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Todo O Estado (onfirma: (ElS
o IBC NO ENCERRA
M'ENTO DAS OLIM
PíADAS, EM ROMA -

Segunda comunicação
do Escritório do IBC em

Milão, o café cio Braell
compareceu de forma sig
nificativa à festa de en

cerramento das Olímpía
das, recentemente realízn;
ela cm Roma. Foram servi
das B mil xícaras de ca

fé aos presentes, inclusive
às delegações esportivas
que, quotidianamente, com.
pareceram ao pavilhão do
Instituto, 'instalado no re

cinto das provas esporti
vas, durante o decurso da
realização da competição
mundial, a que estiveram
presentes representacôee de
quase todo o mundo,

}'LINIO VIRA' A SANTA
CATARINA

TeleN'am3i recebido pelo
CeI. Maurício Sp,al(ling de
Souza, Presidente da Co
missão Evpcutiva Regtonal
·do P,R,P,:

DE .TOINVILLE Dia
2119/60
CEL. MAURICIO SPAL.

DING DE SOUZA - FPOLIS
Ganharemos om tôrta rren,
te pt ccmício .here Piínio
Sal'�aclo (lia 30 8.S 9 horas
em -Joinville vg' 12 horas em

Jaraguá e 14,30 em Blume
náu encerrando campanha
comício monstro em Curi
tiba pt AbraçOs
AR.NALDO BUDAL ARINS
COORDENADOR 8a. ZONA

ovo aprova
O entusiasmo das fotos acima, ao uuio, e abaixo, a

primeira e a última de Joinsiille, e a segunda em Indaial

comprovam, de maneira completa e rtuiicei, que o nome

de CElso está definitivamente consagrado no seio do elei:

tOTftcZo",qaJ,flrv)._e?J-_§p•.
\
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':A sua V'itóTia, e CL de Douiel de Aruiraâe vi1:ão dar a

Santa Catarina um çouêrno de trabalho e nonestiâaâe.

�

R���aC�-��o� "0
l,� E E����b�,��?'eFa��Lãa que havia gente aiéj âe

testas:
: ':'I

� Rio Grande do Sul, O transporte foi executado pela Tere-

COitrJipreendemos, caros .J' t �1conterrâneos, a revolta con ,

tra as miseráveis assacadi, I

lhas da Infra.iestrutura. J

.A Aderbal Ramos da Silva nãc 1

precisa 'de defesa. Dificíl] I

spria sua sítuacão se essal-'
canalha, que andou ai

ofe,�reeendo-sa 1'_ quem mais 'I

desse, o elogiasse em vez

de�'atacá-lo, porque nà» há
mais quem ignore, em nos.

sa Capítal e no Estado. que -,

essa crápula morde a cru.

zeiros. Quanto mais se es.
vurmarrem quanto mais
chafurdarem na própria
ígncrrãnía, quanto mais
ousados nas calúnias, nuan ,

to mais patifes nos tT()es_
tos infamantes - mais goro
da lhes será a gorgeta dos
que lhes contrataram a in
decorosidade � a Impuiabi,
lidade moral.

Para os .cafagestes, so
mente tem direito à honra ..

à dignidade, à tranquilidade
de seus lares, ao respeito
dos seus pares, os que' Os
faturam a tanto por quan
to.
Ser vítima dessa cáfila

é prova de não patuar com

ela. Recebere lhe Os '-elogios
especiais é demonstração de
cumplicidade, de nivela.
mento, '�e eonfraternizacão.
Aderbal, nome limpo que

vive no conceito mais alto
dos homens de bem, não
sofre as injúrias que essa

corja lhe atira.
(Cont. na 7.a Pág.)
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sa Cristina, e o custo da "operação" foi de dois milhões,
E aqui em Joiruiille, como . foi? Quanto custou? Ou a

população ganhou gorgetas para se deixar [otoçraitir?
Saiam dessa!

Nunca, numa campanha,
para governador, em nosso
Estado houve tantas pro
vas de receptividade .de
solidariedade de aprêço, co
mo está recebendo o candí ,

dato Celso Ramos, junta
mente com o seu eompa ,

nheíro de chapa, o deputado
Dontel de Andrade.
As denroustraceôs, '..'1e.

quívoeas 1)Orquc' expontâ.,
neas, de (!lle o povo real
mente quer eleger Celso'-.s,
Doutel vêm por todbs os

meios e chegam a todos os

instantes. Ora é um udenis ,

ta que adere, ora municípios
ttl.lldi\'!iol1a'lmente\ situacio
nistas que mudam a tP..'l.
dência, ora são ex-compa ,

nheiros Que voltam ao an ,

tigo partido.
DE CHAPECO', recebe.

mos: Regressando extremo
Ocsta, não podemos conter
entusiasmo virtude' magní.,
fica situacão candidato nos.
sa aliança sr, Celso Ramos.
Nenhuma propaganda con,
trária po'de falsificar ver.

dadeira tendência eleitorado
que é indiscutível, não oos
tante todos os esforces do
adversá-to cuja despesa
somente em Xanxerê, já
atingiu seis milhões de cru,
zciros. Vimos e sentimos que

, não resta mínim:il: dú'Vif�t
vitórra Celso esta região.
Computando essas ímpres,
�ões com demais zonas Esta
do já percorridas informa
mos vitória Celso nao será
Infer-ior trinta mil votos'.
Abs. Rubens Nazareno Ne.
ves depu tacl o estadual, I,L
dio Martinho Cal,l:Hlo se.
eretárro geral PDC.

'

DE MQNDAI': Diversos
companheiros nossos aca

bam regressar viagens todo
te!,ri_!ó�o_ a_nti,g'o _Chapecó.
Podemos garantir ,4I.íórili,
nossos candidatos Celso e
Doutel de Andrade nos mu,

nic�ios de Dio-níziol Cer ,

queira São José do Cedro
Siiü Miguel do Oeste, Des':
canso, Itapiranga, Palmitos,
Cunha Porã, Maravilha,
Campo Erê, �.ão Lourenço,
Ohapecó' Faxínal Guedes,
Xanxerê, Abelardo Luz e
X a x i m , S d s . Dalduino
Stringhini, Pte. PSD S. Mi
guel elo neste,
'I'elegramas recebidos pelo

CeI. Malll'íC,jo Spalding de
Souza, Prr-sidente da Comís

,

são Executiva Regional do
P,R.P.: ,

DE SAO CARLOS - DIA
21/9/60 •

CJ�L, MAURICIO, SPAL.
DING DII SOUZA PRESI
DENTE COMISSÃO 'EXE
CUTIVA - FPOLIS
Chapecó vg Maravilha vg
Cunnaporã e Palmitos tem
entusiasmado vg prometen ,

do Iàrga margem vantagem
CELSO DOUTEL nt Sauda ,

ções in te,-'rl'alistãs
.

Frans
Scliweighoffer - Coorde
nador na. Zona
DE LAGUNA - Dia 21/9/60
CEL. SPALDIN� � PRE,

SIDENTE COMISSÃO 'EXE
.

CUTIVA PRP - FPOLIS
Campanha política nossa

zona corre maravilhosa.
mente bem nt Abraces
Lencio Nunes � Secretárto
Municipal PRP
ITOUPAVA SECA 22/9/60
Verl�ade·iramente emocío
nado apraz me comunicar
verdadeíraj, consagl'ações er
cebidas vitorioso candidato
CELSO RAMOS jornada
ontem realizada COm· grano
des comícios Apiuna Aseur,
ra �ul;lda pt Comícios pte
Getulio mais treis mil pes
soas vg comício José Boite.
ux cerca duas mil pessoas
pt 'Regressando José Boite.
ux destino Ibírama vg povo
Nova Bremem obrigou ea,
ravana fazei- parada a fim
tributar' comovedora home
nagem nosso candidato- re
sultando igualmente em co
micío !lt Chegando Ibirãmã
CELSO foi recebido banda
musical Guarda de Honra
flôres foguetes tendo, que
marchar a pé até praça 'pú.
blica onde se aglomeravam
mais !!e quatro mil pessoas
considerada maior concen

tração jamais realízada
naquela Cidade vg o que
prova que CELSO RAMOS
tomou definitivamenté co.

ração eleitores Vale Itajaí
pt Abraços deputado Pedro
Zifumernmann

'

BARRACÃO 21./9/60
Deputado AtHio esteve São
Miguel Oeste onde assa,
.guram vitória maiS'" trezen ,

tos votos pt Professor Rena,
to fez ontem noite palestra
Rádio Dionísio Cerqueira
onde falei também
( CORRESP"ONDENTE )
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
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Para almoçar e [antar bem, depois de sua ft
casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL B

ANIVERSÁRI�S A anlversaríante, aplicada
aluna do' Colégio Sagrado
Coração de JeIJUS, nesta data,
será muito cumprrmerftada
pelo seu vasto círculo de

amizades.
Os de O ESTADO augu

ram-lhe e à sua família pe
renes votos de felicidades.

S1'. Alcino Luz

Transcorre na data de ho

je, mais um aniversário na

talício do sr. Alcino Luz, alto
funcionário do Banco Cata

tinense e elemento de des

taque em os nossos míos

socíaía

Alexandre da'

FAZEM ANOS HOJE
Srta. Delci Maria da Silva

Assinala a data de hoje,
de mais um

- sr. Hercília
o transcurso

Luz �

aniversário da srta. Delci
Maria da Silva, filha dileta

- 111'. Rubens Geraldo Dal
. Grande

da sra. vva. Maria FrancIs-

ca da Silva, moradores em
- sr. Capitão Roque de Oli
veira Mendes

Ribeirão da Ilha.
- sr. Joaquim Lúcio de Sou-

za

- sr. José Geraldo do Li-'

vramento Carvalho
- sr;; dr. Sílvio Pélico de

Freitas Noronha
- srta, Aliet.e Nazaré Sil

veira
- sra. Betinha Cheren Bar

bato
- sra. Maria da Glória Ma

chado
- sra. Maria Otávio Mel

quiades Ulisses
- srta. Lilian' Terezinha

Horn
- sr. Odahir José Furtado.

. ,�; /- .: .;�" -
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APEDITIVOS
�U81C'AOOS
DlAI'MM'ENTÉ DAS /9AsiSHS,

OSVALDO MEL(
O CENSO EM FLORIANóPOLIS _ Daqui desta

coluna tenho encarecido a necessidade do trabalho do
censo que se realiza nesta Capirtal.

