ilf��o COm a máxima. pre� f\antec-êdê��ia à sua congêr:_e- ramurú (lO'Ca�) vcr<lU� Maria-l man e
.

Grilo; Nisio, Jeca, pau:o G, Weber Vieira da
l:iarrlg!\.velde estara cauçao todas/ as provldên- r·e cata.rmense, a federaçao., nos de RodeIO. .

Mauricio, Nico II.e Xará. Ros�
--------------------------=---=-�

de "O Estado"
NESTA
Tem08 a grata- satísraçâo

-----1 de comunicar a V. 8-. que a

Diretorra do Clube Atlético

�

Hoje .inici�n;?s.a. pUblica-l 200 metros, :nado' borbole
çao da relaçao dôs campeões, ta _ l.00 e 3 .

.0' Estados Uni
vice-campeões c terceiros co- . -dos e 2.0 Aust�.ália.
locados dos XVII Jogos 0_' 200 'metros na.do de peito
límpic0!3, há pouco encerra� _ 1.00 Estad�s Unidos, 2.0
dos· em Roma. Ei-Ia: Japão e 3.0 J!iolanda.

Natação (mas(}ulino) Revezameu!to 4x100, em 4
1:00 metros, ,nado livre: estilos _ 1:()< Estados Uni.

1.0 Austrália, 2.° Estados. U-' dos, 2.0 Aus14rália e 3.0 Jra.
nidos e 3.° Brasil (Manuel. p�o.
dos Santos). Revezamento 4x200 nado

. ,
400 metros, nado liVlie livre _ 1.0 Esta,ios Uni:dos,

1.0 Austrália, 2.0 Japão ei 2.0 Japão e 3.0 Àustrália.'
3.0 Austrália. Salto de trampoI�:m _ 1.0

1.500 metros, nadQ: Livre - e 3:0 México e 2.0 \ Estados
1.0 '" 2.0 Austrália. e 3.0 Es.·. Uni9-os. "'\ 'Jihp �\
tado·s Unidos: Salto .o:e plataforma ._ 1.0

100 metros" nado de costas; e' 2.0 Estados e 3.00 .Grã.
- Austrália, 2.0 e' 3.0 Esta- Bretanha. "

Poro atingir esta meto, CELSO providenciará:
cios Unidos. ..'.

'. f
.

(continua;)
I. Financiamentos INTERNOS no valôr �e 60 % do fRUZ,EIRO-X JU'VENTU�' �I, .custo das obras, pagoveis em J5 anos .. �

12 F• .'
E

' A eqUipe do CRUZEIRO tus pelo escore de 4- a 3' após
'

. IOanClamentós XTERNOS no valôr correspon-
dente a 90 % do custo das obras, resgatáveis

desta capital 'onfonne noU. testar vencendo de 3 .a O ' ,

entre 7.e 9 anos. ,,'5,
� ciamos na edição de ontem O ��gresso da :d�I�g�Çã�. COUftO'RAIO TAA fRU2EIRO 00 SUL

\

estará ,se exibindQ na tarda cruzelreista dar-se-a. as' 20,30 _ ..� \i"�
.

d!e hOje na: Cidade de Join.. de hoje. l \
ville <;ontra a �uipe do Ju..

ventulJ' daquela �ida.de, em A. prpvâVél formação \ do
,parti"a revanche para o fl:mUZmRO: Jaime, MaziIi'�'_O,
Cruzeiro que a meses atrãs ·Pitoco e Nivaldo; li'erraz \

e

aqui, em. nossa. capital per- I Orlando, Télmo, eF"ijão Ra... ·

�dBI*=����?ai;:.a.ti!ijf�'';'�'(éü' :pràre''''�'ó mesrrlC .&.Tuve!l- mirez, Tatá é 0dilon,
l

)
.• �.- _., '",,�"

.

Dia 21, quarta feira, monumental Bingo em pról da Federação, Atlética (afarine�ii;-tel1do ,por loé��1 o Clube Doz�
.

de Agosto. Os prê·
mios estão exp�slos no M,agazine Hoe.pcker e o cartão custa crS 1QO,OO�; DespOr?lsili'r Colabore par t. fi �ee�guimento do JEsladio Sanla Ca-
larina, comparecendo ao inRo do di a 21 do correnle. ,t' ,f. _"�)I j :,\":,,. .�"

.

,�_ .�•.�.,
� ..
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fulebol .m limb_ó

• � / J

(oriliba ,I Grêmio, boje, em, r
, (Jlriliba�

.

�ela laça ,"Brasil"
� -

Coritiba x G;rêmio PortO' expressão:",dO Paraná" e Rio

Alegr�nse, eis o Choque de Grande d Sul. O Coritiba, Ilogo a tarde na Capital pa_ como :,s·e
.

sa,be,
-

eliminou o

ranaense, em continuacão, á P,aula Ramos e está em con

·éj.is,puta ·da Taça "Bra·sil;'. -De. dições' de jogar_ .de igual pa_
verá sei' uma . dás maiores ra igual com o forte ceJnJun.
pelejas de· todos os tempos, to de Juarez que fará sua

- reunindo Os clubes de maior estréia Ino ,certame.

Qs XVII/Jogos Qlímpicos' e Seus
..... - �

�

Primeiros Colocados

ENERGIA ELÉTRICA·'
fonte de progresso.

Temos emSANTA CATARINA
apenas cêrca de 72.000 KW insla·
lados. As f4bricas que se utilizam
dess_a erterg·iq df!,o trabalho a apro
ximadamente 80;QO.0-op�rário..s.

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

Nos próximos cinco anos precisamos ter estas usinas:

1. Sotelco
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lO.

100.000 KW
9.000 KW
17.000 KW
10.0-00 KW
8.000 KW
13.000 KW
4.400 KW
40.000 KW
40.000 KW
2..400 KW

Há, portanto, um· operáriQ, em

[.;, média, para cada KW instaladó.
!'. Precisamos de MAIS ENER

GIA para criar MAIS POS
TOS DE TRABALHO!

r
�.
I
f-'

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

VOTE EM

/

-�---------------------"-

(el. Cosia'Lino, novo preSidente.�

do Allélico
Re1!ebemos e agradecemos Vice Presidente; - 1.0 '1\.jl.

Bruno Mario oecníneí
,Secretário: - 3.° sgt. li1.
cides Villas-Lôbo9
Conselho Fiscal: � 1.° sgt,

Viriato Garcia; Sub.1\,11,
Luiz Roberto Prudêncía I)

Ceslau Jablonski.
Dep. de Relações Públicas:

� 2.° sgt. Alcibíades Joio J,'
Souza.

Aproveito a oportunidaa
para reiterar a V. S., os pro ..

testes de elevada estima e

distinta consideração..

"Florianópolis,
Ilmo. Sr. redator esportivo

Catarinense, eleita em ses.

são do dia 10 do corrente, fi
cou assim constituída:
Presidente de honra:-

CeI. Rugens Barra
Presidente: _ Ten. CeI.

Domingos da Costa Lino Sob.
1.0 Vice-Pre�idente;

Sub.Ten. Alpreste Speék (re
eleito)

Domingos da C. Lino SOo.u
Ten. Cel., Presidente
wümar Lutz Farias'
2.0 sgt, Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANóPOLIS, DOMINGO, 18 de Setembro de 1960

liôiiíCàifôr'PrõllssÍõõã-'1�

.. �.",."......... ,..'-&_----_ .._----_ .. - ---_.,.
DR�� BENRIQUB PRISCO DR. NF.."WTON D'A VILA

MA JERNIDADE (ARMELA- OUTRA
SERViÇO DE RA!OS X

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

Exames do Estômago ...,.... Vel'icula Biliar - Rins
Torax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica
(Gravídêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPOE DE APARELHAGEM MODl!:RNA MARCA
SIEMENS . RECENTEMENTE ADQUIRID()

ENDER:tl:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. Onibus à por-
ta (Almte. Lamêgo).

' ., ,

-,

[)(' t fI

CLINICACI���:AGe�!fARINA
a...........

��";�::EE:
..

��z�'"
......

1 laOK8;�ékDoenças Nervosas e. Mentais -. I (
En. ZAHIA, 2.' ANDAR TELEFONE, 2248 ! T'�:;OD���"�':'S9

Angustia - Complexos - Ataques - Manias --II odSS$$$%%%%SSn$%$$SS,..ss,..st-hs:tíUSSSSsssss'g: Inderêc;o Telearráfico ESTADO
Problemático Afetiva e sexual .

i 'I' ,

Tratamento pelo 1!:letrochoque com anestesia -

Dl R I) T O R
Insulinaterapia - Cardiozotorapia - Sonoterapia e : J-O'I-O -:� Mor-,Iz' S Q Rubeas de Arruda Ramol
Psicoterapia. I

«

Direção dos Psíquíátras -

... j. • •
G. R .·N T •

DR. PERCY JOAO DE BORBA : Domínios Fernandes de AquinoDR. JOSIli TAVARES IRACEMA : ___.. -_

I DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :
CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :

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

1'··..•..••..••...••••....•••••••••••••••••••• ?tE T1 ftI. C O L A B O R A O O R B S.

- fJlJIIAJ'fTf 'ODtJ..,.. Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues CabralI M��1�.O�O��1S ��d�ogl'a�ol C O

-·1
/ -, nos I/M,FJOS - Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira-

� " ""�'� t','_
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.

D1�ft�,,t-
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

•
'<;:

Dr Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - WalterNorberto Brand - advogado � ,? �
� Lange _ Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive _

Advocacia em geral no Estado de � _�. »
.. -t, �" Doralécio Soares - Dr. Fontouri Rey - Ilmar Carvalho

Santa Catarina • � 'I � _li - Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima• ;; �.. �
- Maury Borges - Lázàro Bartolomeu.

I "Á SOBERANÁ" I'R.�Ç& 11 DE NOVEMBRO - ESQUINÁCorrespondentes:
aVÁ rZLIP.II 8C_1QT . P O B L i CID AD.INGLATERRA BRASíLIA

I'1l.1AL "A SABIRANA" DISTRITO DO &8B.ITO - CANTO Osmar A. Schlindwelm _ Aldo Fernandes _ Virgtl10 Dias• ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO
-. _ Ivo Frutuoso.I ARGENTINA SAÓ PAULO : A P R E N D A I N G LÊS H • PR. S • N Y A .. T •:

Ed. SUL AMÉRIqA 50 andar. •
.'

R:epre•••taç6. A. 8. [Ma LWa..Fones: 2198 e 2681 :
P f M Ed d G HJO:- Rua Senatlof Duta " - I.. �:... It>'i; com o ro. r. war reen T.t III'"Lo.

à rua Tenente Silveira, 42 �. Paul. H•• VI�:�·a:��.4; �<lI., II -

�Tvtçe TelelTáfico da UNlnD PR.SS lU -P)
AGJ:NTJ:S • CORRJlSPOrtD.NHE

- •• T6do. oe .uniclpio." �ANTA CAT'ABINÂ
Ã N U!Ii.C _ J B

"�"'ut. ce.luto, de acorde e•• I taNI••• vil.r

PARAISO

•• 'DICO'

Curso de Especialização no 1i00Pt..
tal dOI servldore. do �o.

(serviço do pro!. Mariano di Ân�

drada). conRultaa: pela manhã no

Hospital de caridade. 'A tarde da.

16.30 horas em diante no consul

tório. à Rua Nunel ,Machada, 17.

esquina da Tlradentu - Te1I!·

.2766. Re,ldênola - Rua .ar.-

'chal Gama D'Eça. n.O I'1. - Tel.

1120.

1I_':;:f
DR. AYRTON DE OLl

VBIRA

DOENÇÁS DO PULR!O
_ TUBERCULOS. -

çonault6rló ._ Rua F,IlP'

Schmldt. SII - Tel. 1801·

Horário: da. 16 li 16 nor..

Relldêncla - F.lIP' gcbmld\
n.o 117.

DR. ANTON 10 MUNIZ DE

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGiA
ORTOPEDIA

ConsultóriO: João plnro, 14 -"

Consulta: das li àl 17 nor.... �Ií.
rtamente, Meno. aOI Ijbado•. Re

s1dênc1a: Bocaluva. 185. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

DiplomadO pela Faculd.de N .clo_

nal de Medicina da unIV"1'.ldade
dO BruU

Ex_Interno por conourtlO d.....r_

nldade_Elcol.. (serviço dO pro!.

Octávio Rodrlguel LID1.). .x-

Interno do serviço de Cirurgia do

Hosp1tal I.A.P.E.T.C. dO Rio di

Janeiro. Médico do Bo.pltal de

Caridade e da Maternidade Dr.

carlos Conê".
DOENÇAS OH SHNRORAS
PARTOS - OPERAÇOES

,: j PARTO SEM DOR pelo m6l0<10
.

.

, pslco_profllatlco
.:; con�ultórlo: Rua JoãO ploro n. 10.

-du, 16,00 àl 18.00 110r.... AHD4' I
com 110r... marcad.... Tell1tone

30SJ {,..; Relidanol.. :· Ru. General

Bltte�coun n. 111.

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

DR. LAURO DAURA
CLINICA G.JlAL

Especialista em molê'"'' de 8"

nhoraa e v1a. urlnárl.... cura ta

'ilcal dai lnfecçõel ..gud... • cr6-

.I11cllol. do aparêlho ienliO_urlJlá1'10
em 110mb!'. o. "XOI. Do.nç.. do

Bparêlho Dlgeatlvo, do 11M1lD.lI

nervoso. HoráriO: 10� .. 11 •

21h à' () hor... - con:awiórlo:
Rua Tlradentel. 11 - 1.0 andU

_ Fone 3246. R..ldln01&: .-..