Tenho mesmo por várias vezes ajudado esse servi
ço, que pede a colaboração de todos sem excepção, afim
de que obtenha êxito. .,....

Com o mesmo espirito de retidão, devo, entretanto
dizer, que se nota a falta em algum de seus setores de
uma disciplina mais perfeita por parte de alguns dos
encarregados do servico em suas visitas á residência
domiciliares.

J r

Alguns funcionários são demasiadamente apres-
sados ao fazelo.

Outros em certos casos, quando perguntam a reli
gião do recenceado, antes mesmo de obterem resposta,
dão palpites a respeito.

Nesse .servíço não deve haver a menor influência ou

pendores religiosos, devendo ser registrada a religião
de cada um como for declarada.

Tambem tem havido queixas sôbre a morosidade do

1/servico,
Algumas zonas são visitadas e antes de terminada

passam para_outra.
Aqui pela minha zona, por exemplo, ainda ninguem

foi visitado ,pelos agentes e estamos, pode-se afirmar
no centro da cidade.

Sente-se, l',epito, falta de ,coordenação.
O que estou escrevendo, tenho certeza não é crítica

demolidora, não.
É tambem colabQU1ção.
Colaborai' não é somente elogiar e o espírito de

,_ rítica sincera não pode faltar nêste caso,
Há os que afirmam que Florianópolis nesses dez

anoS' não tem apresentado progresso em nenhum de
seus setores.

Isso é inverdade. Ivencionice.
Ocenso atual vai provar o contrário.
Corrijam-se certas faltas e tudo ficará como res

posta certa aos desejos da Nação, que é o,de sabe,r res
peito ás perguntas tão bem organizadas.

Todos devem ajudar o censo, mas, muitos são os

que tambem devem ser ajudados, quando, por falta de
cultura e conhe,cimentos á altura desse trabalho te'
nham que da1' respostas certas,

êxito do censo depende de todos', como "cidade
limpa del)ende de você".

-

no seiôr da EDUCACAO
,

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

* Criação de 239 mil novas matrículas primá·
rias, sendo,

18.000 em 1961
25.000 em 1962
33.000 em 1963
43.000 em 1964
54.000 em 1965
66.000 em 196-6

* Exec:ução pelos Municípios de programas de

educação com recursos do Estado

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

I I I
A pergunta do dia

"Porque o candidato da prometer nada, porque, há Irineu? Vencer as eleí.,

UDN, no Estreito, falou, só- dez anos atrás, prometeu mi, ções? .. Iludir o povo, mais

mente, 8 minutos?" lhões de realízacões e nada uma vez, com suas manja-
Porque, em primeiro lugar, 'fez, A principal" promessa, díssírnas .promessas? De cer,

falou decoradarnente. Em se- foi a rêde de esgoto, que go; to que é. Mas, se é isso, o que

.gundo, porque não tinha na-
1
rou na casca. O que sem dú- êle deseja, sofrerá enorme

da para dizer, de constr\1t.i-: vida, não é de admirar.' A� decepção. O povo cansado de
vo ao povo do Estreito, a não, característícas eleitoreira� do tanta falsidade e ínoperân,
ser o vociferou. E, rínaímen,

I senador Menos Eficiente são cía, varrerá as falas dôces e

te, em terceiro lugar, porque: sempre -tdêntícas. oonsul, meladas, elegendo CELSO

quis testar os ânimos dos tam sempre ao seu grupo RAMOS E DOUTEL DE AN
habitantes daquele próspe, :econômico.\ Pôsto isto, o que I DRADE, a três .de outubro.
ro sub-distrito. Não poude 'pretende ainda o senhor

Sôro das realizações I
Muitos sabem que a Pre- Mar e calçaria a Avenida IlIer. O que êles, os senhores I

feitura de Florianópolis ce.,
I
Mauro Ramos, desde o início do Govêrno querem é ganhar'

I
'

deu ao Estado os terrenos do
.

até o entrosamento com a eleição e fazer as suas fes;
antigo "Campo do. Manêjo" II

Avenida H

..

ercílio Luz. E por tinhas e soltar rojões. Será
(onde, atualmente, está sen , acaso cumpriu com a pala- que depois de tudo isso, Os
.ío erguido o novo Instu lO vra empenhada?,... Fez al; udenovgovernistas aspiram
de Educação). E êste, em' ma das duas coisas? NÃO. nova vitória?
troca, recostruiria o Mira- I Não fez e nem pretende fa-

"Etê::,
.�;ç:;::;%AU5i�

Não pode ser diferente:

�Iríneu vem na água suja. . . i
Celso chegará na frente
Com 30 mil de lambuja .. ,

_

•

O HOMEM QUE PAGA fCom a conceção do magnata que' quís transfor
mar o Estado em coisa sua, os resíduos humanos que

galgaram os postos de responsabilidade só poeriam
levar, como levaram, o Estado a isso que estamos

vendo aí desenfreada imoralidade administrativa,
Santa Catarina, sob a íncocracia, se assemelha

a Roma quando a geração dos construtores de Impé
rio extmguia-se ràpidamente, sendo substituída pela
dos seus escravos.

O banqueiro prepotente, já antes da vassoura,
varreu da administração a competência e a respon

sabilidade, para substituir pelo fanatismo part.idárie
e subalterno, absolutamente dócil a sua vontade e

até aos seus caprichos.
ÊLE USA E ABUSA DAS NOMEAÇõES

Ê de se ver o descalabro das nomeações politi
queiras de última hora. O tal deputado Elias Adaime
está arrombando mesmo. Homenzinho vivo êste!

Agora deu como uma fonte que é de rachar.
Vocês já ouviram falar no célebre Páteo dos

Milagres?
Não? pois era um reduto, onde ladrões, assal

tantes e tôda a espécie de marginais, reuniam-se
sob o comando de um suposto

r.ei,
parra daí partirem

I
em busca de suas vítimas.

Estas nomeações, de última hora, utilizando ele
mentes que andam famintos, atrás de Hill cargo de

capanga, faz lembrar o bom e velho Páteo dos Mi-
lagres!

"

QUE FORA BRA!
Sucedeu na Coloninha.
A roda era grande ,e o bate-papo animado.
O assunto não podia ser outro: política.
O cabo eleitoral da UDiN (jope oficial com a

devida plaquinha camuflada) passou, em marcha
lenta e apanhou fragmente da conversa:

_ Eu e toda a minha família votamos no Irineu
Bornhausen.

�
_ Também eu.

.

= � ���mpadre .Ioca mais a f'amília, amesrna
coisa.

O cupincha parou o jipe desembarcou. eufórico. ,4
_ Ora viva pessoal! VOll pagar uma pmga para

Itodos. Com eleitores como vocês a vitória de "seu"
Irin eu é certa. -. . ,

_ Moço, o senhor não entendeu bem: nós cá
somos tudo do seu Celso e Doutel. Votamos no

GRUPO ESCOLAR Irineu Bornhausen porque a

norsa secção eleitoral fica [á,
O cabo eleitoral "entupigaítouvse" enguliu em

sêco, e Iã se foi esbravejando' iI�iIna �rrancada a ti-
po Chica Isand. I -,"

PALÃCIO� E��LFFA (ipi>lt�-. !,,' .

O ora'itol'('qu,e abriu Il.'rn,miciõ do' "velho colono",
n? Estreito,

. �.9i inf�li� aO!1-citár as obras �ue o go
verno udenísta realizou' .. em nossa capital :
,,_ constrúíu � PALA.,Cro dàé secretárías (palmas),
o PALÁCrO da .Agronômica (duas ou três palmas),
() PALÁCIO das Diretorias (menos palmas), e outra
obra de menor importância ... " (ELFFA?) _ cpdmp
_ (Silêncio).

Assim, é fato, o govêrno udenísta. Obras só de
fachada; enquanto construiu dois PALÁCIOS e está
acabando um a toque de caixa (INIOIADO ANTES
DE BRASíLIA), há no Estado 239.000 celancas sem
escola.

.

O colono quer "seu" Celso
Para seu governador;
Não o "colono de- araque"
Falso e mist.ifícador.

* Instituição de um programa de concessão de
15 mil bolsas escolares, sendo 1.000 no pri
meiro, 2.000 no segundo, 3.000 no ter

, ceiro, 4.000 no quarto e 5.000 no quinto ano

de govêrno.
* Salário condigno parai os professores
* Criação -de escolas profissionais de nível

pós-primário e médio

* Federalização do Universidade de Santa
Catarina

'

I'}
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FE'R'RA'RI e a Reforma Universitária

Estão empenhados Os cír
culos universitários numa

campanha de mérito .Indis;
cutível: a reforma' do en,

sino supe-rior.
.

QlJe visa, em essência, o

movimento? Visa não só a

modíflcaçâq dos curículos,
como também, a revisão ín.,

tegral de sua ínrra-estrutu,
ra administrativa, já ultra,
passada em muitos pontos
e íncapa de acompanhar,
na maioria dos casos, o ver,

tígínoso ritmo de desenvol ,

vímento das mdernas es

truturas pedagógicas.
Solidário com essa ím,

portante reivindicação es

tudantil, que. empolga a

consciência de mühares de

jov�ns patrícios, em todos

Os quadrantes do pais, Fer ,

nando Ferrari já expendeu
sôbre o assunto, em ter
mos peremptÚios, o seu

ponto de villta, inteirarit�n_
te favoráve.J à reforma .pre_
coniada.
Eis porque a candkfátura

do operoso pa;rlamentar,

VENDE-S'E
Vende_se casa reoém

construida, estilo funcional,
com 3 quartos, living, sala
,de 'jantar, copa e cosinlJ.a,
instalação sanitária com

pleta e dependências para
empregada, garagem, si
tuada na Aronômica, atrás
da Vilá da Marinha.
Tratar na rua Felipe

Schmidt, 2, sala 3.

nos meios acadêmicas, vem

ganhando, dia a dia, novas

adesões e despertando cres

cente 'entusiasmo.
Ferrari asumíu mesmo,

com os estudantes, 1l!C Ex�osi�ão foto�ráfira' �a A.8.I,

compromisso de honra e o

seu pasado delutascívícas e

de esforços em prol dos ín;

teresses coletivos é a maior'
garantia da validade de
seus pronunciamentos.

A�ra�ecilDeflto e missa
Maria José Arruda Vieira, Adauto Vieira e família,

Esther Arruda Vieira, João Ouriques e família, Lauro
Vieira e família, Romeu Vieira e família (ausentes),
Custódio F. de Campos e família agradecem as manifes
tações de pesar recebldaa-por ocasião do f'aleclmento de
seu filho, irmão, cunhado e tio.