Lacerda coutinho. 11 (Chioue dO

Espanha - "oli, 1141·

Dr. Hélio Peixol'!

ADVOGADO

Escritório - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

Dre Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA --:

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 àl) 19 horas (ao la�

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

_ Estreito - Fones 2322 e

6367.

DB�
.

BUBI GOMES
MEIDORÇA

MemCO
Pré-Natal - Part()s - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Resldêllcla:

Rua Gal. Bittencoü11 D. 111.
Telefone: 2661.
Consuli'rlol

Rua Felipe Schmldt A. I".
Es.9,. Alvaro d. Canalho,
Hortilol

Das 18,00 às 18,00, dlana
ménte exceto aos sábado.9

CIRURGlA GIilRAL

�ijJJiy!!l�\�!, F[uPE SCHlloor 31 "'" 2A Cd SAO WZ

Doençaa ne Senbor... - "roc'o
logla· - Eletrlc1dade 116dlo..

Conaultór1o: Rua Victor .el_
(e!lel n.o �8 -- Telefone &307

Conaultaa: Daa J 6 boral em dlant•.
Realdêncla: Fone. 8,nl· Rua Blu
menau, D 71

ORA. EVA B. SCH'WEIDSON BICHLER
ClíNICA DE SENHORAS E CRI�NÇAS

Especialista em moléstia" de anua e recto .

Tratamento de hemorroidas, flatulaa. ete,

Clnlraia aDa.l
CONSULTóRIO: - F,ua CeI. Pedro Demoro, 1653

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
MIliTODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DRI MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGlAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA
RAIOS X - PONTES - PIVOS

i 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

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

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

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

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

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

CONVOCAÇÃO

Convenção Municipal
O Partido de Representação Popular, Florianópolis,

pela Comissão de Reestruturação, de acôrdo com suas

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

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

Terão di,reito a voto, todos Os filiados do padido
q li i tes 'com a tesouraria.

Florianópolis, 17 de agosto de 1960.

(ass) - Dr. Jucelio Costa
Ari de Melo Mossi_mann
Oldemar Magalhães

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

esquina, eom frente para rua Aracy Vaz Cajado,
Tratal' pelo teJefone 62-62.

* Transportes
* Energia Elétrico

* Educaçõo
* Agricultura
* Saúde Público

Não pode haver DEMOCRACIA1
nem mesmo GOVÊRNO,
sem permanente consulta
aos legítimos interessados
na solução elos prohlemas.·

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

processo democrático
de consulto ao PÔVO.

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

* Incentivo à Pesca

* Um Banco que seia do Povo catarinense

* Melhoria das Serviços Públicos

EM CELSOVOTE

R 11 D A 'f O R E S
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Maebao.o - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

ASSINATURA ANUAL CR$ ·600.00

A direção não se respcusabili�éi pelos
cOIJceÍtos emitidos nos arti�os assinado�.

_PRECISA-SE
Precisamos eiementos do se'xo masculino 11ar a ser

I'i\o 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 Jel'ônimo
Coelho, l-A - escritório.

Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes
a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Unhares, \)ró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua.

casa, imediatamente.
Vendas: Edificio Montepio 3.0 andar - Sala 306

Fone 2391 e 3426.

PROJETOS, ORÇAMENTOS' E CONSTRUÇõES
A CARGO DE'

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

DR. MIGUEL E. M. OROflNO
CIRURGIÃO - DENTISTA

PELA
Universidade do Rio Grande do Sul
Clínica. de adultos - Raio X
Dentistel'ia operatória pelo processo de alta
velocidade - AERO TURBEX FAIRFAX
Exclusivamente cOm horas marcadas
Oonsultório - Ed. São Jorge - conj. l6-17-18
Te!. 2862 - Rua Trajano - 1.0• andar.

Escritório de Advocacia
Rui}, Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. Acácio GaribaIdi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Ev1láslo Nery Caon

Questões TrabalbJst8.3 - Causas cíveis, comerciais, crimi
nais e fiscaIs - Adm1n1stração de bens - Locação e ven

da de imóveIs - Naturalização _" lnventários - Cobran

ças - Contabll!dade,: escrItas, balançós, análise,Q � -pericias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANóPOLIS, DOMINGO,' 18 de Setembro
�--------------------------------

Prenfincio �a �errota
Não é necessário que um' to que não pôde conseguir

detetive assista à prática de provar. Meteu-se em camisa
um crime, para concluír de onze varae, ficou em

quem seja o criminoso. Os maus lençóis e não pôde ir

indícios denunciam. As ím- para a Câmara baixa da

pressões digitais são grandes Novacap.
inimigas dos .criminosos. i .l!rdiu, então, outro plano:
Uma ponta de cigarro, um I VIrIa para Santa Catarina
maço vazio podem denun, I como Secretário de Estado

ciar até bandalheiras �aE,' do govêrno adversário e da

eleições de Turvo. ria oportunidade a que o seu

Nunca tivemos necessida- suplente assumisse o man

de de falar com alguém
dato em Brasília. Com as

que tivesse presenciado o
duaa saídas para o lado

nascimento da terra, para opôsto deixariam enfraque

concluirmos que a condição
cido o partido por que ro,

de vida eôbre o nosso plane-
ram eleitos e poderiam levar

ta somente se estabeleceu
ao Poder, novamente, um

depois que a temperatura homem que tem dinheiro e

baixou a menos de cem
lhes podería ser muito útil.

graus centígrados.
Novos negócios foram es-

tabelecidos pelo suplente,
para eleição daquele com

quem já, negociou uma vez
Outra conclusão lógica se

ria a de que se tornaria di

fícil, quiçá impossível, a vi

da sôbre a terra, se esta vol

tasse a temperatura eleva

das além do mencionado li

mite.
Certo deputado federal

pretendeu entrar em certa

"boca rica" em Brasília. Mas

a "boca" se lhe fechou os

lábios .e êle, irritado, denun,
ciou ao Parlamento um fa-

L�VANTADAS
NiTURNAS
rara combater ràpidamente dores

&laS _tas, dores. reumáticas, tevan
tadu aotumu, nervosismo, pés In
·chada., toutelru, doreS de cabeça,
resfriado. e perda de energia caus••

'

.� por dtstur�o. dOI rins e da be
siga, adquira C�STEX na sua f.r·
mlCla, .lnda hoje. CYSIEX tem au-

1d11.do milhões de pessoas hi mais
.e .1 anOl. Noua carautla é _ _UI>

....or Proteolo.

ANO - CONVITEMISSA DE 1
C O N V I T E

A família de Maria Augusta de Senna, vem, por

este meio, convidar aos parentes e pessoas de suas re

lações, para a Missa de 1 ano que mandará rezar em

Intenção de sua boníssima alma" na próximo dia 20, às

7 horas, na Igreja de 'N'. S. de Fátima, no Estreito.

A todos 'que comparecerem a 'este ato de fé cristã,

antecipa agradecimentos.

COMUNICAÇÃO rA PRAÇA
Rápido "BARRIGA VERDE" SIA

Transporte de' Cargas
"EM ORGANIZAÇÃO"

Tráfego mútuo com o "TRANSPORTE OSNí" e

"TRANSARCO - TRANSPORTES RODOVIARIOS"
Comunicamos à praça que estamos atendendo ao

Comercio e Industrias, em geral, o transporte de cargas

do Rio de Janeiro e São Paulo .paru Florianópolis e cir

cunvizinhanças o que está sendo efetuado com eficiência,

segurança e absoluta rapidez.
Outrossim, para quaisquer outros esclarecimentos

damos abaixo os nossos endereços:
Agência - RIO DE JANEIRO: -

Rua Carmo Neto n. 99 (Transarco) 'I'ransp, Rod.
Telefones: 23-17-33 e 32-17-37

Filial - SÃO PAULO: -

Rua Anháia 11. 740 (escrit. e armazem)
Telefone: 52-74-79

Agência - SÃO PAULO: -

Rua Itarirí n. 61 (armazem)
Telefone: 9-37-84

Mat.riz - FLORIANóPOLIS: -

Rua Francisco 'i'olentino n. 11

Escritório e depósito
Telefone: 34-90
Caixa Postal n. 511
End. Telegr.: TRANSVER'DE. I

Filial em TUBARÃO - Agências em: LAJES-LAGUNA
CRICIUMA e ARARÁNGUÁ

SANTINO ANDRADE e ORLANDO MACHADO

Diretores:

Veneravel Ordem Terceira de São
Francisco da Penitenciá I

E D I T A L
ELEI'ÇÁO DA MESA ADMINISTRATIVA

EM OBEDIÊNCIA, A DETERMINAÇXO DA MESA

ADMINISTRATIVA, E, EM CONFORMIDADE COM

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

GOR, SÃO CON!YOCAD.OS OIS 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 Hl60-1963.

Florianópolis, 3 de Setembro de 1960.

Reynaldo Dias de Oliveira
Secretário

COM O

TORRADOR DE CAFÉ
mod&lo"DE CAMPANHA"

Voc� inicia um bom neg&cio
I

com pouco dinheiro. ,

__,��...,

os votos ao Estatuto dOEJ

Funcionários Públicos .

em

troca da assinatura de uma

lei que lhe beneficiou a apo

sentadoria.
Contrataram um jornal,

uma estação de rádio e re,

gistraram um pequeno se

manario. No negócio tam

bém entraria, como entrou,
um difamador protíseíonal,
que também atende pelo
apelido de indecoroso e que

algumas pessoas dizem até

que indecoroso é apelido ...
O jornal e o jornalzinho

est.avam sendo compostoe,
em grande parte, nas ofici
nas de certa imprensa ofi

cial, enquanto a > estação
continuava na sua campa

nha de difamação, que é a

propaganda muito usada

pelo amigo do suplente.
Tudo ia muito bem, a seu

modo .. , As prévias eleito

rais, feitas a favor dos seus

candidatos estavam dando

os resultados desejados, tu�
do conforme o figurino, de

acõrdo com. a encomenda.

Mas o' candidato que pensa
vam forte, foi perdendo ter

rena, foi enfraquecendo e

enchendo de receios os ne

gociantes, que foram desde

logo demonstrando a vulne

rabílídãde.
O locutor chegou a decla,

rar a certa senhora que não
:..!� passou para o lado de cá,
porque o Partido Social De

mocrático não o quís, recu
sando.Ihe as propostas.

A.gQ,�a com a in,auguração da

RMINAL MARíTIMA
HELIOGÃS EM ITAJAí

O Secretário desceu do
seu pedestal de autoridade
e jogou-se na cabala e até Imesmo na compra de cons- I

ciências, tendo ouvido ree, 'Ipostas à altura. Nomeando.
uma chusma de "secretas"
que espalhou para todo o

Estado, também não ficou
imóvel: jogou-se à campa
nha, prometendo, ameaean,
do, cabalando, propondo ne

gócios eleitoreiros.
Tudo isto prenuncia a

derrota, mas o que ouvimos
no dia 3 dêste mês: recisão
do contrato do jornal com o

suplente, para a saida do

jornal sob a responsabílída,
. de do locutor e o desapare
cimento do jornalzinho, as

sim, muito antes. do pleito, é

,a confissão tácita, mas cla
ra, concisa, de que as coisas
andam muito mal pelo lado
de lá! Ora, se andam � Que
o digam os funcionários €

operários do Estado que os

tentam vassourínhaa e vão
fazer um xis nos candidatos
da Alíança-Soeial;Trabalhís;
ta-Democrata-Libertadora-
Popular e dois ... nos outros
candidatos.

.

Por isso, já cantam a sau-

dade: " foste o maior go;
vernador " E para alegrar
os trãnrugas: "Felizes aquê ,

les que podem vencer as

paixões partidárias e eseo,
lher com isenção de âni
mo ...

A derrota do Bornhausen
Marca a vitória de Celso:
Marca o fim da marme_

[lausen]
E o começo do Progr.esso!

Herjus Plia Patrujo,

ECZEMA
Não permita que ec7("mal, erupeõel,
micoses, manchas v_eJII,u, frle1·
�.. , .cne ou ''PMI'ÚIIIIII'' ..-..u
ma pele. Peoa .........._ au
mac!ut1co IIIoje_. ".,. c-.
illxoll.,. ac.ba co. a ,
IDinut� • .ripl......... _
pele _ela, clara e ••eIuMda. ..
DOIA la.... tla , a _ ••s.,
"o� .

Para festejar êste marcante acontecimento

O

lhe oferece esta

�
J!f� BRASIL

;. .�.

-4;.�� ,.

FOGÃO
4 bocas - Forno e Estufa

•

inclusive QUOTA DE GÁS to

INSULAçãO COMPLETa

mensais S 8'6O
ó

a partir de

4'
,

h,elloqos
e em todos

RUA FRANCISCO TOLE�TINO, 1

Casa Eletriinica • Rua Felipe Schmith, 38
C. Ramos S.I. - Rua João Pinto, 9
Estab. "a Mode:ar" S. ft. Comércio· Rua Trajano, 7

Irm�os DaUI S.I. Come:cial • Rua Arciprete Paiva, s/n (Edit. "IPASE")
Irmaos Glavan· Rua João Pinto, 6
Lojas Eletrotécn!ciJ Comercial S.�.· Rua Tte. Silveira, 24/28
Oliveira Filho S.I. Comercial· Rua Deodoro, 15

os seus

concessioná.rios

Chapecó 31 de agôsto de

"N-1906 I aoPrezado companheiro Dr.
AeáJ2io Garibaldi Santiago

.