RAUL VIEIRA
e convidam a todos os parentes e amigos para assistirem
à missa de 7.° dia, que, pelo eterno descanso de sua alma,
será celebrada na Catedral Metropolitana, às 7,30 ho-
ras do dia '27 do Corrente (terça-feira).

/

Desde já se confessam gratos por mais êsse ato de
piedade.

Florian6polis, 23 de setembro de 1960. )

P A 'R T � (I P A -( Ã O
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SILVANA MARIA CARDOSO, participa aos parentes
e pessôas das relações de seus pais, 1,'1'. Victor e Vânia

Cardoso, o nascimento de sua irmãzinha H'ELENICE MA

HIA. ocorrido no dia 20 do corrente na Maternidade dr.
Carlos Correa.

De 12 a 25 de �'etembro, realizou-se, ,no Rio, no 9.°
andar da ABI, uma das maiores exposições de arte foto

gráfica. Foi inaugurada com a preseriçà do representante
do governador Sette Câmara, corpo diplomático; Dr. Her
pert Moses e inúmeras pessoas. -A êf.1se Salão Internacio
nal de Arte Fotográfica concorreram mais de 3'.000 fotos
enviadas de .todo o mundo.

-

Foi paraninfo da cerimônia o Sr. Eugênio Bachmann,
destacada figura dos nos�os meios industriais, que, através
do Programa Cultural Vulcan, possibilitou à "Fotoarte"
a promoção dêsse notável certame.

O Salão foi dividido em 7 seções de acôrdo com o gê
nero fotográfico e apresentou trabalhos já premiados na

Europa e na América com medalha&! de ouro. A "vedete"
da exposição foi a foto n. 39 ("Baltimore Harbor Nigth"
de Aubrey Bodine) que, pela SUa arte e técnica, obteve
mais de 12 primeiros lugares em t.odo ó mundo. No fla
grante acima, vemos o Dr. Herbert Moses, cumprimentan
do o Sr. Eugênio Bachmann, paraninfo do certame.

Notícia dó 5.0 Distrito Naval
EXAMES RE- ARMISSÃO
AO COLE'GIO NAVAL E

ESCOLA NAVAL
Acahm_se 3ibertas as ins

crições para Os exàmes de

admissão ,ao Colégio Naval
e Escola Naval, respectiva_
mente, nos perlodos de '4
de outubro a 12 novembrõ_

e de 1.0 ,ct!e setembro a 31
de outubro de 1960.
Os interesados deverão

comparecer ao Comando do
5.0 Distrit Naval, no horá
rio de 1200 às 1800 horas,
de segun�'a a sexta-feira,
aonde poderão obter instru_
ções detalhadas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Setembro 3

encerrar-se·á O

NllIAS U[ ARU
O desenho de 'Hassis

___._ •• .o. _

ilustrativo - sua modalidad�
fundamental -, der.r.epente
uma excessão dá' a medida
do quanto de bom poderia
conseguir num terreno opos,

to, quase abstrato. É o caso

do desenho n.? 6, "Pont.e",
que lembra um motivo caro

a Joseph Stella e um certo
ambiente formal de Charles
pemuth e Feininger. A série
das escolas de samba, inspi
radas no _carnaval rloríano
politano, nada acrescenta à
série anteriormente pintada
à óleo e apresentada em ou.

tra exposição, salvo talvez
uma menor pretenção do

material. O mundo que Has
sis nos traz mundo sem mis

tério, comedido, sem estre
mecimento que leva para lá

da vida, most.ra que para êle
não há aparência mas ape
nas realidade. A sua perso
nalidade é logo posta em evi.

dência. Sem dúvidas e sem

retencão. Com boa fé o artis
ta representa os aspectos fí

sicos e as cenas da cidade:
suas igrejas, suas ruas, seus

morros, a ponte, as festas

populares e folclóricas, o

trânsito, a praça com o mo.

vimento da pequena capital.
Auxiliado por uma memória
visual surpreendente, dese
nha em casa (a maneira de

Utrillo) e disto tiram vanta
gem os "sacrifícios" necessá,
rios aos desenhos para uma

construção razoável. Tem
uma facilidade de arabesco

e de grafismo qUe muito re-
.

lísmente uniu ao novo mate
rial empregado, o pincel atô.,
mico, processo e material qUe
casaram bem com o' imedia
tismo das suas visões. As ce

nas são surpreendidas, são
flagrantes; há pressa e vida
mas não há intimidade. Uma
rigidêz, apesar daquela vida

instantânea, impressionista,
vem simplesmente da falta
de amadurecimento lírico, de
intuição poética. Equivale a

dizer que Hasaís Se inflama
com as coisas e não com o

significado. Mas pelas qualí,
dades demonstradas em al
guns dos novos desenhos ve

rttíca.se que não está longe
o dia em que, percebendo
qus a arte é mesmo lingua
gem, compreenderá que é ne-

o cessário jogar .se no abismo.

João Evangelista
,

�·w-··"'_$!n..
Hiedy de Hassis Correa é,

depois de Meter F.o, o artis
ta que mais produz em nossa

cidade. Expõe regularmente
e agora que o grupo de ar

tistas pláetlcos de Florianó.

polis anda disperso, compa
rece com 32 títulos na atual

montra do Instituto Brasil
Estados Unidos. Em parte,
especialmente pelos dese

nhos realizados a pincel atô
mico e ressaltados com goua
che, surpreende por uma no

tável evolução, seja no sen ,

tido técnico seja pelo senti
mento que, como sabemos, é

caminho mais difícel de per
correr. A disciplina autodi
data que Hiedy se impoz tem

colhido resultados nêstes
últimos tempos, e é com pra
zer que o vemos afastar-se

daquele apêgo ao anedódito

que traíra, sem disfarce, um
início técnico e espiritual au,
rido no Gibi e nas mecaniza
das ilustrações de propagan
da de revistas norte_ameri
canas. O ruim não está em

tal partida, mas em deixar
sem vida as fórmulas. Em

deixar também que a obedi
ência literal, não à natureza
mas à natureza interpretada
através daquela mecamca

superficial, continúe sulcan
do' o temperamento e, por
conseguinte, a expressão.
Nem gempre' é interessante
que o artista descubra com

demasiada rapidez a sua ex.

pressão definitiva, mas tam
bém é prejudicial e exagera
da a idéia de que o aprendi.
zado deva durar sempre. As

sim, o prazer é justificado
quando surpreendemos o ar

tista preparando.se para a

tingir um amadureciment.o
maior, o que consegue na

excelente série de desenhos
referida, da qual fazem par
te: "Contra mão", "Acompa
nhamento", "Lavadeiras" e

"Raspadeiras". Aqui Hassía
consegue dar vida às cenas.

O desenho é mais sensível, a

seneação de ritmo mais íne,
trior. Em "Acompanhamen
to", que é episódio de pro
cissão, há mesmo medida
mais séria de interesse hu,
mano, de emoção. bem cor

relacionada com a forma.
Sem separar-se do caráter

LEMBRA:

-

I ! 30

PA'RA VICE-GOVERNADOR
VOTE EM Mês dos ENXOVAIS

na
4V"

..

MARTINHO CALLADO JUNIOR

Ifençãol i::eleitor�- como
Ylcê�;deve votar em

LOTI-JINGO�CELSO-DOUTELi
10) _ EM FLORIANóPOL\S, nesta Eleição de 3 de outubro de 1960, O� ,ELEITOR PA�A VOTAR, deverá �eceber �o Presidente da Mesa

f' - DE UMA So VEZ - 2 (duas) Cedulas trnícas, sendo: .

� 1 (uma) Cédula Única para Presidente e Vice-Presidente da Re-
I pública.

Para Presidente da República
1 (uma) Cédula Única para Governador e Vice-Governador do Estado.
O ELEITOR depois de receber do Presidente da Mesa - DE UMA
Só VEZ - as 2 (duas) Cédulas Únicas, irá à CABINE para marcar

em CRUZ (X) ou com uma CRUZ (+) os nomes dos nossos candida
tos, devendo TRAZ:í;:-LAS 'DOBRADAS - SEPARADAMENTE - pa
ra colocá-Ias dentro da URNA, depois de mostrá- las DE LONGE -

aos Fiscais e Membros da Mesa.
3°) - NA CÉDULA ÚNICA J-ara Presidente e Vice-Presidente da Repú

blica, o nome do - MARECHAL HENRIQUE BAPTISTA DUFFLES
TEIXEIRA LOTT - está colocado em TERCEIRO LUGAR e o nome

de - JOÃO GOULART (JANGO) está colocado em SEGUNDO LU
GAR - (Veja a colocação oficial e o modêlo da Cédula, na ilustra
ção ao lado esquerdo dêste folheto).

4°) - NA CÉDULA úNICA. para Governador e Vice-Governador do Estado,
os nomes de - CELSO RAMq8 e DOUTEL DE ANDRADE - estão
ambos colocados em PRIMEIRO LUGAR (Veja a colocação oficial e
o modêlo da Cédula, na ilustração ao lado direito dêste folheto).

5°) - NO MUNICíPIO onde houver Eleição - TAl\'mM - para a Pre
feitura Municipal, O ELEITOR PARA VOTAR, deverá receber do
Presidente da Mesa - DE UMA Só VEZ - 3 (três) Cédulas Úni
cas, sendo:
1 (uma) Cédula Única palra Presidente e Vice-Presidente da Re-
pública.

'

1 (uma) Cédula Única para Governador e Vice-Governador- do Es
tado.

1 (uma) Cédula Única para Prefeito Municipal.
6°) - SE,O ELEITOR tiver qualquer dificuldade em votar com"AS CÉDU

LAS ÚNICAS, peça ao Presidente da Mesa, que êle é obrigado -

POR LEI - a ensinar como deverão ser DOBRADAS "AS CÉDULAS.
Quando o 'Eleitor receber as Cédulas Únicas (duas ou três, conforme
o caso) deve VERIFICAR NA PRESENÇA DE TODOS, se as mes
mas Cédulas não têm nenhum sinal ou marca.

7°) - MUITA ATENÇÃO ELEITOR ___:, Se você perdeu seu TíTULO ELEI,
TORAL, não tem nenhuma importância - mesmo porque, AGORA, é
permitido VOTAR SEM O TíTULO - bastando apenas que você
AINDA SE RECORDE do número e do local de SUA SEÇÃO em que
votou na úLTIMA ELEIÇÃO. Se encontrar dificuldades para saber
qual o número da SEÇÃO, peça informações no Cartório Eleitoral ou
-então com qualquer dirigente do PSD-PTB-PRP-PDC e PL.