Díretórío Regional do PTB
Recebi no dia 25 último

o seguinte rádio do Senado�
Saulo Ramos
ARY TESSARI - CHA_

PECO'
"CONVIDO ILUSTRE COM_
PANHEIRO FIRMAR NOS
SA BANDEIRA APOIO'
CANDIDATURAS POPULA
RES SENADORES IRINEU
BORNHAUSEN et CARLOS
GOMES DE 'OLIVEIRA pt
SDS .

SENADOR SAULO RAMOS
PTE. MRT".
Como não sou dado às

vigarices políticas e tendo

PEITO ORIENTAÇÃO SUR
GIDA DE LEGITIMAS AS:
PIRAÇõES TRABALHISTAS
,vg MIilNOS PARiA NEGO_,
CIATAS POLITICAS pt
SDS ARY TESSARI
.'"

. El�tou remetendo uma
copia ao companheiro para
que o _Diretório faça 'a di_
v?1�aç�? que julgar neceg
saria, ra que o meu nome

está ,sendo explorado pela
Rádio Diário da Manhã.
Aqui estamos sempre as

ordens.

r.· •.
Um abraço do amigo e

companheiro,
ARY TESISARI'

I SOU �a�o às vigaríeis"...
. Darno� abaixo, uma pequena mostra, de como têm

sído recebidos e respondidos, os pedidos de adesã
M· to f Iid

o ao
ovrmen o a lodo senador Saulo Ramos.

Urna �arta enviada ao Dr. Acácio G. S. Thiago, pe
lo trabalhista Ar'}' 'I'essari, denunciando "travessuras"
do senador.
a n:ir;ha orientação segura,
enviei ao Senador Saulo
a seguinte resposta:
SENADOR SAULO RAMOS
DIRETORIO DA UDN
FLORIANOPOLIS SC
RESPOSTA SEU RADIO IN
FORMO QUE SOU TRA-
BALHISTAj DISCIPLINA_
DO pt ACATANDO DELI
BERAÇÃO UNANIME DI
RETORIO MEU PARTIDÕ
vg, RECONHEÇO CELSO
RAMOS et DOUTEL DE
4.NDRADE UNICOS CAN_
DIDATOS SUCESSÃO ES
TADUAL INDICADOS PELO
PARTI�O DE JOÃO GOU.
LART EM NOSSO ESTADO
pt DISPONHA DE·MIM EM'
TUDO QUE DISSER RES_

Sim! Com o notóvel aumento de consumo de café, V. pode iniciar jó
o rendoso ramo de Torrefação, aplicando pouco e auferindo grandes
lucros. E ideal também para sitias ou fazendas, quartéis, colégios etc
Manual, de simples manejo, funciona ao ar livre, sem chaminé cansu:
mindo lenha ou carvão, com rendimenio de 30 quilos de café p�r hora
Possui revestimento interno de amianto, retendo o calor sem irradió·lo·
O Torrador de Café modêla "De Campanha" torra também: café co";
açúcar, amendoim, castanha de cajú, soja etc.

Vendas a prestações
FABRICANTE:

Solicite folhetos.

CID. "LlLLIl" DE MDQUlNDS IIUÚSfRlI E COMÉRCIO
fund.....m 191.

Rua Piratinlnga, 1037 - Caixa Pasial 230 - São Paulo
,Oficinal e Fundição em Guarulhos - São Paulo

aGONIA DI aSMA
A taque. de "1_ e �u1t. .r.
rumam .u•••1)de c ellfra.ueaem o
coraelo. Mendac. ....... ripld••mente .. �.relUlal1undo I
re.plraçlo e ......... um .one
Iri nqu II o deMe • primeiro dia
Compre Men.,.co .... lloJe. N_
�.DU..6 • lua IR.... ,r.te9111

.
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FLORIANóPOLIS, DOMINGO, 18 de Setembro de 19608

A Tabela do Cerlame da 2.a lOBa
La rodada, em 18/9/60

Nesta Capita-l-- Avaí X Carlos Renaux

Em Brusque - Paysand'ú X Figueirense
Em Blumenau - Palmeiras X Marcílio Dias

Em Itajai - Cimenport X Olímpico
2.a rodada, em 25/9/60

Em Brusque :_ Carlos Renaux X Címenport
Em Itajaí - Marcilio Dias X Paysandú
Em Blurnenau - Olímpico X Avaí

Nesta Capital - Figueirense X Palmeiras
3.a rodada, em 2110;60

Nesta Capital - Avaí X Figueirense
Em Itajaí - Gimenport X Marcilio Dias

Em Brusque - Paysandú X Carlos Renaux

Em Blumenau - Palmeiras X Olímpico

4.a rodada, em 9/10/60
Em Brusque - Paysandú X Avaí

INesta Capital - Figueirense X Carlos Renaux

Em Itajaí - Cimenport X Palmeiras
Em Blumenau - Olímpico X Marcílio Dias

5.a rodada, em 16/10/60
Em Brusque - Carlos Renaux X Olímpico
Em Blumenau - Palmeiras X Paysandú
Nesta Capital - Avaí X Oímenport
Em Itajaí r- Marcflio Dias X Figueirense

6.a rodada, em- 23/10/60
Em Brusque - Carlos Renaux X Palmeiras
Nesta Capital - Avaí X Marcilío Dias
Em Blumenau - Olímpico X Paysandú
Em Itajaí - Cimenport X Figueirense

7.a rodada, em 30/l0í60
Em Itajaí - Marcílio Dias X Carlos Renaux

Em Brusque - Paysandú X Cimenport
Em Blumenau -ec- Palmeiras X Avaí
Nesta Capital - Figueirense X Olímpico

8.a rodada, em 6/11/60
Em Brusque - Carlos Rena ux X Avaí
Nesta Capital - Figueirense X .Paysandú
Em Itajaí - Marcílío 'Dias X Palmeiras
Em Blumenau - Olímpico X Oímenport

9.a rodada, em 13/11/60
Em Itajaí - Cimenport X Carlos Renaux I

Em Brusque - Paysandü X Marcílio Dias
Nesta Capital, - Avaí X Olímpico
Em Blurnenau - Palmeiras X Figueirense

10.a rodada, em 20/11/60 J
Nesta Capital - F-igueirense X Avaí T

Em Blumenau - Olímpico X Palmeiras
Em Brusque - Carlos Renaux X Paysan dú
Em Itajaí - Marcílio Dias X Clmenport

11.a rodada, em 27/11/60
Nesta Capital - Avaí X Paysandú
Em Brusqne - Carlos Renaux X Figueirense
Em Blurnenau - Palmeiras X Cimenport
Em Itajaí - Marcílio Dias X Olímpico

i2.a rodada, em 4112/60
Em Blumenau -_ Olímpico X Carlos Renaux
Em Brusque :--'" Paysandú X Palmeiras
Em Itajaí - Cimenport X Avaí
Nesta Capital ..:.._ Figueirense X Marcílio Dias

l3.a rodada, em !l/12l60
Em Blumenau - Palmeiras X Carlos Renaux
Em Itajaí - Marcílío Dias X Avaí
Em Brusque - Paysandú X Olímpico
Nesta Capital - Figueirense X Cimenport

<, 14.a rodada, em 18/12160
Em Brusque - Carlos Renaux X Marcíllo Dias
Em Itajaí - Cimenport X Paysandú -

Nesta Capital - Avaí X Palmeiras
-

_______
Em Blumenau - Olímpico X Figueirense

PARTIDO' ,Df REPRESENTA'ÇÃO'
POPULAR'
AVISO

A Comissão de Reestruturação do Diretório Muni- I
c ipal do Partido de Representação Popular, nesta Ca

pital, constituída dos componentes que êste aviso subs

crevem, informa aos companheiros e ao público em ge
ral que, tendo em vista dificuldades decorrentes desta

época pré-eleitoral, resolve transferir a Convenção Mu
nicipal .para o próximo dia 15 de outubro sábado, e não
mais a 17 do corrente, conforme havia dido anunciado.

Pelo Bem do Brasil!
Florianópolis, 16 de setembro de 1960.

Dr. JucéÍio Gosta
Acy de Melo Mosimanu
Oldemar Veiga Magalhães

o FUTURO .GOViRIADOR
(ACRÓSTICO)

C andidato do seu povo,
E stá, de corpo e de espírito,
Lutando Incessantemente,
S em cansaço ,e sem temor,
O nde o seu dever o exija!

R amo de celsa família,
A tradição representa;
M as sem olhar o Partido
O nde milita, com fé,
S anta Catarina o chama!

Hermes Js

PARIIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Diretório Municipal de LEBO'N REGIS
s. (. -

Patríanova

, ,

Lebon Regis, 10 de setembro de 1960.
Ilmo. Sr.
SAULO RAMOS
Diretor do Jornal "A EVOLUÇÃO"
Rua Trajano 41
FLORIANóPOLIS se,
Prezado Senhor : ,

Há poucos dias, recebemos uma série de folhetos.
nos quais V.S. vilmente combatia a atual Direção Es·
tadual do nosso Partido, em Plorlanõpolis. Hoje, chegou
às nossas mãos, mais um daqueles folhetos, acompa
nhado ainda, pelo exemplar do dia 24 de agôsto de 1960,
do jornal, "A Evolução". Entendemos com isso, com a

nossa parca inteligencia, que V.S., .e o Sr. Carlos Gomes
de Oliveira ,estão fazendo pressão, para que êste Dire
tório os acompanhe "para o outro lado". Tempo perdi
do, Sr. Saulo Ramos! Não cremos que V.S. e o Sr. Carv l
los Gomes sejam Petebistas.

�-:"'f-'"
'I'alvêz algum'dia tenham
pretendido sê-lo, Mas se Ide fato pretenderam tal
desistiram, ao verificar qU�
o legítimo Partido Traba ,

lhista Brasileiro, é um Par ,

tido de honradez, de tra,
balho e de honestidade.
Talvêz o motivo Que Os fêz
passar.. V. S. -l/. o Sr. Carlos
Gomes, para o "lado de lá", 1
tenha sido de não poderem I

------------------------------------------------�----------------_'�----

Funcionamento perfeito, durabilidad.e excepcional, qualidade
comprovada ...

.
'

Eis os três fatôres de garantia que os ·Motores Arno representam para o

consumidor.

Os Motores Arno são rigorosamente controlodos pelo Sistema C. I. Q" Con
trôle Integral de Qualidade, o único que assegura perfeição máxima na

produção em série.

"�'
{

,* �\.�

@
ARNOS.A.

"

'\.,

".-1:,' ::(�;

* Motores monofásic()s até 1 Y2 H P

* Motores trifásicos até 300 H P

* Motores para máquinas de co�turo

* Motores especiais INDÚST.RIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FlORIANÓPOLIS: Ar••

�.
'é MEYER &, elA.

Ruo

suportar o ritmo e Os pre
celtos do noso glorioso
Partído. Sim, porque na

epooa atual, nós, Os que
nos Julgamos, e acreditamos
ser?,o�, o� legatírnos, Pe_
tebIstas, damos o nosso to;
ta) apoio às chapas: LOTT_

_

JANGO-CELSO_DOUTEL.
Nao fa�e:n:t0s como V. S.,
que se mtitula Petebista
coisa que hoje em (lia já
ninguém mais acredita e
,ai'nda tem coragem de apoi_
ar a candidatura do homem

lO d� vassoura, e de um can,
dídato a Vice Governador
de nosso Estado, que não
,m�rece uuni voto de nírr,
,guem, quanto mais de um
petebista leal. Se êsse can
idídato a Vice-GovernUinça
d.o Estado- de Santa cata,
rina, um dia já teve o seu
nome írcluso nas fileiras do
·P.T.B., hoje não merece

n;ais nem tê-lo riscado, e
SIm <onsurnícto para todos e
sempre das nossas fileiras
Pois é, Sr. Saulo Ramos!

Queremos poupar-lhes per,
ca de tempo. Queremos deí,
xar .Ihe tempo de sobra, pa,
ra tentar convencer outros
Diretórios leais do P.T.B.,
a pa§sa,.r.se para o seu lado.
Quanto ao nosso? Nunca!
Enq�a'� to correr sangue' de \braslleI�'os, e de Petebístag- .

n�s ve�as ,dos dirÍ!s'entes
.cleste DIretoria, não o aeom,
panharemos.
Tivemos O' pesar de veri

ficar que V. S. anda publl;
cando em seu "jo-rnal", o
nome daqueles que O' estão
acO'mpanhando. E' pôr isso
que lhe pedimos encarecida�
mente, por uma especial
gentileza de sua parte, que
publIque esta carta em seu

"tornaI". -Mas se V. S. assim
nao ? desejar, não tem im_
por,tancia._ Ela sairá iPubli
cada em outros Jornais.
De qualquer maneira, ela
cheglara ao conhecimento
ele �anta- Catarina, e do
BraSIl. para servir de licão
a _outros, com? V. S., que- se
nao quer maIs continuar
n�s fileiras .do P. T. B., não
nao use êste :nome, sagl1M:lo.
para nós, para tentar ICOr.
romper Os nossos compa_
nheu'os.
Da última coisa qu�remos

a�vertJ_I�, Sr. Saulo Ramos!Nao contmuai a usar o 1110.
me do ipesquecível e imOor_
tal Getulio Vargas para os
seus vis intentos.

' .

Esperam que esta não
tenha tomado lfltilmente o
o seu precioso tempo, subs_
cr�o_nos
AUGUSTO PINTO SOBRI
NHO - PRESIDENTE
OZINOID RANSANI _ SE.
CRETARIO GERAL

"O ESTADO" O MAIS AN'l'IGO DIARIO DE S, CATARINA

PESCA
- Elejllmos um govêrno que se proponha a I

.

Mais de 50.000 pessoas em SAN
TA CATARINA vivem e de
pendem da pesca.

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

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

• Financiar (ii construção de barcos
pesqueiros

• Promover a reorganização e o fun·
cionamer.to de cooperativas para a

revitalização das colônias de pescaSem assisienciado Eslado, sujeito
à própria sorte, 'só tem sobrevi
vido pela fôrça do setz inquebran
tável vigor.

• Fazer funcionar escolas de pesca

• Desenvolver o indústria de produtos
e sub-produtos da pesca

• Dar a devida assistência social aos

pescadores e suas famílias

-

-� AFRONTA

tanto palavrão. E não

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

....

De A GAZETA, de 28-8-59

.CA pedido de amigos do autor e em regozijo por haver
reafIrmado, há dias, todos os conceitos emitidos no

artigo).

J

Será que ,somos todos o que Q 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?
'Põrque lhe negaram quarenta mil cruzeiros mensais para não ata-

cá 'os. ..

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

Estado, um tipo dessa ordem.

A�guém já. imaginou Florianópolis com um Prefeito dessa laia?
Nao, catarlllense, não passa.remos "por essa humilhação que é a su-

prema das humilhações..
_, _

4. ralé não fará seu Prefeito;'
Florianópolis não passará p'Oir essa vergonha.'
Nosso brio e nossa dignidade não o permitirão.
Isso é terra civilizada.

.

Aqui existe gente de bem.-
Essa candidatura não � uma candidatura.
É uma afronta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DÉ S. CATARINA FLORIANÓPOLIS, DOMINGO; 18 de Setembro de 1960

o fino ornamento do "Socie t,y", observando os modêlos e figurinos do "Atelier" da

Sra. Ananías. Da esq/ direi 'a: Si-tas. Marina Ligock, Heloisa Hele�a "Zantolo de

Carvalho, 'I'erezinha Gonzag a, e Marli Maura Meira. En eomendas feItas",

No próximo sábado, tere

mos 2. Soirée da Primavera

no Lira T. C. com. a apresen ,

tação de quinze "VENDEDO
RAS DE FLORES", que dis

tribuirão flôres de drveras

qualidades para (IS presentes. -

Será eleita a Rainha da Pri

mavera de 1960.

Hoje, no Clube da Colina,
será realizado o discutido

Disco Dance, das 9 às 13

horas. Haverá sorteio,

-Aniversal'ia hoje,? srta.

Rosefi Pizani, uma das de

butantes do Lira T. 'C. para
o próximo di� 15 de outubro.
A aniversariante, os meus

sinceros' parahens,

Hoje, o Clube "15 de Outu

bro", oferecerá aos associa
dos uma tarde dançante.

Hoje, o Grêmio 'I'enístâco
da Colina estará reunido na

quadra d� tênis do Lira T.

Clube, para uma competição
interna.

futura
Heloi-

O Cruzeiro F, C. da RA

ROSCAP, está acontecendo

hore, em Joinville, onde se-

rá recepcionado ,�om um Logo mais, às 20

almoço, n-a séde do Juven., vou anotar A Vitrine

tus. .mana.

"CIDADE LIMPA uEPEN
DE DE VOCE"

i

Esta semana, reiniciarei
com as Persnnagens "Radar"

Será u'a moça.

As debutantes do Lira T,

::;lube, desfilarão no baile de

'gala do 15 de outubro.

Momento da inauguração da "SILVEIRA ALTA
,COSTURA". Observa-se da esq.jdireita: Sras. Mi
riam Castelo Branco, Jandira Berg Maia, Alcy Dias,
Míríam Petry, Srta. Hercília Luz e �ra. Ananias

Silveira, proprietária do "Atelier".
I

. ,

Cerimônia de ínauguração do "Atelier", da sra.

Ananias Silveira. O sr. Luiz Silveira" faz �so da

pa-lavra e convidou a sra, Lucy Hulse que esta sen-

tada ao lado da sra. Anita Peluzo, para
cortar a fita simbólica.

-� ""'"CSCSI:SS:SS:SS:SS:SS=9 •••• "te: .t1! � ��...,�.A.i .....

Miss Elegante Disco Dan

ce, srta. Miriam Luz, será
apresentada hoje, no Lira
Tênis Olube, às 11 horas.

_'

A

DE
,

SAUDE
A SEUS

MARGARI
PURA

GOSTOSA
NUTRITIVA

lInho sempre m caso

Ma,�arlno Saúde
em p o cc t e s de 200
e 400 9 rºma� e en

1010' d· I/? QU"" i--&-�-MÃRGAAINÃ5A�:��--iõA�---llI ,-
_

I

I -_

•
, - purlnimos óleos veg....I. - 20.00� untdo4a I

d. VUomlna A I
USE TAMBI!M PARA FAZIR I

��j
- Bolos mais - Assados mais I

I 'fofos e macios I .aborq_ • 1I11'r1HvOII I
L �� �

Produto

garantillo
por

IA.

LIMITADA

PRIMEIRA F.: MAIS_ PERFEITA M.o"RGARI,�A FABRICADA NO BRASIL1

Por WALTER LANGE

NO 170
bricante. Os gordinhos ou as

gordinhas que façam expe
riência, Não cobro nada pe ...

lo conselho.

Num jogo de fout.ball na

Califórnia, em beneficio da

comunidade, entre doís qua.,
droa formados, um, pelos
componentes da diretoria .o

outro por elementos da Co
munidade mesma, o pastor
conseguiu fazer 4 gOE'Js,
vencendo o "pessoal da Di.
reteria' pelo escore de 7 a 2.
- A partida terminou cheia
de "encrencas", tendo o juiz
sido expulso, porque estava
escandalosamente o padre;
jogador. O juiz era uma es

pécie de sacristão da igreja,
que sabia muito bem _tocar
os sinos, mas não entendia
nada de 'boot.ballt
Florianópoli9, 10 de se

tembro.de 1960

Silêncio !- O "Club of

Silence", (Clube do Silên
cio) em Londres é um dos
mais estimados da capital
inglêsa. Nos ealões da socie
dade não se pronuncia uma

umca palavra. Agora la,

drões entraram no mesmo e,
com gritos de "mãos ao al

to", roubaram os sócios até
o último shllling. Silencio

eos, como mandam os esta.

tutos, deixaram os assal.,

tantes trabalhar. Mal deixa
ram o clube, um dos pre ,

sentes abriu a janela e gri
tou por socorro. Os bandid@s
foram preeos por uma pa
trulha policial que ouviu os

gritos de alarme. Todos os

SOClOS receberam de voíea

.pos seus haveres. Mas o 9Ó
cio que grit.ou por socorro,

foi, por unanimidade, ex

pulso da Sociedade do Si ...
lêncio! Motivo: Infringiu os

estatutos e o regulamentá e

" foi lhe apresentado a se.

guíntj, explicação: Os esta
tutos valem mais do que o

dinheiro e os valores dos só-

de muitos, que provoca mo,

léstias que' têm contrtbuído
enormemente para o cres,

cimen to da mortalidade do
país,

nas para o ar e a cabeça no

chão. Para onde corre o san;

gue?" "Para a cabeça, Sr,
Professor", responde um

aluno. "Muito bem, e porque
não corre para as pernas?"
"Porque estai) não estão va

zias corno a sua cabeça, Sr.
Professor."

Quando Bethoven ouvia
uma música boa, llica;va tão
concentrado que esquecia o

ambiente que o cercava.

Certa vez assistiu a um COB

serto na côrte imperial. En.
tusiasmado começou a acom ,

panhar o compasso da mú
eica, batendo com a mão
nas .costas do seu vísínho ...
qUe era o próprio Impera;
dor. Terminado o conserto,
êste virou-se para Betroven
e disse; sorrindo: "Agora já
apanho até doe meus su

balternos."

Na Inglaterra se fabrica
agora uma roupa especial
para emagrecer. É cumprida
e apertada cobre todo o cor

po. Usando esta roupa duas
horas por dia, perde-sa um

a dois kilos de peso por se

mana. É o 'q�:e afirma o fa,

Uma estatística ameríca,

na, querendo mostrar a sua

superioridade, prova que a

---

,- cidade de Nova York possúe
Por experiência a� auto. o duplo de ligações telerô;

ridades colocaram nas peni- nicas, do qUe toda nação so

tenciárias americanas, alto- viética. Só o arranha.céu
falant':)s. Discos são rodados Empire State Building tem
constantemente com os se. 16'mil aparelho» telefônicos.
guintes dizêres: "Eu quero ---

me- emendar, quero ser um Comentário de um com-

homem honesto." Ésses mé- prador em prestações: "Eu'
todos não deram resultado. visto uma roupa maravilho- S E TEM B R O
A sugestão não surtiu efeito sa, Pensar: que a lã veio da DIA 18 Disco Dance com atracões
fi) 47 aparelhos foram der- Austrália, que os inglêses a DIA 24 Soirée da Primavera (Festa do Perfume)rubados nas celas nas prt, venderam a comerciantes da com as "Vendedeiras de Flôres". Reserva
meiras noítea Escóesía, que a fazenda foi de mesas Relojoaria Muller. Cr$ 300,00.

preparada em Lião e vendi- I DIA 25 Disco Dance com atrações.
da como "fazenda, ínglêsa" " OBB.: A Diretoria do Clube recomenda o uso (las car
para Paris, onde fOI contec, te irinhas, que serão exigidas rigorosamente na
cionado o terno, é admira-
vel." "Mas em que 'exíste o

admiravel?" "Bem, é que
começo a pensar como íé

possível tanta gente viver de
um produto que eu estou pa
gando em prestações."

cios.

Nas prais espanholas se

encontram agora reclames
- comerciais submarinos. São
cartazes protegidos por tu
bos de Néon e colocados
n'uma distância de 25 me

tros da praia ,dentro dágua.

mitórios, banheiro completo, cozinha, quarto de empre
gada com W. C., e Box, terraço e área de serviço. Infor

mações à rua Felipe Schmidt n. 37 - sala 6 (2.0 andar),
das 10 às 12 horas.

APARTAMENTOS - ALUGAM-SE
Em edifício em vias de conclusão, localizado à rua

Almirante Lamego (Praia do Muller). 'alugam-se ótimos
apartamentos, contendo: ampla sala ,de jantar, três dor-

Na reunião anual da -so,

cíedad., Americana de Medi
cina" ficou constatado que
o mêdo de uma guerra atô
mica tem uma influência
t.ão grande sôbre o espírito

Um professor explica co

mo o sangue corre ou per
corre o corpo humano e diz:

"Digamos que estou de per-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



10 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARiO DE S. CATARINAFLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 18 de Setembro de 1960

DR. LAURO DAURA

REASSUMIU A CLI'NICA
BANCO DO BRASIL S. A.

Carteira de Comércio Exterior
COMUNICAfiO N.o 132

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR, ouvido
o Grupo Executivo da Indústria Automobilística e no

empenho de assegurar-se tempo mínimo indispensável
à boa execução das prescrições legais que na espécie lhe

competem, comunica aos interessados em projetos da
indústria automobilística que pretendam se aproveitar
do prazo previsto no parágrafo único do artigo 1.0, do
do Projeto de Lei n.? 19'73, de 1960" que os 'pedidos"
para as respectivas licenças de importação deverão ser

apresentados, impreterívelmente, até o próximo dia 20
de setembro, devidamente formalizados e em perfeita
concordância com o projeto aprovado pelo GEIA.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1960
a) Ignácio Tosta Filho - Diretor
a) 'Waldemar Cardador Rodrigues - Gerente

_-

___
/

< Fitumciomcnlos peru compro
de equipamenios rodoviários
para os municij.u,s

CLUBE DOZE DIA 8 DE OUTUBRO - SAIADO - SOI'RÉ'E E SHOW COM, A APRIJENTA'ÇÃO DO CANTOR E ARTISTA DO CINEMA I T A L I A N O
,

"ANGELO DI MARE" -- Filmes: Gal. De-La Roteré e Nacida· e_m Marzo - M'ESAS NA SECRETARIA: cr$ 300,00.
'-------------------------

d-orasSil na l�ra ��!���fl���m��: �ODlitê �a fitória Pró caD�i�atura
Ue aDto LrlftS '�� �e:t�!i�rmd��Tsi[�n�:s�

p' ,,'t tt J � i O ti"A imprensa de Estocolmo at�;:��a���oo,�n�etises���� ro' o aD�O e so ou evem notificando com des;
taque a participação do tões em 1959, ,a: fim de per.

.

,. ,. ,.

•

correr a imensa área onde
. Brasil na Feira Interna'. onde os principais paÍ!,"êscional de st. El'�ik,s, cuja do mundo ergueram 'seus
Inauguração está programa. pavilhões., Este ano, entre

M d M I
- ·da para a próxima semana. ..