-=I Jânío Quadro,

Adhemar de Barros

-

X Marechal Henrique Baptista Duffles
Teixeira Lott

Para Vice-Presidente da República

��]
II

Fernando Ferrari

.Toão Goulart (Jangn)

Milton Campos

,;

Para Governador

x Celso Ramos

kineu Bornhausen

Para Vice-Governador

II Doutel de Andrade

Carlos Gomes de Oliveira

Martinho Callado Junior
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ASSENTADO: PAULA RAM,OS x OU'MPICO, AMANHA EM BLUMENAU - Chegara-m a bom termo os entendimentos que se processaram�
entre mentores do Olímpico é Paula Ramos. O tricolor praiano estará amanhã naquela cidade dando combate ao pelotão vice-cam

peão local que, em 'retribuição à visita do campeão catarinense jogará nesta Capital no domingo seguinte. E' provável que o lime 110-

rianópolitano realize uma exibição. hoje em Itajaí, de lá rumando Ipara Blumenau para o jogo que vem despéríando enorme inle-

_

resse
/

na cidade industrial do Vale do Ilajaí.. ff%%%SSU%%%%ustüau%'4%%téS%%%tés%.rU%%%HUUS:
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F.C.F. a grande reunião de representantes da diversas

ligas, para a solução de vários casos, com respeito ao

certame estadual. A taxa de Arbitragem, especialmente,
será observada detidamente. Acreditamos que a reunião

será desenrolada num ambiente de grande movimenta

ção onde serão abordados diversos problemas. Enquanto
isso aguarda-se a fixação do início do certame.

• FLORIANÕPOLIS, SÁBADO, 24 de Setembro de 1960

------------.--------------
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JOGOS OLIMPICOS
PUGILISMO 13.0 Japão e República

Pesos moscas - 1.0 Hun, ! Unida.
gria, 2.° União Soviética e I Pesos galos - LO

A'rabe Soviética, 2.0 Itália e 3.0 PO_12.0 Polônia e 3.0 União Soo União Soviética.

I lônía e Austrália. viética. Pesos Penas - 1.0 Turquia,
União' Pesos penas' _].0 Itália, Pesos leves 1.0 União 2.0 Bulgária e 35> Uníâo So,

----�--------------------- 2.0 Polônia e 3.0 A'frica do Soviética, 2.° Iugoslávia e viética.

Rp�ortlndo �DI� v�rzea Sul e Filândia. 3.° Suécia. P·esos leves - LO Estados
t II ii U II U U

Pesos leves - 1.0 Polônia, Pesos - Welters 1.0 Unidos, 2.° União So'viética
2.° Itália e 3.0 Argentin-a e Turquia, 2.0 'e 3.0 França. e 3.0 Bulgária.

João Carlos Melo x x x Orã.Bretanha. Pesos médios - LO Bul; Pesos Welters _ 1:0 Ésta.
Atuando na tarde de sábac ] Excursíonando na tarde do Peses superleves 1.0 gária, 2.0 Alemanha e 3.0 dos Unidos, 2.0 Turquia e 3.0

do último, no gramado da' últímo domingo à Iocs I TChecoslováquia, 2.0 Ghana e Romênia. Pasquítâo.
4.8 Turma do .Abrigo de Me-I de Barra do Aririú, nao roi, 3.° Estaz'os Unidos e Polônia. Pesos meio-pesados LO Pesos médios _ 1.0 Tur-
noros, o selecionado do Co- feliz a equipe do São Luiz Pesos Weltrs - LO Itália, Turquia e 2:0 Bulgária. quia, 2.0 União sovíétlca e
légio Catarinense abateu" de II F. C., da, Agrínômlca, pois :oi 2.0 União Soviética e 3.° ro, Pesos pesados - LO União 3.0 Suécia.
forma espetacular ao valo; a batido pela contagem de lônia e Grã-Bretanha. Soviética, 2.0 Alemanfia e Pesos meío.pesadog
roso conjunto do Grêmio 3x2, frente sao forte corr.un, Pesos médios - 1:0 Estados 3.0 Tchecoslováquia. Turquia, 2.0 Irã e 3.0
Cultural Cid Rocha Amaral, to do Atlântico, local. Para Unidos, 2.0 Polônia e 3.0 Ro , Luta Livre Soviética.
por 4x3. Os gols· do coniun, Os vencedores, Anú, Ari e mênía e União Soviética. Pesos moscas _ 1.0 'I'ur;
to vencedor foram assinala- Flávio foram os artilheiros, Pesos melo.pesados -:- LO quia, 2.0 Japão e 3.0 Irã.
dos' por Carica (2), Borges e enquanto que, para a equipe Estados Unidos,

-

"2.0 Poiônía Pesos galos _ 1.0 Estados
Carlinhos, enquanto que pa, da Capital assinalaram Va- e 3.° Austrália e Itália. Unidos, 2.0 Bulgária e 3.0
ra o Grêmio, marcaram: De- dinho e Alírio. Eis como a- Pesos 'pesados - LO Itália,
ba, Gilberto e Leduíno. tuara as ,::uas agremiações: 2.0 Africa ,�o Sul e 3.0 Tche ,

Atlântico Nem - Mensinho coslováquia e Alemanna.
- Tolentino e Atílio-Rússo e Luta Greco-Romana
Acacio - Zé - Or,ly - Anú Pesos moscas � 1.0 Rô-
- Arí e Flávio. SÃO LUIZ: mênía, 2.0 RAU e 3.0 Irã.
Chagas - Sarará - Dequl , Pesos galos - LO União
nha e Carlinhos - Quininho Soviética, 2.° Romênia e 3.0

- Orlando (Borges) - Faus; e Tadeu - Betinho - Vadi- Bulgária.
to e Carlinhos. I nho - Alírio - Enio e Celso. Pesos penas - 1.0 Turquia,

1------------------------------------------

União

Pesos Pesados - 1.0 Ale.
manha,

I 2.ó Turquia e 3.0
União Soviética.

(continua)

O selecionado do Colégio
Catarinense, . atuou e venceu

com: Márcio - Geraldo -

DoHo e Guido - Valdo e

Airton - Nadjo - Carioca
Caravana do Ar I� Tarnan ,

daré.: será fi duélo de hoje à
tarde no estádio dr. Adolfo
Konder, pelo campeonato
amadorista de futebol da ci
dade. O Tamandaré é um

dos lideres invictos, enquan,
to o Caravana, até o momen

to não conseguiu uma única
vitória.

. \ ,

vulto por ocasião do certa-

rense com 2

3.0 lugar Atlético e Bocai

va com 4 p.p,

me.

--x--

Nossa reportagem em pa,
lestra que manteve na tarde
de ontem com o sr. Odi va,

rela, soube da .desístêncía do

município de Concórdia co

mo patrocinador do campeo,
nat estadual de volei e bas

quetebl, que seria realizado
em outubro próximo naque,
ia cidade. Dêste modo, o Pre.
sidende da FAC nos informou
que o referido campeonato
será realízado em Florfanó _

polis, prevendo as datas de

12, 13, 14 e 15 de novembro.

x x x

Em peleja amistosa reali
zada na tarde de sábado, no

Abrigo de Menores, o União

Espo'rte Clube da Rua Ge

neral Rosinha, superou com

relativa facilidade, e, de' ror,

ma extraordinária, ao con,

junto do Campos Novos Fu

tebol Clube, pel acachapan,
te escore de 12xL Para O'

União assinalaram Teco (5)
_ Beto (3) - Abelardo (2) A Federação de Vela e Mo- • certame. Domingo, a repor
- Quinho e Arn01:'0. Eis co-

.

tor de Santa Catarina acaba tagem teve a oportunídade
mo a agremiação vencedora:

I de receber convite da Asso- de ver em ação esta dupla, e

Edier - Djalmir - l�iauro ciação da Classe Sharple do notamos o bom rendimento

(Maurélto) ª Carlinhos Estado da Guanabara, convi, I técnico da embarcação. Co,

Neca e Abelardo - Cesar dando os sharpistas catari- mo a Inscrição nos campeo,
Teco - Beto - Arnoldo e nenses para tomarem parte natos brasüeíros de vela é

Quinho. na Semana da Vela, regata feita índívídualmente, não
x > x x que ·se realizará no período existe nenhum obstáculo pa,

A peleja "Cruz e Souza x compreendido entre os dias ra a inscrição de outras
A Modelar", que deveria ter 6 a 15 de outubro vindouro. guarnições, além das quatro
sido realizaria na tarde de primeiras classificadas no

último, sábado, em disputa De antemão, podemos adi, campeonato catarinense e

da terceira rodada do Cam ,
antar que inicialmente duas que, automáticamente, a Fe

peonato Varzeano patrocina- guarnições estão com vontav, deração indicou para repre,
do pelo Departamento \�, de de seguirem para o Rio sentar o Estado, aliás, com

Futebol Amador da FCF, deí ,

de Janeiro a fim de Intervi- inteira justiça.
xou de efetuar -se, em vírtu, rem nesta regata: a primei; - - x --

de do mau estado do grama- ra, a guarnição campeã bra, A tripulação campeã sata,
do. Como se sabe, o aludido sileíra formada por Wa.lmor rinense.de Iíghtníng; deve

prélio deveria ter sido reali- e Vadicão e a outra a vice_ rá seguir para o Estado da
zado, na preliminar do en- campeã constituida por Pe- Guanabara nis primeiros
contro entre Caravana dl> rlro e Odinaldo. dias de outubro, a fim "'Ire' in
Ar e Tamadaré, pelo certame Para JS participantes da tervir no Campeonato Brasi_

amadorista, cujo cotêjo, tam- Semana ,c',a Vela, os organi- leiro de Lightning e outras
bém deixou ;de efetuar-se pe zadores oferecem um abati_ provas que serão efetuadas
lo motivo citado anterio�- mento de 50% nas passagens na mesma ,:',ata. Para esta

mente. aéreas, transporte para os empreitada, os três velejad'o_
x x x marcos e estada, provável- re.:! Cúneo, Barbato e Fa-

Eis a classifcação a·té a mente na E;;cola Naval. Não 'ria receberam um auxíli'o
-- x--