Essa mostra, realizada du- as diversas atrações, figu-

Orro a a ariarante todos Os anos 'na pri ,
rará o ;pavilhão do rnstítu, "

to Brastleíro do café, quemeira quinzena de setem, ocupará uma área de 51
metros quadrados e levará
,peJa primeira vez o nome

do nosso Pais a St. Eriks.
Nêle os visitantes poderão DR. DIB CHEREM e JOAO
apreciar o catêzínho prepa, BATISTA DOS SANII'OSrado a nossa moda e ga ,

nharão pacotes de amostras PRESIDENTE: JOAO 'BEBAS.
do rioso produto. Fotogra- TIAO DA SILVA
fias e filmes darão as, sue. VICE.PRESIDENTE FRAN.
cs uma boa idéia do nosso

CI'SCO OLIVEIRA
País e da nossa gente. E
outras mícíatívas publícttá, 1.0 SECRETARIO: HUM-

rias do Brasil e do café BERTO ANIBAL CLIMACO
deverão ser desenvolvidas 2.0 SECRETARIO: JOAO AL.
durante; o período de dura-

VES
ção da Feira, obedecendo a

um plano estabelecido pelo 1.0 TESOUREIRO: OTAVIO

IBC, a Embaixada da Bué., DA SILVA
cia no Brasil e a Câmara 2,0 TESOUREIRO: OSVALDO
,de ooméreío Suéco.Brasi- CLIMACO
leira de' São Paulo.

TRANSPORTES

r-iNSlNO
. ""

A VENDA NAS

BANCAS DE JORNAI�
E REVISTAS

-------------------"

SÃBÓROSO?
SÓ 'CAFE ZITO

eOl]anização
.

dos
Clubes Agrícolas
Pela Prefeitura

A Munícípalídade, através
de seu Departamento da E

ducação e Cultura, está in.

teregsada em reorganizar os

Clubes Agrícolas nos estabc,
lecimentos de ensino por ela

mantidos.
O objetivo é despertar o

I amor e o carinho Pela natu

reza, possíbtlítando todas as

li idéias relativas à associação
da, família, à escola, e. à apli,
cação das matérias do pro.

grama, dando 'à( criança o

i exemplo de vida em socíeda.,
" de, \criando outrossim, outros

hábitos de observação gos
to pelo. trabalho.

�s pesquisas de ordem

écníca estão sendo realíza,
das pelo prático rural Paulo

Honr, 'Dum levantamento das

neceseídade, devendo se íní ,

clarem em breve campos de

cultura em Canasvieiras e

Alto Ribeirão.

SANTA CATARINA precisa
un qooêrno que consiga:

CELSO RAMOS afirma que um povo só pode alcan
çar progresso econômico e cultural através das fa·
cilidades de ccmunlcoçêo. .

Para que SANTA CATARINA atinja um desenvolvi
-

mento que a coioque em pé de igualdade com

outras unidades da Federação, preciso, no próximo
quinquênio:

111elhorla e ampliaçã» da nos

sa rêde de aeroportos
Construir e reconstruir 1.500 quilômetros de es

tradas

Pavimentar 1.000 quilômetros nas suas mais imo
portantes rodovias.

• Obter a construção de 1.800 quilômetros de es

tradas federais (BR·14, BR·19, BR·36, BR-50,
BR·59, BR·8S, BR-89 e BR-90)

.

.. Interligação de !lOSSaS cslra
das di' 11.'/'1'0

IHelhorui, cquipamenio e re

rcuipcuncnt» dos nossos portos

VOTE EM

VENDE-SE
ESTREITO'
Rua Arac'Y Vaz Callado
Casa
Balneário
Terrenos
BARREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos
CAPOEIRAS
Rua Apiai
Terreno
Rua Portella
Terreno

CENTRO
Rua Cons. Mafra
Oasa
Rua Altamiro Guimarães,
Esq.
Casa
Rua Tiradentes Esq.
Casa
Rua Almirante Alvin
Terrenos
llua Brig. Silva Paes
Terreno
Rua Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno
Avenida Mauro Ramos
Terreno
AGRONÓMICA
Rua Alm. Carlos S. Carneiro
Depósito
Rua São Vicente de Paula
Casa
ENSEADA DE BRITO
Praia de Fóra
Sítio e/52.000 m2

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
Rua Conselheiro Mafra .Rna Alvaro de Carvalho
Sala Ampla pi Escritório Sala Comercial com insta.

ALÉM DOS IMÓVEIS ACIMA, SEMPRE OUTROS
NOVOS A VENDA E PARA ALUGAR
INFORMAÇõES DETALHA DAS SEM COMPROMISSO
Rua Felippe Schmidt, n.? :17 - Sala 2-A

GOSTA DE CAFÉ?
ENTÃO PEVA CAFÉ. ZITO

\

---:-:-- -- ...__.

Edilic·o TONI
APARTAMENTOS tM CONDOMíNIO

AV. RIO BRANCO

(próximo à Assembléia Legislaliva
do Eslado)

CONSTRU.ÇÃO INICIADA
Área c / Garagem· 144m2

:tf�I'�'OI
'"

...

�
Informações :

• •

moveis
I

(lr./;_,ro Vf'/ldu- IOCOCOO -oamll'lSf,acoo

U"' FELIPE SCHMIOT )7 �cl.:l 2A-fd SÃO U1IZ

fnlfl[1O GUANAoaRA
APARTAMEMTOS EM COMDOMIRIO

RUA FERREIRA LIMA

(ao lado da rae, de Medicina)

FINANCIAMENTO EM 5 ANOS

DIRETORIÁ

I D���::nriqUe Ortiga

PRESIDENTE DE HONRA: MEMBROS
)' Emília dEI, Silva= Francelino

"y,�. Ro'Sa* . Emíli� Rosa= Maria
I Fraga* Francisco Marcelino

�tl Fraga= Maria cnmaeo= A.
Renato Cabral Teívev. João nibal Climaco* Delcides
ão André Perelra= Maria cltmavo= Zulma Clímaco=
Fortkamp Pereira';' I:\alma. Walter Clímaco= Sérgio Pra.
Teíve= Ilda Torquato Rosa* zeres= Zilda soares» Maria
Tereza Fortkamp Pereira':' Lourdes Laus* Amadeu Se.

Fran�isc� :oão �iqueira* I veriano dos Sa:ntos* Felipe
Otavio SIlva Rosení Cabral Santana* Luiz schetse Lau
Teive';', João �il� .,< Viei:a* Iro Ferreira* Edemar Ferrei.
Rafael.i, Rodrlgues s SIlvo ra= Rafael Ferrefra= Zilton
Luiz Pires da Silva= Silvo

M h d * Ald L C ta=
, . .

ac ,a o'" .0 o,pes OS a···
Wolff da Oosta« Jose dda SIlva 'Wanderley Franzoni* Erví ,

*, �'d e m a r C a r cjs o ,;,
i no Mathias Wagner';' David

LIdIO Au�usto �Ia .?osta':' i Ribeiro da Silva* Ademar dos
Laura SIlva Barbosa- Do-

Santos Paulíno da Silva da
mingas Pires da Silva';'. Rosa _ Gilberto da Silva,
Franceli:no Rosa':' Laudelina Pereira.

ORADOR: RENATO CABRAL
TEIVE

DIRETOR DE PROPAGAN.

O
........"'t'.,i'f:Í.�_"',,_.,. --- -

l4A.ator�SO eLe

�PopukdoB�
Z DE OURO

19-60
pela

'

r: RÁDIo GUARUJÁ
EM ONDAS MEDIAG f CURTAQ

PARTICipe 'E GItNHE fgTE� PRÊMfO�:
I ,

'0 UM RADIO FONOGRAfO ABC 1QbO PARA O
VENCEDOR 00 CONCURQO EM QANfA' CATARINA

• UMA VIAGEM AOS EQTAOOg UNIDOG PfLA REAL
ESTADIA INTEIRAMENTE PAGA POR 15 OIAg

• CDNTRATO EM RADIO f TELEVIg,(O POR UM ANO" .

Ao V[NCEDOR DA fiNAL
II

Inscriçàeg na MOIO GUARUJA" durarrte o

4�,;, .-
horária COmerej�'

COM

iti
:::>
Q. �
.

(fi
UI

I
%
:J

�

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

Farmácia sto. ANTôNIO
Farmácia Sto.. ANTôNIO
Farmácia CATARINENSE
Farmácia CATARINENSE

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua' Trajano

_R_u_a__T_ra�j�a-n-o---------_-1
O plantão noturno será eietu ado p'elas farmáêias Sto. An tônio, Noturna e Vitória. I

�. 'O Plan�ão diúrno compree�dido entre 12 e 12,30 horas s�rá�dO pela faro Vitória�=1
18 - Domingo
25 - Domingo

ESTREITO
Farmácia INDIANA Rua 24 de Maio
Farmácia CATARINENSE Rua Pedro Demoro

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

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia ãuto l'ização dêste Departamento.

1"1 1 11 '1 ''1 '1" IS ,O k2

12 2). 36 .S
IMPRESSORA

IDl�bilo E!bA.
--..elE:@ "'111_--

-CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E
SERVfÇO DE CLlCHERIA

COM PERFEiÇÃO E RAPIDEZ.
___-o ...

RUA CONSELHEIRO �lAFRA. 123,
FLORIANOPOUS ,sANTA CAT/\I'\!NA

---,._------�
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10 "O ES-TADO" O MAIS ANTIGO DL\RIO �� S. CATARINA

�.

�

Compre agora os .brinquedos que V. deseja oferecer no NATML

?
•

P.N.H.
?
•

----...__ .r,,_ _ __ ... _ .. �_�_ •.

� ..._. �_.___ _. _ .• _ •• � �
_

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

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

do aSllm tornar realidade o sonho

do seu ente querido. sem afetar o

seu orçamento.

- Paga o prê� atual em 5 mensalidades sem

juros é sem aumentos.

- Evitará posslvels aumentos no prêço de brinque
dos.

- Estará livre dos atropelos de última hora.

� Escolherá os brinquedos pre._dos p"'o -seu

ente querido.

'FAÇA UMA VISITA AO I

MAGAZINe' HOEPClCE'·
e bak:onistas especializados terão �
o máximo prazer em mostrar-lhe i
o variado sortimento de - '·"�"�'�'t#A'·'1 !

...

brinquedos para todas as idades
, �

sem qualquer compromissso de sua ,par �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'�o, I8'1'AIlO" o MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA FLORTANóPOJ,19:. Domingo, 18 de Setembro de 1960

lIRA T. C:- Dia 24- Sábado - Soirée da Primavera (Festa do Perfume). Apresentação de Quinze "Vendedôras de Flôresrr� .Será esco

lhida a "Rainha da Primavera". Mesas na Relojoaria Muller.
-----------{------------------------------------------------------�-------

.Departamento Uden ista?
A sigla CESPE, segundo

tudo indica, representa uma

repartição estadual - Co
missão de Eatudos dos Ser.

'viços Públicos Estaduais. Pe
lo menos, quando foi criada,
tinha essas finalidade: es

tudos doa serviços públicos
estaduais.
Parece que não houve mo.

dírícação de grande impor
tância nessa repartição.
AD que sabemos, houve

despachos definitivos. E de

despachos interlocutórios
também.
Enquanto isso acontece, os

juncíonáríoa dançam de um

lado para outro, sem ter

aonde- sentar!
Mas isto não é tudo o que

devemos dizer.
A CESPE está muito bem

instalada no 40 andar
Edifício Zazia.
Desde que se chega à

porta principal do prédio
Desde que se chega à por

ta príneípal do prédio já se

começa a sentír certa per.
turação ...
Grande quantidade de

do propaganda política dos can,

de didatos udenistas a gover
nador e presidente ...
Prossegue-se e continua-

se a ver pregados nas pare
dea, na caixa de luz e fôr.,

ça, em tudo ...
O elevador começa á su,

bire logo pararece uma vas

soura com cara de Jânio,
um Jânio com cara de vas,

uma enxurrada de nomea

ções de funcionãrios ínterí;
nos, contratados, ene �ta

d09, designados. . . 1\_�nos
nomeados por concurso, co

mo determinada a lei.
Outra modificação íntro,

dusída nos serviços da CES
PE é o berço onde os proces
sos dormem o sono do es;

quecimento ...
Pilhas e pílhas de proces

sos ali jazem a mercê de

Dia 18
Dia 25

MQLESIIA
-

DE SENHORAS
COLICAS COLICAS

SEDANlOL
As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso

SEDANTOL - regulador e tónico de ação sedatrva e

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

DOEN'ÇAS DO (ORAÇÁO-
;f��'''''*''' "'<�.�- � __ ,'>, •.J4_ ��

TONICARDIUM poderoso cardiotônico.diuretico . é

1no."ctdo no tratamento da Artério Sclerose, dísturbíos de

Pressão Artérial, doenças' dos Rins e Reumatismo.
TONICARDIUM O TôNICO DO CORAÇAO

soura. , .

sob.ese mais e o elevador

vai passando por um Iri

neu com cara de risonho,
com' aquêle riso forçado, ve
lho, acabado, acabrunhado,
liquidado ...
Chega-se ao balcão e sen

te-se a coação, em forma de

vassourinhas douradas es

do petadas nas lapelas dos
funcionários eentratadoa.. .

para a propaganda udenista,
funcionários que não 'admi_

tem, de maneira nenhuma,
a vitória do já vitorioso

CELSO RAMOS, porque G

homem do sorriso forçado
tem um Banco, um Estado
com Tesouro e tudo, com

carros oficiais camuflados
de chapas amarelas, com

gasolina e tudo o mais que' é
necessário para engrandecer
o seu prestígio., . de falso
colono!
E vem a clássica ínquírl ,

ção: o senhor usa espadí
nha? volte segunda.reíra ...

Herjus Plia Patrujo

TERRENO VENDE ..SE

União Calarinense de 'Estudanes
16m x 27 na Av. Mauro Ramos, próximo à rua Bocaluva,
Tratar na rua Victor MeirelJes, 22 - Sob. - de 9 à-s

10,30 horas ou pelo telefone 3367 no horário acima.

Secundários·
UNIÃO FLORIANO!,OLITANA DE ESTUDANTES

JUVENTUDE ESTUDANTIL CATóLICA
PRIMEIRA SEMANA ESTADUAL DO ESTUDANT,E

PR,OGRAMA
DIA 18 ,- domingo - Dia do Estudante Religioso

11 horas - culto religioso conforme a religião
do estudante; 15 horas - competições espor

tivas; 20 horas - sessão solene de encerra

mento no Teatro Alvaro de Carvalho e entrega
de prêmios.

Haverá díaeíamente palestras através de várias

emissoras, feitas por estudantes.

. ,

,..

PROGRAMA DO MES
SETEMBRO

Encontro dos Brotinhos
Encontro dos Brotinhos

�----------------------------

e Disiu�i()r

QUICKLAG
---.

Licencio do pela II
• i

Westinghouse Ünico de Ação Termo-Elétrica Con· t
':::-. I jU!:lada!

.

J
I O Disjuntor Quicklag possui uma cômcrc

Iextintoro "de-íon" que opero sob o princi ..
I pio da deionização do arco. t
I • instalação simples em qualquer posição II e isolamento perfeito

I
,- • maneio como de um interrupto,-,õmum ,

II elimina reposlçõo de fusíveis
I, • simplifica e moderniza as inslalações

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

I circuitos, 125 ou 250 volts
f I

L:.. .__ I

assegura protesio
, .

max.ma aos

circuitos elétricos!
tsses sinistros e OUtros pequenos acidentes não OCor

rerão onde existir o Disjuntor Quicklag. Porque a in
terrupção da corrente, em curto-circuito, se faz em 1/240
de segundai Por outro lado, evita as interrupções de
corrente nas sobrecargas de pequena duração.

O Disjuntor Quicklag proporciona aos circuitos elé
Gricos de residências, hotéis, hospitais, edifícios de
.parlamentos, etc" uma segurançajamais conseguida!

Paro Insto loções novas ou para reformes, •
'

»1;,,�m";�;;;;::R (O
Q

MYRIAM

I
ção financeira, qae deseja qualquer respeito humano?

Às vezes começa a lavrar um governo sério em todo o
.
Assim exposto o assunto,

um incêndio dentro de mi: ,sentido: nos dando uma vi- {izerno3' um balanço sério,
nha casa. 'j da mais descançada dos cru, sem qualquer paixão polítí-c,
Não o fogaréu ho�rivel c�antes problemás da, nutri- ca, VOlque nós, ? elemento

que destróe uma propríeda, çao, do estudo, da saude, da feminino de minha casa,

de, mas o fogo idealista das assistencia social como tam., não fazemos parte de ne

idéias democratícas. E são bem da moral. Da boa e sa.. nhum partido politico. Es.

idéias emitidas pela velhice dia moral. colhemos pelo candidato. O

experiente, pela meia-idade Exortei a meu marido, ás bom é sempre o escolhido.
ainda no cadinho, com a minhas filhas casadas e a E para falar com tranque
animação da 'mocidade e o meus genros, ás minhas fi- za, não houve desperdicio de

bedelho da in1ância. . . lhas solteiras, que soubessem tempo ao procurar aquele,
E sempre ao redor da me- escolher bem o' homem pa, apontado pelos dotes acima

sa, numa refeição, onde se ra nos governar, que sele- mencionados.

ncontra toda a família, que clonassem as qualidades Não houve necessidade de
He podem trocar novidades e máximas e basicas. pensar que "entre les deux
se entrechocar comentários. É um bom pai, amparan- mon coeur balance" ...
O chefe de minha casa, do e aconselhando bem a vímos claramente que, um

duma cultura invejavel e seus filhos? homem respeitador de sua

muita experiência dos con, É bom homem público, espôsa, de seus filhos, na

turbados dias de nossa na- respeitando e engrandecen, sociedade e na religião é o

cionalidade, ruma o barco do o progresso de sua terra, candidato ideal para todo
para uma direção, ensinan- influenciando por suas qua- aquele que deseja, acima de
do.nos muito,' com suas lidades aos que olham aa tudo e eíevação moral e fi�
Idéias. Mas como estamos na virtudes cívicas? sica do homem, e que sobre.
maior e mais pura das de- É bom, cristão, eviden- pondo a ambição pessoal,
mocracías, nem todos aceí- ciando por sua antiga fé, deseja o BEM COMUM.
tam os enaínamentos. E co. que não esmoréce, � dando Foi verdadeiramente unã.,
meçam os debates... provas sobejas de ser pra, níme a nossa decisão: líl
O fogo insuflado cria la- tícante de sua religião, sem com' CELSO que vamos!

baredas e/é gostoso ver co-

mo podemos e devemos pe.
lejar pelo ideal comum!

Porque, sempre fazemos o

possível para olhar tudo
dum plano superior, sem as-"

pirações egoístas, sem pen
sar S9 no MEU e sem dei
xar ir á matróca, o bem co

mum. • fil
Graças a Deus que" somos

assim, em minha casa I
Nada de ambições ímode-

�
radas, nem de só pensar em

.�. tirar partido duma preteri,
• dida vitória eleitoral.

Assim, díscutímos.
Perguntaram-me em quem

vetaria, no plano estadual,
que para nós, é o problema
mais achegado. Uma vez que
aqui moramos e timbramos
em zelar por nossa qÚerida e

boa terra.
Pensei um pouco e res

pondi:
Para uma dona de casa,

uma verdadeira dona de ca,

sa, que vive todo' o moman;
to a vida de sua família
que desej a uma estabiliza�

26
anos

Ino

Brasil

50 anol no mundo

Produtol Químico. para Constr_ução

Representantes em fodo o Brasil

A , E N ç Ã- O
DIA 19 DE OUTUBRO

J O "TEATRO DOS 2"
APRESENTARÁ

�'"""7K
- I

C�FEZINHO, NAO!i

CAFE ,ZITO! I UMA MULHER l!iM 8 ATOS

de MILLOR F'ERNANDES
S:lI-t)UOfi XNrtlD a V!lsoO oJOI�PV moo

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

Professor, sabemos todos

que o Ensino decaiu, pelos
motivos expostos, pela falta
de apôio da autoridade legi,
timamente constituída e,
porque, tu, Profegor que
eras antes uma autoridade,
hoje passaste a ser subordí ,

nado a chefetes políticos ge

mlvalf'abetízados.

Professor, age com tua
conscíêncía ,com tua forma,
cão moral e intelectual, vo

ta em CELSO, para salvar
mos este SAGRADO PATRI_
MONIO: a EDUCAÇÃO EM
SANTA CATARINA.

Professor, base rundamen,
tal da Nacíonalídade brasllcl.,
rac vota em CEIJSO RAMOS,
irmão

-

de NEREU RAMOS,
porque; RAMO DA MESMA

A'RVORE, só poderá produ-
zir bons frutos.

'

MESTRE ESCOLA

lo nobre professorado•••
"Escolá da Vida" e que ver- ma de Normalista, e perca,

Volve teu olhar para a-
I dadeiramente não conhece- bes menos que um servente

quela época em que a Edu- I
ram a vida, porque nunca da' Assembléia Legislativa"

cação Primária, em nosso
I
sofreram o temor de serem Professor, quem foi levado

Estado, ocupou UIm dos prl, I submetidos .a exame, não po, para dirigir O Departamento
meiros lugares! E agora? Tú

I

derâo compreender o que o de Educaçãó do Estado logo
o sabes. . . difícil, nem dar ao mestre o que o Senhor Bornhausen as;

Nerêu, homem de persona, seu devido valor. sumiu o Igovêrno? Não rói
Iídade, de cultura e de h"- Lembra-te, Professor, da- uma senhora não titulada, à :

nesttdade, inflexível nas suas quela passagem de um Illóso , qual ft�aram subordinados:
decisões dentro do Direito e I fo grego( se não me falha a Inspetores, Diretores e Pro,

'

da Lei, podíamos considerar, memória) que, passando um Iessoreg Normalistas, muitos
como o ,'::.onsideramos, o Mes- dia com seu discípulo, por dos quais, com um Curso de

tre dos Mesteres. Nas suas um cemintério, encontrou Especialização feito no Ins,
excursões. pelo Estado, nun, um túmulo, com os seguin- tituto Nacional de Estudos
ca" passou por frente de um tes dizeres: "Aqui jáz aquele Pedagógicos? E' de pasmar.

Estabelecimento de Ensino que nunca temeu coisa al- E' de revoltar. Subordinar a.

sem visitá_lo, embora' rápí, guma". O discípulo pede ex- técnica a ciência a leigo"
damente, para auscultar de plicação ao mestre e este, no assunto. Humílharamcte

perto as dificuldades que por com um sorriso nos lábios, mais ainda: subordinaram-

acaso ali existi-ssem. responde-lhe: - E' porque te a diretores e a inspetores
Com um govêrno dessa ele nunca fez exames. E, escolares não titulados! ...

têmpera, poderíamos traba- assim, são Os que se forma- Humüharam,te com o

lhar, porque ele era um ín, ram na "Escola da Vida". "substancioso aumento", Vis_
eentívo, E foi por isso, Pro- Lembra-te Professor, tu fi_ te os quadros? Ouviste a pa;

f'essor, que ocupávamos, um zeste exames, tens um díplo; lavra do SENHOR GOVER_

dos primeiros lugares na Fe ,

NADOR HH? Compara os

deraçâo dos Estados Unidos quadros: o do Funcíonário

do Brasil. E agora, Professor? em geral, o da Polícia Mili_

Que vês? Depois que assumiu tar, o da Assembléia Legisla;
e governo da UDN, que acon, tíva e o do Magistério. Em

.

teceu com a Ed'U'1ação? Os que lugar ficaste? Foste ío-
homens que se formaram na gado no último.

Tudo isto foi o princípio
da destruição daquele ma;

ravilhoso TEMPLO que vídal
e' Neretr' Ramos construíram
em solo catarínenáe.

._;�.�, .. " .._.-

)

�'j

Você não pode comprar pneus
que custe� menos por quilômetro

do que Firestone

COMÉRCIO E INDÚSTRIA GERMINO STEIN S. I.

Im todo o mundo ... a experiência dos frotistas mostra -

MISSA DE 1.0 ANIVE'RSÁRIO DE
FALECIMENTO

José Antônio de Souza Júnior (Cazuza)
A família de José Antônio de Souza Júnior (Cazuza)

convida para a Missa de L° aniversário de falecimento

de seu querido chefe, que será celebrada na Capela do

Colégio Catarinense, no dia 19, segunda-feira, às 7h10m.
A todos Os agradecimentos da família.

Rua Trajano Tiradentes, 41

PENSACOLA, FLÓRIDA,
16 (AP) - Embora sua

fôrça tivesse sido diminui
da por correntes de ar frio,
o furacão "Tthel" dirigia
ee para as costas do Mis
sissipi e Alabama com

.

ventos que alcançam a ve.,

Iocídade de 160 quílôme
tros.horáríos,
Tornados, prenúncios de

furacão, açoitaram a ci
dade do Panamá, Flórida,
localizada 160 quilômetros
a oeste. Cabos 'llétricos
foram derrubados e- houve
danos nas 'propriedades
nas Iocalídades de West
Bay e, Springfield,

Sem
comentários

.. RUA CONS. MAFRA: 47 - FLORIANÓPOLIS

o maior estoque de pneus Tírt$tont da praça

Rth1: frlft(lsc. lolenlilo, A,' 2t

"=':'=_- ,:c,�",=","'mc"","".... .. ...
I'

DO
E. r aao e 4 .eles ele .aaelalo
relUzo. e. Saata 'Catlrila:
-c-- SAMDU EM LAJSS
- MATERNIDADE DO lAPETC EM SÃO

, FRANCISCO DO SUL
- AMBULATóRIO MÉDICO DO IAPC EM

JOINVILLE _

AG:E.:NCIA ESPECIAL DO IAPETC NO SUL
DO ESTADO. Sl:DE EM CRICIúMA E .r,
AGÊNCIAS

- 2 NúCLEOS RESIDENCIAIS EM URUS
SANGA E SIDERóPOLIS
AGÊNCIA DO IAPI EM. RIO DO SUL
211 RESID:E.:NCIAS DE ALVENARIA NA
CIDADE DOS MINEIROS
AG:E.:NCIA DO IAPETC EM LAURO
MULJ.,ER

- SAPS EM ITAJAí
- SAMDU EM JOINVILLE
.....;.. POSTO DO- JAPETC EM

BRÜSQUt'
- REOR,GANIZAÇAO DO HOSPI- _

TAL
_ PO IAPETC EM SÃO

FRANéISCO DO SUL
14 AMBULATóRIOS MÉDICOS
EM CRIClúMA
SERVIÇO MÉDICO, ESPECIALI·
ZADO EM CRIClúMA CONTEN
DO: 1 FARMACIA - 2 GABINE
TES DENTARIOS -' I RAIOS X
- 12 CLíNICAS MÉDICAS - I
LABORATÓRIO 2 AMBU
LANCIAS

�rEL

E realizará ••ito .ais:
<,

AGÊNCIA DO IAPI EM JOAÇABA E
CAÇADOR

- AMBULATóRIO DO IAPC EM ITAJAÍ
- SAMDU EM JOAÇABA
- HOSPITAL DOS PREVIDENCIÁRIOS EM

LAJES
- AGÊNCIAS DO SAPS EM LAJES E

JOAÇABA
- AGtNCIAS DO IAPETC EM MAFRA. JO}.