2.a 'rodada do Campeonato deixa de ser bastante inte- monetário da Federação' de O barco A:stra,l tripul,_do
Varzeano: Em 1.0: Renn� e ressante êste convite doS' or_ Vela e Motor de Santa Cata- por Faria, Cúneo e Barbato,
Cruz e Souza com O; - �m ganizadores çl.a Semana da rina, a fim de fazerem fren-l Gavião II, cpm B�tistO-tti,
2.0: Juventude e A Mode,lar Vela, que se constituirá ver_ te às d'espesas . decorrentes La.uro e Acenar e QUItO com

com 1, e, em 3.° e último lu- dadeiramente num c'ampeo_ deSSa viagem. Heitor, José e Damiani, re-

gar: Azes do Passado com '2 nato. brasileiro de vela. - - x _ _ quereram inscrição na Asso-

pontos no passivo. - - x - - As autoridades para a ma_ ciação de classe dos Estados

x x x Hoje, pela manhã e .à t-ar- nhâ náutica de domingo, sao Unidos a fim de poderem
Preliando na ta,rde ,ele 'sá- ,de, Os clubes do remo da ci_ a:; seguintes: participar do certame nacio-

bado no gramado da 3.a Tur- elide darão os últimos "ti- A'rbitro geral _ dr. Ary nal marcado para Os dias 9

ma do, Abrigo de Menores, o ros" e "pegas" para a Rega- Pereira Oliveira; juizes de e 10 de outubro.

conjunto do Cruz e Souza ta Pré-qampeona't� 'de do_ saída - Itama'r Zilli; Wal_ -- x--

abateu ao conjunte do Ola- mingo. Aldo Luz, Martinelli mor Vilela e Sad'y Bel'ber; A equipe do Bocaiuva esta-

ria, por 5x3., Os tentos da e Riachuelo estão com muita juizes de percurso - Joao rá se preparando em puxa

equipe vencedora foram aasi- "gana" de vencer os páreos Mario Zomer, Alcides Rosa (- dos coletivos, visando o cer.

nala:'os por: Manduca (2'), do programa. Roberto Muller; juizés de tame estadual marcado pffra
Geninho, Becão e Lapa .. Ei::i --x-- chegada - Rui Lobo, Alcides o dia 25 em Itajaí, contra o

CO.'110 atuaram as dU::ls agrc- Além das quatro guamlÍ. Elpo e Oswaldo Silveira. Pim.pa.
miações: O Cruz e SOUZH ções escaladas peLa Federa_ - - x - - -- x--

com: Aldo - MalU'o - Dar· ção de Vela e Motor de S'anta TERMINOLOGIA NAUTICA Diversos clubes remísticos
cí e Natalino - Carlos e Catarina para )'epresentarem FOLGAR - aliviar, à'ar da cida.de estão em treina_
Dicli - Becão - Betão - La_ a ent1à'ade no Campeonato escota à vela. mentos visando o cêrtame
pa - Geninho e Manduca. Brasileiro de Sharpie 12m2, FUNDEAR - largar o fer- catarinense d;:t canoagel1}. O

O Olaria atuou com: Valde. a realizar_se em Pôrto Ale- ·ro. América de Blumenau apre
fino - Pedro - Tinho e gre, parece que a dupla Ra- GAJERAR - ação de subir sentará como. atração o qua
Nilton - Catuto e Walter - fael Linhares Filho e Waldir no mastro. tro com e o oito g-igante,
Ditinho - Pedro - Avariy - Lopes também está interes_ GALEAR - balanço de barcos em que seus direto.
Juiarez e Joel. sada em disputar o referido prôa a pôpa, devido à vaga. res confiam em exibições de

--x--

Após a realizaçâ dos jo ,

gos Guarani 3 x Avaí 2 e

Atlético O x Paula Ramos 4,
ficou sendo a seguinte a

I classifícação dos clubes:
,

1.0 lugar líder invicto Gua�

rany e Paula Ramos com O

pontS perdido
.

2.0 lugar: Avaí e Fíguel,
--x--

O Torneio Infantil de Bas

quetebol, será efetuado si,
multaneamente com o cam

peonato feminino, caso vín,
-- x_- gar a realização deste ulti-

A seleção bancária de San- mo. A data para o Torneio
ta Catarina que esteve par- Inícial, dos referidos campeo
tíctpando do certame nacío, natos está prevista para o

nal de futebol, realizado em dia 1. de outubro próximo.
São Paulo, regressou na ma- -- x --

nhã de segunda feira trazen. Com vistas ao próximo
do em sua bagagem lima a- campeonato de estreantes, o

pagada atuação. Perdeu para Figueirense F. C., entregou
Os Gaúchos por 1xO, baque- ao profesor Arruda C-ãmara,
ando a sêguír para Os Per-' a direção técnica de sua

nambucanos por fI{O e Mi- equipe. Todos os sábados e

neiros por 4xO. domingos, no próprio estfi_
dia do Figueirense, o Profes_
sor Arru�a Câmara treina
intensamente seús atle�üs.
Deve-se sa,lientar que o Fi_

gueirense também participa_
rá no Estreante, com sua

equipe feminina de atleti8_
mo.

--x--

O colega Rui Lôbo estará
presente a mais um campeo.
nato brasileiro de velà, fa
zen.do ai repfirtagem para a

Rádio Guarujá e jornal "O
ESTADO". O campeol$,ato es

tá marcado para oUtubro.
--x--

Pedrinho, o notável oa,o,_
queteballer (lo Clube Doze,
que se reve.lou no atlétismo,
já iniciou seus treinamentos.
Pedrinho ·ptetende partIcI
par no. Campeonato'�e Es
treantes nas provas de salte.
com vara e Sa,lto triplo; p,o:lo'
Çaravana do Ar, vice_cam_

peão do Estado.

--x--

A FAC, através de seu De

partamento Técnico, pre�en
de organizar êste ano, a sua

melhor seleção, a fim .cl.e dsi.

putal' o campeonato bra.;;drL
1'0 de adultos, a ser reaIízajo
no Ceará em dezembro pr0·
ximo. E isto não sel'll im_

possível, pois Santa Catar;l).a
sem dúvida alguma, pos�ue
um material humano dos
melhores, conforme iic')t\
comprovado nos L° JogoS
Abertos realizados em Brus

que. Afinal de contas já che.

ga de perdermos até para o

Território do A1mapá.

"0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA:
"

:No artigo 10.° do regulamento apresentado pela
F.C.F. sôbre o campeonato do Estado diz o seguinte: As

delegações serão constituídas pelos. clubes devendo da
mesma fazer parte obrigatóriamente um cronista espor

tivo, um médico, um técnico e um massagista. Desta
fórma a F.C.F. pretende contar .com um elemento real
mente credenciado, para relatar os fatos que. se verifi
carão em diversas localidades, podendo inclusive o co

mentário servir de prova em qualauer cir.cunsrtância.
Js nossos parabens a F.C.F. pois além de tudo estará
dando seu apôio aos cronistas esportivos legalmente ins-

1.0 critos e registrados na Associação dos Cronistas Espor-
tivos de Santa Catarina.

.

o Almanaque Dos Desportos, editado na Guanaba
ra, sendo seu diretor o conhecido homem do esporte
Adolfo Chermann, passou a contar com um correspon
dente um nosso Estado. Desta fórma, Os desportos bar
riga -verdes serão focalizados naquela revista que se

ocupa da cobertura dos principais acontecimentos" do
País e do Exterior, através de correspondentes devida.
mente credenciados.

Na edição de dezembro, o Almanaque dos Derportos
apresentará um comentário sôbre a história do Carlos
Renaux, como homenagem ao clube mais velho do fute
bol catarinense que aniversariou a 19 do corrente, bem

, Como detalhes sôbre a conquista do 17.0 título metro-
politano pelo Avaí F.C., o Estádio do Figueirense Fu
tebol Clube, o título de campeão brasileiro conquistado
por 'Walmor Soares no setor da vela, classe Scharp ie,
disputado em nossa capital. E outros assuntos mais.
Pretendemos para a próxima edição apresentar um re

trospécto sôbre a conquista do Paula Ramos Esporte
Clube - Os recordes brasileiros da Caça Submarina
conquistados por dois catartnenses - Umà reportagem
sôbre o Bocaiuva E.C. campeão regional de futebol de
salão e sôbre o clube que conquistar o título estadual.
Enfim, procuraremos estampar os principais detalhes
sôbre os acontecimentos de maior repercussão verifica.
dos no Estado. Portanto, aqueles que desejarem uma as
sinatura do ALMANAQUE 1)OS 1)ESPORTOS, poderão
enviar um chéque de Cr$ 50,00 em nome de

c

ADOLFO
3CHERMANN, para M. Borges, Rádio Guarujá, receben
do pela volta do correio o seu Almanaque, agora estam.
;'ando acontecimentos esportivos de Santa Catarina.

M. BORGES

� comicio �e iunarão
.

(oont. da última pág.)
Nunca se viu um comício

fazer tamanho alarde e pôr
tanto medo nos arraiais da
eterna. .. ínvígüâncía.
Não o esquecem e quanto

mais fàlam nele, mais a gen,
te ri, porque para fazer rir
não ha mesmo como uma

cara de espanto ...
Uma cara bem apalhaçada

de susto como é a deles.
O comício de Tubarão?
Crédo! Vejam só o que es

'creveu e dizem os Zigellis,
Jaime e Companhia ...

gens de grande quilate! Não
há quem se lhe compare.
Pois até descobriu que Cel ,

so gastou milhões com o co

mício e ao dizer, consola com

eata maior: - "Que é gran
de a distância qus separa
Celso de Irineu" ...
Pois não é mesmo? A di_

ferença e a distância estão
exatamente nisto: qUe Celso
vai chegar primeiro no Palá
cio, deixando Irineu no meio
do caminho e que tão grande
é a áiferênça entre os dois
candidatos, que Celao irá nos

braços do povo tomar posse,
enquanto Irineu naquela ho
ra estará sendo convidado
para dar o fóra e ficar lá pe_
lo Chile, olhando as salinas.
Comício para dar cólicas e

at.rapalhar o figado dos ude
nista.:!, foi, não resta dúvida,
aquele comício de Tubarão ...
Como fez adoecer '''tuba-

.-

E como repetem aem jeit.o,
sem graça nenhuma, aquele
nosso "Quá, Quá, Quá ...
O Adolfo (o outro Adolfo),

então, causa dó e piedade.
Mocinho para dizer bóba-

rões;' ...