ÇABA ;E LAJES
- POSTO DO SAPS EM SAO FRANCISCO

DO SUL, CRICIúMA, IMBITUBA HERVJl..L
D'OESTE E CAÇADOR
SUB-AGtNCIAS DO IAPETC EM CHAPE
co, SAO MIGUEL D'OESTE

CURITIBANOS, CAÇADOR. VI,
DEIRA, RIO NEGRINHO, POR
TO UNIAO, SAO BENTO DO
SUL. SAO JOI.O BATISTA. E
DO ESTREITO EM FLORIANó
POLIS

- SUB-AGÊNCIAS DO IAPI Elvl
VIDEIRA E CHAPECó

• --- Já criados e autorizados pelo
Presidente da República 6 em

fase de instalação

* - citadas ape� al&,umas das reaUaçõel;'
de maior vulto

PARA VICE �OVERNADOR �,

DOUTEL DE" ANDRADI,
.

IIUIII catariaense de coração

COMITÊ' APARTI,DA'RIO
F:ERNANDO FERRARI

Na noite de ontem, com início à� 18,30 horas, teve

lugar a inauguração do Comitê Apartidário Fernando

Ferrari, instalado nos altos do Café Naí'iona l,
Prestigiando o ato se fizeram representar diversos

Partidos Políticos, Sindicatos de Classe, usando da pa

lavra, na oportunidade, diversos oradores.
Ao encerrar; os trabalhos, USQU da. palavra o Dr.

José Marun Filho, envia-do especial do Rio Grande do

Sul, que em brilhante oração, representando os Ferra
ristas do vizinho Estado, dirigiu .sua saudação ao Povo
Catarinense.

" .... ,:,

"
'.��.�' �'�'

.
'.'

e de realizações"

O\Jayme de Arruda Ramos,
declarou pela sonoridade vo

cal do Adolfo Zigelli que o

Sr. Celso Ramos mandaria o

P.D.C. retirar a candidatura
do Sr, Martinho Calado Ju

nior para dar apoio ao Sr.

Doutel de Andrade. O Dire

tório Regional ainCil.-a. não
tem conhecimento déSsd';"or-
dem" ...

Conhece 'porem uma outra

ordem q!le foi veículada pela
mesma Rádio emisflora da

U,D.N" e: pelo jornal "A Ga

zeta",
,

segundo a qual, um

dos desertores do P.D.G., o

Sr. Falavino Ferreira, ao re

ceber a caravana da U,D.N.,
em Campos Novos, manifes-.

,

tau sua incomensuravel solí
dariedade aos Srs. Irineu

Bornhausen e Carlos Gomes

de Oliveira. O Sr, )vIartinho
Calado Junior é -o 'presidente
'do Partido Démocrata orís-

I tão e sua escolha para a vi

ce-governança foi ponto ul

I tracpacífíco. O Sr. Carlos Go-

mea está incondicIonalmente
atrelado a U.D.N.... ",E agora
"seu" Fala. ,. soziJl,no, isto é

"seu" Falavino ...

Casa em S. raulo
Permuta-se c/4 camadas,
farta condução. ônibus
e suburbío Soroeabana.
Valor Cr$ 4üO. 000,00, por
casa em Florianópolis ou

Joinville. Cartas- à "S.

Catarina", C. Postal, 539.
S. Paulo.

-�, <'

••. �··'�1·
'

�.
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vôos diários .

direto aPôrtoAlegre
.

pelo
llil@W@�@IP�® (Ç
Uma no'{a. aeronave do VARIG, com novo classe e novos. características:
Maior potência, maior velocidade, maior confôrto!

_Fedll�iio
nas taPtfàs

Vôe num grande ovroo com

pequena despesa: No
novo SUPER 46 C - aparelho da
categària do CONVAIR
e SUPER CONSTEllATION
Você faz um vôo econômico
com tarifa reduzido l

mesma

[tOLUNA' CATO LICAI
A. SCHIMIDT

No clichê - Vemos os desfiles das escolas, quando
passavam em frente do Pavilhão Nacional, fazendo

o Juramento, para,dar início à 1.a Semana
Estadual do Estudante Secundário

,n' bV.'tid1l<

Hoje· o Encerramento da Primeira Se-
I mana

/Estadual dos Êstudantes
I

1 Secundarios

IRMAos BITENCOURT
(AIS BAOA'O • 'ONE 15Q'

...NTIGO O!POSIfO OAMIANI

Será hoje, o encerramento entre as equipes do Colégio
':ias festividades da Primeira Catarinense c COlégio Esta
Semana Estadual do Estu- d.!ual "DÚ1S Velho", verírícan,
dante Secundário, e com do-se um empate de un�_
grande brrlhantísme, pois to.

desde sua abertura sempre o 'A tarde na mesma praça
foi com grande sucesso.. Du, de esportes com lniclo SR 15

rante toda 'a semana teve horas travou-se nova 'peleja
competições esportivas, con, entre as representações da

! ferências, concurso de orató, Escola Industrial e Abrigo de

ria, culminando com o gran, Menores. Venceu a equipe
de baile da escolha da sua do Abrigo de eMnores pelo
Rainha. apertado escere ([ 2 tntos
Hoje pela manhã

, às 11 entra 1.

horas, teremos no Colégio Dia 14 Vol�y Feminino

Catarlnense a missa solene. Colégio GaL letra A. 2,7 x

Todos Os Ensinos Escola_ Colégio Cato letra B O.

res estarão representados por Basquetebol Marculino
10 alunos cada. 1.0 Jogo: Instituto Dias

n 7 �e �etem�ro em �rasília ;;�i:\t:}�=I�t;:��:� :��: ;�g�':�;;;�t���:;�;U 27.
templados com os trabalhos
em exposição, competições
esportivas e concurso de ora,

tória.
Este jornal, por intermédio

desta Coluna, entregará uma

ass1natura anual a um edu
candário.

o � 6 •• �-� •••••••••••••••••••••••••••

Dia 11 Os estudantes destí;
'aram ao som da banda de
música do Abrigo de Meno,

res, na praça de esportes do
Colégio Catarínense, sob os

aplausos do grande públíco
presente.
JS atlétas que tomaram
parte no desfile carregavam
seus estandartes e bandeiras

colegiais, como símbolo. Pos
tados em frente ao pavilhão
nacional, fazem juramento
desportista. antes de iniciar
a partida futebo1.lstioo que
deu início às <omemorações
estaduantís.
Vamos dar alguns resulta,

dos das provas esportivas ve;

rlfícadaj, esta semana.

Pela manhã deu-se o íní,
cio das' partii:1as de futebol

FORRO

I

CoÔUFesso....
.." �c()ritinua. da 2Q pag.)
local a fim de atender o me-

um Restaurante 110 próprio
lhor possível a todos 'os COI!'_

gressístas, No sábado 'have_
rá um díscurao especial iSÔ_
bre a dedicação e o batísmo,
sendo que logo após muitos
neófitos símbolízaçâo sua de,
dicação a Deus, Sendo imersos
nas aguas, '

Entretanto, o ponto culmí,
nante dês,te Congresso Orís;
tão será a conferência pública
de domingo dia 25 às, 15,00
horas, ACHANDO A PAZ
NESTE MUNDO ATRIBULA_
DO. Para o proferimento
dêste sermão bíblico chegará

. diretamente dos escritórios
centrais da Sociedade Tôrre
de Vi�ia das Test. de

JeOVá!do RIO de Janeiro, o snr.

Charrles D. Leathco.
_

Desde Já as testemunhas
de Jeová convidam � povo
florianópolitan(!) a cOlnPãre�
-eerem a ésta festa crístã, A
entrada será fl'anquada ao

público.

t •

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

� �'"

(do cor- das tropas da Marinha no dia impecável âncora, como pode
7 de Setembro, em Brasília, ser visto na foto, tomada do

a famesa Banda Marcial do alto de um dos edifícios

Corpo de Fuzileiros Navais mín isteriais da nova capital.

apresentou-se formando uma

BRASILIA, CE)
respondente)
A Marinha desfila em Bra,

sília - Encabeçando o desflle

""�141i_r
'"',

"EXPutSE
.

MOS

TRAIDORES!

A Comissão Executiva Regional do emanados das deliberações dos conven

PTB de Santa Catarina, divulgou ontem, cionais, em maioria, devem ser respei
uma iresoluçâo, há muito desejada pelos tadas.

.

trabalhistas catarinenses. A Convenção, última, do PTB cata-

Trata o documento, da eliminação' r inense, a que conseguiu -reunír o ma.ior
dos quadros partidários, dos traidores- número de répresentantes municipais,
dissidentes, que antes mesmo, de qual- aptos e capacitados para deliberar, de

quer deliberação oficial da agremiação, terminou por unanimidade, os rumos

se. maneomunaram em negociações, com que o P�rtido deveria tomar, frente a

dirigentes de outros partidos. batalha sucessória.
A violação estatutária é inequívoca. Os descontentes, não enfrentaram, os

Vejam o ,que diz o art. 66, letras b, i, e reclamos da maioria; e não enfrentaram,
j, da Carta de Princípios: porque já tinham "negócio fechado".
Art. 66 - Está sujeito à pena de eli- Tinham sido picados pela "môsca", com

minação dos quadros partidários o mem- promessas, dádivas e benesses. O jôgo
bro ou órgão do partido que: dêles estava feito, o do Partido, o que

reverteria em benefício da família tra
balhista, não interessava,
Andou bem a Comissão Executiva, em

tratar da eliminação dos calabares. Os
verdadeiros trabalhistas, há muito espe
ravam por esa atitude.

Os dissidentes, que façam. os seus

novos ninhos-visionários, por . outras
bandas, que continuem com a sua polí
tica arcáica e rançosa" onde melhor lhes
convier.
Que se cumpram as disposições esta

tutárias!

.....
' '

.

b) Mantiver expressa ou tàcitamen
te negociações políticas com outras

agremiações partidárias sem autoriza
ção dos orgãos competentes do Partidoo

i) desobedecer deliberações das Con
vcncões Nacional, Regional e Municipal;
j) declarar-se em dissidência;'

As Convenções partidárias, legais -

é bom que frizemos, legais, são sobera
nas e o preenchimento dos requisitos,

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

Dia 15 - Futebol de Salão

Colégio Catarinense x Es
cola Industrial 5

BASQUETEBOL
Colégio "Coração de Jesus"
26 x Universitária 2

VOLEY

tnstítuto 'Dias Velho"
CoI. oatartnense 1

Aqui deixo meus votos de

felicidades a todos o� esta- -

dantes que tomaram parte
ÍleF-'ilf' g'l'wndiosa festa, que foi
a PRIMEIRA SEMANA ES
TADUAL DO ESTUDANTE i'
SECUNDARIO

ELES SERÃO OS FUTUROS

HOMEN� DO .BRASIL.!

.2 x

\""'·4
�.

PRINCIPE
RETANGULAR

212 litros (7,5 pés)

5 anos de garantia

Dois modelos:

STANDARD

SUPER-LUXO

maior por dentro'. menor por forll

Concessionário Autorizado

Trajano, 29

# ,

SAUDE PUB.LICA
,:'} '. " ,

. "' .. ; /',

\

• i'
,,,

Precisamos de um govêrno que promova,

Não há feltcidade nem riqueza,
sem saúde.

• Amplia�ão do número de leitos nos

hospitais existentesNão há saú,de sem adequada pro
teção sanitária para 'O povo.

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

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

• Criação de novos hospitais

• Adoção de práticas de medicina
preventivo

• Facilidades para o fixação do mé
dico, do dentista, do farmacêutico e

do enfermeiro nos zonas do 'interior

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LOll: �arantia �e bom �oYerno
SÃO PAULO, 17 (V.A.) - "A pretensa prepara

ção de um golpe militar, é mais uma das muitas men

tiras do sr. Jânío Quadros", disse o marechal Teixeira

Lott, em São Paulo, sobre os rumores divulgados pelos
janistas, em torno de um pronunciamento militar que

estaria sendo coordenado e seria feito no caso da elei

'ção do candidato da UDN..
Homenageado, com um banquete, pelos agriculto

res de São Paulo, numa solenidade que contou Com a

presença do vice-presidente João Goulart, do ministro
do Trabalho, de representante do mjnístro da Agri
cultura, do vice-governador paulista, de deputados
federais e estaduais, o marechal Teixeira Lott, agra
dec endo aquela prova de estima e as palavras do sr.

Mario Rolim 'I'el les, que o saudou em nome dos homens
da agricultura deste Estado, fez referencias às acusa

ções de que seria inimigo de São Paulo, porque se opu
sera a determinadas medidas administrativas de seu

governo estadual e afirmou:
"Não sou contra São Paulo. Tive já oportunidade,

quafidõ comandante da 2.a Região Militar, de demons
trar isto, impedindo a intervenção neste Estado. O que
sou é brasileiro e luto pela emancipação economica de
todo o País, em condições equitativas e que permita o

desenvolvimento de todas as regiões brasileiras. Com
a calunia que é a arma preferida, os adversarios af'ir
mam que paulista de, vergonha não vota em mim. En
tretanto, eu sou amigo de São Paulo mas sou mais
amigo ainda do. Brasil".