Até hoje falam nele ...
Pessedista

------�-------

�SINO
.' �

A VENDA NAS

BANCAS DE IORNAIS
E REVISTAS

."1

AUXILIE FERNANDO FER

RARI A RENOVAR O BRA

SIL ELEGENDO-O VICE.

PRESIDENTE �-.. _--�--
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CLUBE DOZE DE AGOSTO - Dia 8 de outubro sábado Soirée e Show CGm a apresentação do canlor e artista do cinema italiano
gelo Di Mare". M,esas na Secretaria - cr$ 300,00. '���:�

..

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

"0 Amigo do Borncbé"
Gran�e

'

�onc llrs-o Est�:o�;�e���: p::ci�s ���.� � ��i ��!�� �oT�:�n;�
vêm a respeito de certo can- Plano de Obras e EqUlpa-
dídato, que já nos enganou mentos, para destinar parte
uma vez, antes do conselho da renda ao Barnabé da
do seu correligionário padre Educação e o que vimos foi

Godinho. a criação de mais uma Becre,

Governador do EEltado, íma- tarta, para dar emprêgo a

ginou aumentar o preço da mais um grupo de correlígío
Taxa de Saúde, não para me, Veio mais uma Taxa do
lhorar a saúde do povo, mas Plano de Obras e EqU:ipamen
para criar a Secretaria da tos, para destinar parte da
Saúde e dar mais emprêgos renda ao Barnabé da Educa.
aos seus apaniguados. Para cão e o que vimos foi à cria

isso, necessitaria ele um mo- cão de mais uma Secretaria,
tivo jU9t.O e não foi difícil de .para dar ernprêgo a mais um

idealizá-la: '''criação de Co. 3'rupo de correligionários.'
lônía de Férias para os Bar- Veio mais uma Taxa: a

nabés". "Colônia de Férias celebre Taxa de Investimen

para Operários". E a Taxa tos, -que não é Tara, porque
de Saúde foi aumentada pa, taxa é a retribuição de um

ra Cr$ 2,00! serviço prestído, e não é de
Mais tarde, discute-se o Es- Investimentos, sinão de in.

.

tatuto dos Barnabés, que in. vestimento à bolsa do povo!
clue, no capítulo da Asais- . Nessa mesma Taxa' os Bar-s
tência: Art. 220. - O plano nabés teriam uma parte em

de assistência compreenderá: forma de abono provísõrlo,
I - assistência méd�ca, Um grande golps foi íma-

dentária e hospitalar, sana- ginado e aplicado: se não
tório e creches; fosse aprovada a criação 'da
II - previdência, seguro e taxa ínconstítucíonal, não

assistência judiciária; seria dado o abono aos Bar;

III - financiamento para nabés!
. aquisição do imóvel destina, O abono dado aos Barnabés
do a residência; foi discriminatório, como to-

IV - CENTROS DE APER- dos os atos dos governos ude

FEIÇOAMENTO FISICO, MO nistas em Santa Catarina.
MAL E INTELECTUAL DOS O Barnabé, bastante enga,
FUNCIONÁRIOS E FAMI- nado, demasiadament.e enga
LIAS, FORA DAS 'HORAS nado pelo homem que já roí
DE TRABALHO. experimentado, pelo sr. Irí

Art. 221 - Serão reserva- neu Bornhausen, que, no dí,

dos, com. rigorosa preterên- zer de muitos, é bananeira

cia, aos servidores públiCOS e que já deu cacho, vai MU
suas famílias os serviços das D�R. Vai mudar, votando em

organizações assistenciais CELSO RAMOS, para Gover-

que lhes forem destinadas. nadar e em Doutel de An-

Aos Barnabés, o sr. Irineu drade, para vice-governador!
Bornhamten deu resposta es- E vai acertar, desta vez!

crita à página 29 do libreto Herius Plia Patrujo.
em que foi publicada o Esta. ----------------�---�------
tuto: Art. 220 - VETADO.

A d'
.

d
'

Ar!0;2bperá�!�,A���-gover- h.

ver . o-a' _' e. e_-- -

T � u"'m'anador (e ex.futuro-governa-
,

_

dor depois de 3 de outubro)
deu a mêsmá resposta ,que

' -'� � -, '., ,- .

;-- ., "�- ,,- ,0 _"'" " .

deu a tôdas as promessas do
(Cont. da última pág.) lência udenísta, ávidas e es- de terem tirado ae masca-

.eeu grande rosário: O ES-
,

, perançosas. ras, revelando-se no seu ver-
,

. QUECIMENTO. Vendo, assim, que ninguém! Quant.o ao Partido Demo. dadeiro caráter de udenís-OBS: Leia neste mesmo jornal, nos primeiros dias I
. Mas não foi só isto: quan- acredita na vitoria isolada, crata Cristão, a sua Conven- 'tas, foram dissolvidos na far-de Outubro, os resultados do sorteio. .

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS,.SS,.S,.SSSSSt...,4S}'SSSSS do inventou de aumentar o do seu candidato, �ueima a I ção Edadual preparada com ma do artigo 59 do Estatuto,
._ "_'_'_'$'-" ",., ,,�:i: Impõsto sôbre Vendas e Oon , propaganda udenísta seu I consulta previa aos núcleos os seguintes Diretórios Muni.

signações, o fêz para dar au- outro cartucho: as mírabo- escolheu a chapa Janio - cípaís:
menta aos Barnabés ... E lantes díssídêncías, Ferrari - Celso _ Martinho Timbó - pres1dido por Wal-

dêsss aumento de ímpôsto os
. . .• por 54 votos contra 4 em ta, ter Muller, deputado da

Barnabés não levaram mais' Nenhuma delas e díssídên- vor do senhor Irineu Bor- bancada da UDN.
de 20%! da que se preze, e nenhuma nhausen. Representou in- Caçador - presidido por
"Se alguém te engana uma tem expressão. Constituem- questíonavelmerite a prete- Luis Paganeli, funcionário de

vez a culpa é dêle; se te en- Se de um punhado de pes- rência do leitorado que é firma udenista e pressionado
gana outra vez, a culpa é aoas ambiciosas, expulsas mesmo do PDC. Agora, a pro- por seus patrões.
tua", Barnabé! dos seus partidos, aglome., paganda udenista mandou Tangará - João Nardi -

O governo udenista contí, rando-se em tôrno da opu- publicar e espalhar um ma- funcionário de firma udenís
nifesto com várias assinatu- e coagido pelos seus patrões,
ras para mascarar o trabalho cedeu à pressão assinando o

e a perfeita disciplina com manifesto.
que o nosso valoroso partido ° São Bento - presldído por
está lutando pela chapa le- Carlos_ Ziperer Sobrinho leal

galmente registrada pelo e fiel udenísta, cabo eleíto,
Tribunal Eleitoral. ral firme do dep. Aroldo Car
E' preciso que se divulgue valho.

que eram do Partido Demo- Rio das Antas - Francis-
crata Cristão apenas os se, co Andrade - presidente
guíntes: éomo bem se vê, essa gen,
1.0) Paschoal Gomes Líbre; te não contribuiu com votos

loto - aliciado pelo Banco para formar a legenda do
Inca pela importancia de 2 PDC. Sua expulsão, pois, não
milhões e 100 mil cruzeiros; I pode diminuir o total da le-

2.°) Domingos Alves Rodrl, i genda, poís dela não partici
gues e Alceu Ramos Martins pau. Pelo contrário, seu aras,
- - suplentes do vereador pe- tamento deu lugar ao traba
decísta Licinio Córdova, que lho dos verdadeiros pedecís
faleceu; .tas que estão agindo entu,
3.°) Valeria Adami - pre- siasticamente para recompor

sidente do Diretorio de Ro. novos diretorios e trabalhar
deio, convencido por um em- pelas candidaturas de Jânio

prego de 8 mil cruzeiros; Ferrari-Celso e Martinho, a.
4.°) Celio Barreto - fun�

Cautela Milionária
A v I S O

MS

Temos o prazer de avisar Que o 2.° sorteio do
GRANDE CONCURSO CAUTELA MILIONÁRIA
será realizado na daãa de 28 de setembro corrente.
Automóveis Dauphine 1960, Condicionadores de Ar

Fedders, Refrigeradores AdmiraI 1961, Fogões Wal
Iig, Visoramic, Máquinas de Costura Renner e Rou

pas Renner estarão sendo sorteados entre nossas

clientes dentro de poucos dias. Ainda há tempo,
pois, para obenção de mais cautelas. Premiadas ou

não, as cautelas qve concorreram ao 1° sorteio esta

rão, -também, .part.ícipando dêste de 28 de setembro,
E tõdas serão igualmente válidas para o 3.° sorteio,
a realizar-se a 31 de dezembro. É de interêsse do

panticipante como se vê, juntar mais cautelas as

que já possui, com o que terá aumentado suas pos
sibilidades de vir a ganhar um elegante Dauphine
dos VINTE que serão sorteados.

Pelo valor total de seus prêmios - VINTE MI
LHõEs DE CRUZEIROS! - pela completá gra

tuidade; pela fácil maneira de concorrer, pela
quantidade de prêmios de valor (750), pela idonei
dade das firmas participantes e pelo rigor Com que
são cumpridas suas cláusulas, O GRANDE CON
CURSO CAUTELA MILIONÁRIA, lançado sob a

responsabilidade da Rádio Bandeirantes (Carta-.
patente n.? 335), é o maior realizado no Brasil.

Pôrto Alegre, 15 de setembro de 1960

BROMBERG COMERCIAL S. A.
(Pôrto Alegre, Pelotas e Rio Grande)

.T. H. SANTOS S. A.
I,OJAS RENNER

LOJAS SPRINGER

�,
POSTOS DE SERVIÇO IPIRANGA

REVENDEDORFSPROBEL

do Rio Grande do Sul

REVENDEDORES RENNER DO BRASIL

REVENDEDORES SPRINGER

-

,SUPERMERCADOS REAL

SETEMBRO

DIA 24 Soirée da Primavera (Festa do Perfume)
com as "Vendedeiras de F'lôres". Reserva
de mesas Relojoaria Muller. Cr$ 300,00.

Diretoria do Clube recomenda o uso das car

teirinhas, que serão exigidas rigorosamente na

<�#ilt8i ';J

CBS.: A

. Clube 'R. "1.0 de Junho" (S. José)
CONVITE

A Diretoria do CLUBE RECREATIVO
"l.o DE JULHO" tem o prazer de convidar
V. S. e Exma. família, para SOIRÉE DA PRI
MAVERA a realizar-se, no dia 24 próximo,
com início às 22 horas.

.

NOTA: - Após a Soirée haverá condução.

MAl S
tas de Riqueza, que ficam fa

zendo farol, festinhas, peso

carias, etc., só para enganar
o POVO.

(Cont. da última pág.)
ISTO PORQUE:
1.0) - Tenho a certeza de

que CELSO RAMOS e DOU_
TEL DE ANDRADE são os

homens que Santa Catarina

precisa para endireitar êste
Estado.
2.0) - Durante os vários

anos que trabalhei na UDN.
- fiquei conhecendo bem os

udenistas. - Êles não que
rem o bem de nossa terra e

do nosso POVO. Querem ape
nas atender o ínterêsse par.
ticular dos grupinhos que
andam dentro do Partído.
3.°) - Lutei e trabalhei

muito, durante mais de 20

anos, pela progresso de Ri

queza e do Município de

Mondaí. Os que me conhe

cem, sabem disso. Não fiz e

nio faço) como outros udenis.

4.0) _ Estou cansado de

vêr êsses grupinhos que to.

maram conta da UDN do

n0[130 Distrito, tapeando a

bôa fé da nossa gente, fa
zendo ameaças para conse

guir voto e fazendo promes,
sas que êles nunca cumprem .

Por isso, deixo a UDN e vou

trabalhar pela eleição de

CELSO RAMOS e DOUTEL
DE ANDRADE. - E êles já
estão eleitos, pois os cinco

Partidos que apóiam essas

candídaturas, representam a

g�ande maioria do Povo de

Santa Catarina;

"A'n

Não poJe haver DEMOCRACIA,
nem mesmo GOVÊRNO,
sem permanente consulta
aos legítimos interessaJos
na solução Jos pro"'emcJS.

CELSO RAMOS,
mesmo foro 'do Govirno, lá
demonstrou que acredita no

processo democrático
de consulta ao pOVO.

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

* Tran.porte. .

* Energia Elétrica

* Educação
* Agricultura
* Saúde Público

* Incentivo à Pesc:o

* Um Banco que seja do Povo cotorlnense

* Me/"oria des Serviços Públicol

EM CELSOVOTE

só
provadas em convenção esta
dual qUe foi presidida pelo
deputado federal André Fran

co Montara, líder da bancada
do PDC em Brasília, e secre,

tário geral do Diretoria Na

cional, cuja participação nos

trabalhos firmou a garantia
da perfeita honestidade e de
mocracia com que o PDC' es,
colheu seus

.

candidatos. O
Diretorio Nacional mantem e-

respeita a decisão da Con

venção Regional. De modo

algum toma conhecimento da
exploràção feita por conta
do dinheiro da UDN. Quem
se vende não tem moral para
se dirigir a um eleitor cons

ciente e livre.

Apelamos, pois, a todos os

nossos companheiros pede.
cístas de Santa Catarina,
bem como a todos os simpa
tizantes com a nossa doutrí-
na, para que nos ajudem de.
nunciando ao Diretoria Re

gional o uso ilegal e 'indevido \

da nossa legenda limpa e In

dependente, quando ela esti
ver sendo utílízada para ex

ploração eleitoral.
Elmentos expulsos do Par

tido, diretorias dissolvidos
não podem utilizar a legen
da do PDC. Solicitaremos ao

Tribunal Regional Eleitoral
as prOVidências cabívei9 jun�
to aos senhores Juizes Elei-
torais, bem como processare.
mos dentro 'da lei, todos os

individu09 que infringirem os

I
seus dispositivos. ,O Partido
Democrata CristãO não é es

tabelecimento comercial. De
vidamente registrado e rco-

nhecido pelas autoridades
eleitorais está prõtegido pe.
laEl leis. Reprimiremos eper
gicamente qualquer abuso,
ingressando na Justiça. Um
traidor pode vender-se, mas

não permitiremos que venda

I seu Partido nem os seus an.

tigos companheiros.

Se alguem quiser saber cionário do Tribunal de Con

mais informações, estou à tas, e coagido pelos seus

dispoHição de quem quer que chefes;

IMPRESSORA

�ghtiA) r*�A.
CARIMBOS,

---c_@ ,...---

E

seja.
Sou o qUe sempre fui: UM

l VELHO BATALHADOR PE

LO PROGRESSO DE RIQUE
ZA E DO MUNICIPIO DE
MONDAI.
Peço a todos os amigos e

companheiros que me acom.

panhem nesta minha atitu

de, e votem, para o bem e o

progresso de Riqueza, do Mu
nicípio de Mondaí e do nosso

.Estado de Santa Catarina,
dando o seu voto a CELSO
RAMOS e DOUTEL DE AN.

DRADE, .no dia 3 de Outu
pro de 1960.

Riqueza, Mun. de Mondaí,
Agôsto de 1960.

Pedro Bressan
(Firma reconhecida) .

,...

ENCADERNAÇOES
S E RV I çO -D E C L J C H E R I A

PERFEIÇAo E RAPIDEZ.
... .-,---l1li

CONSELH�IRO MAFRA.
FLORIAN()POLlS

COM

RUI=l 125,
SANTA CATARINA

��====��======��====�==============-=-=-=-==-=.=---==--------------_--_-_==,

5.°) Niló Munaretti - ve

reador em Xanxerê, conven
cido pela suspe:nsão de uma

peElada multa fiscal sobre
seu estabelecimento comer

cial naquela localidade;

6.0) Carlos Ziperer Sobri

nho; prefeito de São Bento,
eleito pela UDN na legenda
do PDC, que jamáis deu vo�

tos a candidatoS p�decistas .

Êstes já foram expulsos do
Partido e provfélas por ele�
mentos leais, as suas. vagas.
Grande, porém, é o enxêr

to de udenist.as no manifes.
to. Pela razão, pois, de não
haverem até hoje dado votos
ao PDC e nesta oportunida-

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
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.° andar),
das 10 às 12 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!iiIéã"iõr'Prõlissló-õãil
á .. 'iII!i\ ........ ,. ......... .... .... 'a - ....-- ..A··

DR. HENRIQUJil PRISCO
DR. NEWTON D'AVIL'"

uoenç... de Senhort.1 - .'rocto

logla - Eletricidade Ilédlca
Oparaçó" - DOlno" 41 �IIlII.O_ Conlultórlo: RUI Victor .el.-

ral - Clinlea d. AdullOl rellel n.o 28 _ Telefone 3307

PARAISO

f:nrso de Especialização no HOIPt
tal dOI Servidora. do :IRado,

(SerViço do Prol. Mariano di .An.
drade ). Consultai: pela manhã no

Hospital de Caridade. "A tarde dll

15.30 noras em diante no consul

tório. à Rua Nune. Machado. 17.

esquina da Tlradent.. - Telll.
2766. Re�l<lêncla - Rua .arl
cnal Gama D'EOI. n.o UI. - TIl.

1120.

.�:f
DR. AYRTON DB OLI

VIURA

DOENÇAS DO PULJUO
- TUBERCULOS. -

Conlult6rlo - Rua Fellp.
Schmldt, 88 - Tel. 1801.

Rorirlo: du U 11 111 hor...

Relldêncll � FIlIpI Scbm1cn,
n.o U7.

. DR. ANTON 10 MUNIZ DR

ARAGAO

CIRURGIA 1'RAUMATOLOGlA
ORTOPBDIA

Consultório: João Pinto, U -

Consulta: dai 16 à' 17 hor.. , dl'_
rlamente. Menol ao. ·.'badOl. Re
sidência: BocaluVlo, 1311. Fonl 1714

DR. WALMOR ZOMER
GARCiA

Diplomado pela Faculdadl MaOlO
nal d.e Me<lIClna da Unl'Cl14adl

do Br..U

Ex-Interno pcr concUl'110 da .asar;..
nldade.Elcola. (ServlllO 40 prOl.
Octivlo Rodrlguel Lima). 1Ix
ln terno do Serviço à' ClrUrlla 40

Hospital I.A.P H.T.C. do B10 d.

Janeiro. MédlC� do HOIPI'al d'
Carldaàe e da Mat,rnldadl Dr.
Cariai Corrêa.
DOENÇAS nM S:lNHO_AS
PARTOS - OP_RACO.S -

PARTO SEM DOR pelo JI1'�.o
.

palco_profUailoo
Consultório: Rúa Joio P1n\o D. lO,
das 16,00 à' 18.00 bar... Atenda
Clom bar.. maroadu. Teletone
3035 - Relldêncla: Rua Genlral
Elttenoour$ D. 111.

".

DR. LAURO DAUR.A
CLINICA GBItAL

Especlalllta em molé.tl.. Cle Se
nhora. e via. urln,rl... Cura ra.

<:Ilcsl <la. lnfecçãe. agud.. e crO
nicai. do o.parêlho genlto.urln'rlo
em ambcs o. ..xo.. Dotno.. do

aparêlho Dlge.tlvo e 40 11I'.m.

nervoso, Horário: 10� li 11 •

2'h àl II bora. - Conaul'6r10:
Rua Tlradante., 11 - 1.0 andar
- Fone 3246. R..ldaDcla: _••

Lacerda Coutinho, 11 (Ch,oara do

Espanha - I'onl 114•.

Dr. Hélio 'eixolf!
-ADVOGADO

Escritório - Rua Fel1pe
Schmidt na 37 - 20 Andar -

Sala 4.'

Residênela Alameda
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

Dr. Helio Freilas
DOENÇlAS DE' SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CL1NICA GJttaL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 àlJ 19 horas (ao la

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

_ Estreito Fones 2322 e

6367.

DR. RUBI GOMES

MENDONÇA
MI:DlCO

l'ré�Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica 'Geral
R�sidêDcla :

Rua Gal. Bittenco\�.r' D. 111,
TelEifone: 2651.

.

Consult6rlo:
Rua Felipe Schmldt a. 17.
Esq. Álvaro de C&"aUl••
Horário:

l"as 16,00 às 18.00. diaria
mente e:tr.et(' aos sábado.

SANTA CA TARINri precisa
mi qooêrno que consiga:

CIRURGIA GIIRAL

Conlultal: Da. a hora. em diante.

(eslflénolll. Fone, 8.,12:1· Rua Bl.-
menau, n 71

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER.
CU�CA D.E SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstia, de anus e recto.

T'ratameuto de hemorroidas, flstulaa, ete.