'

Dírcursando, o vice-pre
sidente da Republica tían,
çou que se não fOfJse a ati
tude energica do marechal
TeixeIra Lott, quando mi
nistro da Guerra, "As for.
ças vivas da produção po
deríam ter entrado em' co
lapso". Adiantou o sr. João
Goulart que somente a vi
tória do marechal Teixeira
Lott, assegurará aõ Bra
sil, "um "governo de paz
social, de reepeíto e de de
senvolvímente",
Em nome dos agrlculto,

res, discursou o sr. Mario
,
Rolim Telles. Após ressal;

tal' os efeitos positivos da
política desenvolvimentista
do presidente JK, disse que
somente a eleição do ma,

rechal garantirá a conti
nuidade e solidificação da
orientação atual. A pó f..'
abordar problemas agra,
rios, o orador disse:
"Com a vitória de tão

ilustres brasileiros, orere,
cerá o Braeíl, ainda ao

mundo, o maior exemplo
para os povos pobres: a
certeza de que um país,
pode desenvolver-se, den
tro do regime democratí,
co".

HOJE� R'ETRANSMISSÃO D:E "GENTE
IMPORTAN1Err

Será retransmitido hoje, às 13 hs. na Rádio Gua
rujá, o 'programa GENTE IMPORTANTE,' onde fo
ram entrevistados os jornalistas Genival Rabelo e Ma
nuel Arias diretores das revistas PN e VV.

O programa GENTE IMPORTANTE é patroci
nado pela TAC-Cruzeiro do Sul, pelas Lojas Pereira &
Oliveira e pelo Querênda Pâlace jHotel.

Os conhecidos homens de imprensa viajaram pa
ra esta capjtal � retornaram ao Rio em Convair da

companhia catarínense.

VELHO COLONO

Querem acabar com oPSP
Já eslamos farlos de palhaços velhos, que sempre se re

pelem
Um encontro casual com o sr. Aldo Martins, vice-presidente do dire

-tório municipal do Partido Social Progressista de' Lajes, ensejou-nos a

pergunta:
- Como vai o PSP?
- Iria muito bem se a direção regional, incumbida de reorganizá-lo,

agisse com honestidade e responsabilidade. Mas o que se vê, é que o diretó
rio PROVISÓRIO parece ter SIdo nomeado para acabar com o PSP.

A convocação da conven, diretório comparecerá! Os manjados e repetidos. Per;
ção regional para as véspe, palhaços desse circo por - deram a graca nas mesmas
ras da "eleição, diz bem da aqui estão muito, velhos, piadas e ca:mbalhotas ...
oportunidade Que êsse di,
retórío escolhe para reunião
tão importante, quanto teve
tempo de sobra para agir e

legalizar o partido no setor
estadual. A ordem do dia
'dessa convenção, que não
devia ir além da escolha
do diretório regional e do
seu conselho, 'Pél�ra posterior
registro, já incluiu até so,
- lida.riedade ao candidato
udenista ao governo. Não
acredito que os diretórios
municipais, regulares e

registrados, tomem conhe
cimento dessa conv. íno,
portuna e com a pauta de
decisões viciada de írregula,
ridade. Em todo o caso,
depois de eleito o diretório
se o for '?, convencão não
mais poderá deliberar. Se o

fizer será em caráter in
formal apenas para garantir
as vantagens que o diretó
rio provisório negociou por
aqui.
- Quer dizer que não

comparecerá à convenção?
- Não. Nem sei se o meu

EM SEGREDO...
É verdade que o 'vereador (federal, Como dizem)

Esperídíão (pago-pago) Amim, estêve fazendo footing,
durante o grande comício pró candidaturas, Lott
Jango-Celso-Doutel em Capoeiras,
Em dado momento, o

magnata das faixas cus- Poliça, políça, brende .essa

tosas, pára o seu Ford 46" gente. Eles gOZ'8 de mim; eu

atravancando o transito da -ser verreador, verreador,
estrada geral. Os muitos sanhorrr polica! Brende

admiradores de Celso e Dou. brende. " Diante da palha.,
tel, que não puderam en, çada, os apupos aumenta.

/trar no recinto onde se rea., ram, e Os chíngamentoe não
lizava a grande festa demo. faltaram. Também, o Amim
crátíca, por estarem as de. quer bancar o govêrno em

pendências completamente terreiro alheio, e atnda'
lotadas, entenderam as in- mais, acompanhado de UIl11a

tenções perturbadoras do caminhoneta do Serviço de
"inteligente edil". Inicia- Beneficiamento de Leite. O
ramvse as vaias e Os apupos, leite, certamente, era para
em volta do seu veículo. as "vacas gordas" do ínte,
Um pobre oficial que estava ligente vereador!!
por perto, foi chamado pelo
Esperidião, e recebeu as

seguintes ordens:

e serviços públicos.
O grupo e c o n ô m i c o

regalacse com, isso. Mas a

população pobre, os operá,'
rios de Blumenau e o Oen ,

tro de Saúde - que se li.
xem!

-x-
Também é verdade que o

filho mais velho' do 'gover
nador, policiava o comício
monstro dos candidatos po;
pulares, .No seu belo e cus

toso automóvel ("Luxo,
luxe b'ra buro, bena que
não foi combrado na Ford",
como diz o Amím) desfilou
impávido, sepulcral. Em
compensação, na última
vez passou tinindo pois 30,S

nnanífestaçõeg ensiurdece.
doras, irritavam os ouvidos
elo "enfant milionáire"!

Cenlro sem saude
A NAÇÃO, de Blumenau,

órgão ardorosamente ude,
nísta em sua edição de 15
do corrente, anuncia que o

CENTR.O DE SAUDE - não
iconrundír com postozínho
marca barbante, que quem
o construiu foi o Nerêu Ra_
mos - que o grande CEN-
TRO DE SAUDE daquela
cidade está necessitando, de
reaparelhamento, "com gra
ves prejuízos para a popu
lação pobre" Aparelhas ne.

cessárícs ao uso diário es,-
tão paralisados e

-

outros
existem, já superados ob;
saletas. O Jornal pede pro
vidências - que já foram

.

'Pedidas e reiteradas sem f'

'êxito, - às autoridades
competentes, esperando que
"a solução seja encarada
com a devida atencão e se.
riedade."

-

Enquanto isso, mais de
20Q milhões dormem nos

depósitos do Inca, agora um

dos mais movimentados sem
correspondência em obras

Ao "Grande Prêmio Brasil",
De ,cavalos sendo dono,
Comparece, sem ardil,
O falso "Velho Colono"."

I
I
I

!- Todo garboso e frajola,
Ostentando belo f.raque,
Dentro e.m breve, sem cartola,
Vai levar trelI1endo baque ..•

rmmrmI
.

' .
.

Não faz muito, o govêrno em fes�as, inauguren o

asfalto na estrada Blumenau Gaspar.
. Foi ou não foi?
Se negarem, transcreveremos p noticiário da oca-

sião.
Ontem, eleitoreiramente, o trecho foi inaugurado

outra vez!!!
xxx

Falando em Itajaí, no comício

muitas afirmações arrepiantes, o sr.

essa frase:

. de Jânio, entre
Bornhausen teve

"Com Jânio Quadros teremos dias me

lhores para os ricos e para os pobres."
Os ricos em primeiro lu,gar? Serão eles os mais

necessitados de dias melhores?
xxx

Os medidores de água - para depois da eleição -

já chegaram; Mas estão escondidos.
xxx

Um funcionário, preterido
guidade, há 3 anos vem sendo
do ato..

Qu.e é que há, dr. Mairo?
xxx

Secretários d'Estado já começaram com os apelos
à ignora! O governador reinaugura obras! Píoneíras

-

na luta! Sumiram as chapas oficiais, mas os carros
não! Apelos desesperados para: todos os cantos e qua
drantes! Corrupão à solta! Todos à estrada - foi o

comando melancólico do candidato. Confraternização
geral ,com os indecorosos!

PARA QUE TUDO ISSO ... SE JÁ GANHARAM?

na promoção por anti
embalado na correção

\
.,
I
l •

AO NOBRE PROF'ES- _B:�o�e��r, ve�S���IO FO��
donde irradia a luz mara-

SORADO BARRIGA �ili;d����O t:��Ó�O�Upo;:
que vejo em ti o herói in:

VERDE cógnito; porque vejo, em
. ti, o 8licerce sôbre o qual

edificaram, os noss09 ancestrais, a inexpugnável fortale-
-

za, contra a qual as fôrças do inimigo, do egoismo e d�s
que se formaram na "Escola da Vida" "não prevalecerao

. coat.ra ela", porque "Os nOSSO[1 peitos e nossos braços são

muralhas do Brasil"!
Tu és a pedra fundamental do gigantesco monumen

to erguida, em ter,rás catarinenses, por um Vidal e Ne_

rêu R.amos!

Eu te saúdo, porque te cOh&idero, entre os Estados do

Brasil, um dos melhores Educadores, porque, daqui, pa,ra)
outros Estados, foram chamados, naquêle tempo, mes
tres que, em outras partelt, poderiam dar de si' aquilO de

qUe mais O Brasil precisa: formar Homens úteis à Pátria
e à Humanidade!

.

Professor Barriga.Verde! volV'e teu olhar para os

tempos de um Vidal Ramos e Ore&tes Guimarães, para os

tempos de um Nerêu Ramos, tendo; por auxiliares: Luiz
Trindade, João dos Sanros Areão e Elpídio Barbosll:, pio
neiros da nobre e sublime cruzada, os quais tinhám por
lema: preparar o homem todo: fü!ica, moral e il1telec.
tualmenté. '

'
,

(Continua n';l 14.a pág'ina)
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ANALISE FINANCEIRA
Como é do conhecimento de todos, o eminente Pro

Iessor Renato Barbosa vem, pelas rádios do interior,
.fazendo uma análise. profunda da situação - financeira
e administrativa do Estado de Santa Catarina, Suas
palestras radiofônicas têm tido enorme repercussão.
Em contato direto com as massas eleitorais, o Profes,
SOl' Renato Barbosa vem desenvolvendo campanha cal
cada, tôda ela, em fatos, sem demagogias baratas, es

clarecendo o POYO sobre o real significado das candi
daturas LO'rT-JANGO e CELSO-DOUTEL.
Ontem, o Professor Rena, Iissimo 'Junto ao eleitorado

to Barbosa fez duas exce- flutuante. Hoje, estará pro
'tentes palestras radíoroni, nuncíando conferência na

,C3S na emissora HERVAL cidade de Concórdia e Cha,
DO OESTE. Segundo des- peró, onde continuar"; 'ta
pachos telegráficos aqui refa .coberturda trinta emis-
chegados, trabalho de es , sôras 0.0 Estacl.o em favor
clarecimenlo tem sido utl- cIaR chapas nacionalistas.

ACHADOS E PERDIDOS
Gratifica-se, muito' bem, a quem encontrar o pré

dio que deveria ser construído e destinado à Biblioteca
Publica. Como se sabe, há anos atrás, o saudoso Go
vernador Jorge Lacerda e .comitíva presidiu, solene
mente, nos fundos do Palácio do Govêrno, o ato do
lançamento da pedra fundamental da citada obra. Sa
be-se que no local se encontra, agora, pomposo jardim
euspenso . ., Aonde anda o prédio, senhores ?

Jf. .,;.: •

�, �.

PARA VICE�·GOVERNADOR
VOTE 'EM

MA'RTINHO CALLADO JONIOR

O candidato uden ista regressou do interior.

Carrancudo, moido, estafado, caminhando com as

mãos 110S rins. E foi logo berrando:
- Quero um taxi' aéreo, porque do contrário

não continuo a campanha! Providenciem isso já e

já! Seja pelo prêço que fôr! Não aguento mais as

estradas! Um inferno! O Carlos Gomes também

já deu os ;pregos! Contratem logo o avião! Em
Curitiba tem!

E o aviãozinho já veio para livrar o candi
dato das estradas udenistas.-

x x x

Banquete encomendada! O hoteleiro, desde as

últimas eleições, suspirava por um, que o lucro

compensa. Mandou caminhoneta buscar camarões
e filé em Itajaí. Conseguiu pratos emprestados,
que os' seus eram 48 e a- encomenda era para 60.
A doceira fez os pudins, forçando a mão !la cus

to, que quem pagava tinha de sobra.
Azar não poder servil' .charnpanhota, por es- �

cassez de taças.'
Ao final, o chefe, presidente do diretório,

empurrou o hoteleiro:
� Vá! Logõ, logo que eu não quel'O que a

conta fique aí e você � me amolar todo o dia! Pe

gue logo o cheque!
O dolorosa já estava prontinha: 60 talheres

a 450 - 27 mil cruzeiros. (Custo real: 210 per Ca

pita, ,com·o lucro líquido de 14.400,00, fora a gOl'
geta, que devia ser gorda).

E a cantada:
_:_ Senador, estava tudo bom? Fiz o possivel

para servil' bem! Mandei buscar gêneros fora,
Também o ,cozinheiro veio da Capital. Penso que
todos estão satisfeitos! Aqui vamos todos votar
no seu nome ... Como o senhor já vai viajar, te.
nho aqui a notinha. São Cr$ 27.000,00.

- Mande ,cobrar na Prefeitura!!!
O pobre do hoteleiro quase desmaiou. Empa

lideceu, tremeu, perdeu ã voz. Cobrar na Prefei
tura? Estivera lá, na vespera, tentando receber
um vale de 180 .cruzeiros e voltara em branco .

Quando se recuperou, a caravana partira .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