CLrur,ia &D&l
CONSULTÓRIO: - P,ua CeI. Pedro Demoro, 1553 -

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
M'l!:TODO PRÓPRIO

FIXAÇAO G·ARANTIDA

l' Melhoria, equipamenio e re

equ ipamcnlo dos nossos portos

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
ir Financiamentos poro compra

de equipeuienios rodonários
para os municípios

CIRURGlAtJ DENTISTA
DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO I'ARANA

RAIOS X - PONTES - pIVOS
TRATAl\1ENT'OS DE CANAL

HORARIO - das 8 às ia e das 18 às 20 horas

HORAS MARCADA� .-. das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

� Melhoria e anipliaçõo da nos

sa rêde de aeroportos

.. Inierliqoção de nossas esira
das de ferro

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Radiologistas: DRS. A. J. NóBREGA DE OLIVEIRA
,

EWALDO J. R. SCHAEFER
Exames do Estômago - Vesícula Biliar _- Rins

Torax - Ossos - Intestino, etc.

HisterosaIpingografia Radiografia Obstétrica

(Gravldêz) - Radiologia Pedi.átrica.
DISPOE DE APA'RELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDERt!:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. Onibus à por

ta (Almte. Lamêgo):

TRANSPOR'TES
,,,,,�.,,,.,:_ ',t;'. -oi ••

.
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Para que SANTA CATARINA atinja I:Im desenvolvi
mento que a coloque em pé de igualdade com

outras unidades da Federação, precisa, no próximo.
quinquênio:

Construir e reconstruir 1.500 quilômetros de es

tradas

Pavimentar 1.000 quilômetros nas suas mais im

portantes rodovias.

Obter a construção de I.S00 quilômetros de es

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

VOTE

���������������--��----------�-------nssUsssSSSSSSSSSSS,..,;;5ÇSSSSsssSSSSSsssSSnU' "])IT{)KA "O ":STAOO" LIDA,

O �.d-tad(J.
E. VIE'GAS ORLE(LlNI(A SANTA (ATARIN,A

Clínica Geral
Doenças Nervusas e Mentais

Advogado
ED. ZAHIA, 2.° ANDAR, TELEFONE, 2248

\S�%$%SS%SS%%SSS%SSSSS$SSSSSSS%SSSSSSS$SSSS'
Angustia - Complexos - Ataques - Manias --

,
.

_, , '.,
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.

ft .:

Psicoterapia. e . U .

• r •

Direção dos Psiquiátras - i
f'

DR. PERCY JOAO DE BORBA .

_..,."". .----

DR.JOSl!:TAVARESIRACEMA :

P�I$
-

I

O·JI
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

. I:: .

./'(/
.

- C.. '

COI'fSULTAS: Das 15 às 18 horas

,S �

Endereço: Avenida MaUro Ramos, 286
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Mauriclo dos Reis - advogado
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no

Santa Catarina
Estado de

". SOBERANA" PRAÇ.& 11 D. NOVDfBRO � UQUIN.&
.UA I'IlLIP. SCJUHDT

.

I!'Il..lAL "A SABIBANA" DISTRITO D;9,�p�'lro - edro
.

A P R E N DA." l���i't" E S
I

com o-Prof. Mr:E_ward�Green
à rua·Tenente Silveira,.42

Correspondentes:
INGf..ATERRA BRAStt..IA
ESTADOS UNIDOS

.

RIO DE JANEIRO

I ARGENTINA SãO PAULO
• Ed. SUL AMlilRICA 5° andar.
I· Fones: 2198 e 2681

I� � �

�

Rápido a�BARRIGÃ VERDE" SIA
Transporte de (argas

:,�,. .

P R E '( I S' -A - SE,
h·'

.

"ii
Precisamos e).ementos do sexo masculino par a ser-

viço fáciL e bem�i'emunerado.
.

REQUISITQ.s,: ,Instrução ,ginasi;:tl ou equivalente
(mesmó' incompl�f.a); boa apresenhção pessoal; idade,
entre 30 e 40 anof;; 1. f.oto 3d; daremos prioridade a

qu-em tenha cfmhe.:!.nentos de inglês ou alemão.
.

Dirigir ,cal'tas? do próprio punho para: Rua Jerônimo
Coelho, l-A - eS,critório.

PROJETOS, QRÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

xxx

,Em Organização
Tráfego Mútuo com o "Transportes Osni" e

"Transarco - Transportes Rodoviários"
·A�·...��-j,=,,,�� .:.'

Filial
SÃO PAULO

Rua Anháia n. 740
Telefone: 52-74-79

Agência - SÃO PAULO
Rua Itarirí n. 61
Telefone: 9-37-84
End. Te!. TRANSVERDE

Matriz
FLORIANÓPOLIS

Rua Fco.o Tolentino n. 11

T,elefone: 34-90
Caixa Postal n. 511
End. Te!. TRANSVERDE A G R I·C O L A BRUNO

REGISTRO: N.o'167 - C.R.E.A. - 10.a REGIãO - SoCo
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROSAgência

RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 99
Telefones:
32_17_33 e 32-17.37

End. Te!. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBARÃO (Filial)
CRICIUMA
ARARANGUA

DR •. MIGUEL E. M. OROFINO
CIRURGI:{O ,_ DENTISTA

PELA
Univel's�jdade do Rio Grande do Sul
Clín ka de adultos - Raio X
Den tisteria operatória pelo processo de alta
velocidade - AERO TURBEX FAIRFAX
Exclusivamente cOm horas marcadas
Consult6rio - Ed,. São J"orge - conj. 16-17-18
TeL 2862 Rua Trajano � 1.0 andar,

Atendemos as seguintes ,praças: Biguaçú, São José,
São Pedro de Alcântara, Palhoça, Aririú, Santo
Amaro da Imperatriz, Bom Retiro, Ul'ubici, São Joa
quim, Paulo Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cri-
ciuma, Araranguá, Lajes, Campo Grande, Teófilo

Otoni, TeresópoIiS"Nanuque e Pôrto Alegre.

,

'.r; o.; �-"

&.a C...eJheJr. lrIafra, 110
;--.,. Telefone 8022 - Caa, postal 139

Inderêço Tele,ráfico ESTADO

DIR&TOR
Rube.. de Arruda Hamos

Gil R t:-N T.
Domlngos Fernandes de Aquino

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

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rod'rigue� Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira _

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvena("':" Prof.
J.\I{anoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa _
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Langs - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive _
Doralécio Soares - Dr. Fontoura R�y - Ilmar Carvalho
- Fernando- Souto Maior - Rui Lobo -- Rozendo V, Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

POBLICIDAD.
Osmar A. Schllndwe1m - Aldo Fernandes - virgÍlio Dias
- Ivo Frutuoso.

Hapàas.NTANT.
u.preaelltaç'- A. 8. Lal'a- LU..
1110:- Rua Seaa4�I' DaÍtl.. 4t - i.. ".'ar

·Tel. UI.I..
g. Paul. llaa Vlt61'i. 167 - ��'.J II _.

Te!. 14;8'4'
�rv1ç. Telell'.fJco da UNIT:aD PR.SS W.P)

AGJ:NTES • CORUSPO�DIINTJlE
•• Tedo....unJclpló. ('- �ANTA CATÁBINA

A. N V N"C .. J I
·1I"'ute ce.trat.. de acento c••• taNIa •• vt...r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00
A direção não se respcusabili:lêt pelos

COlJl."eÍtos emitidos nos artiitos assinadoJl.
--------.------------------------�----

L O T E S
Com grande Iacilldade de pagamento, vende·�e lotes

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador constl'Ulr iua
casa, imediatamente.

Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 306
Fone 2391 e 3426.

Escritório de Advocacia
Rua Fellpe, Schmldt, 14 - 2.0 andar Florianópolis
Dr. Acácio Gar1bald� S. Thiago
Dr. José de M1randa Ramos
Dr. Ev1lásl0 Mery Caon

Questões Trabailh1stas - Causas c1vels, comerciais, crimi
nais e fiscaIs - Administração de bens - Locação e ven

da de Imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran.
ças - Contabll1dade: escritas, balanços, 'apál1se,o � tler1chu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A T. C. - Dia 24 - Sábado - Soirée da Primavera (Fesla do Perfume). "resentação de Guinze "Vendedoras de Flôres". Será esco

lhida a "Rainha da Primavera". Mesas na Relojoaria Muller. cr$ 200,00.
�-----------------------------------------

-Clube Recreativo rr6 de
i

Janeiro"
E S' t R 'E I T O

EDITAL DE CONCORRÊNCIA

CONVAIR DIAPIO

FLOPIANÓPOUÇ
���DlalTD

6.PAULO�
RJD

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

SALAS .NO CENTRO
ALUGA-SE ÓTIMAS SALAS

Servindo especialmente para Escritórios, Gabinetes

Dentário, Consultório, Fotografo, etc., Sito à Rua
João Pinto 9 - Sobrado,

TrataI: à Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar 011 pelo
Telefone: 3756.

Cautela N.o 1724/60
Expedida pela Carteira

Econômica em 11/5/60.
de Penhores da Caixa

PERDEU-SE

�uem pa�ará O nosso jantar?
(Cont. da última pág.) ção do alambrado do campo.

Repare que o Mattar não O Arno Roedel, que é da
aasínou nenhum. E duvido turma do Elias Adaime, in

que assine. Ele é bastante in- crustado imprudentemente
teligente para ficar com seu pelo Mattar no diret.orio de

partido que lhe dá legenda e Blumenau, assinou o "famo

condições, que lhe dá status so" manifesto da "possante"
parn.Jíderança. Num partido diesldencia, com aquela con

grande, ele, que tem justas dição. O homem anda fume

ambições eleitorais, não teria gando... Prometeram, pro
chegado a se sentar na As- meteram... e até agora, na
sembléia. O Mattar tem' sido da. Assim, ele acaba "des ...

'

leal. Quanto às outras assí- assinando".

naturas, eu, que milito no Quanto ao diretorio de Vi

partido desEle a fundação, deíra que estamos ambos
juro-lhe que não conheço tornando conhecido, o Ilus
nem pelo nome qualquer da- tre colega verá que o engano
queles cidadãos. O Amír. Mus é seu.

:.'1 e exceção. Fez parte da Não foi um diretório mu

nossa ala moça, quando es- nicipal "destituido por não
tudante, em Florianópolis, lá concordar com a cúpula par
pelos idos de 1954. Depois, tldáría", O Diretório de lá
advogando em Blumenau, também não foi registrado
quando por várias xezes lhe depois da Convenção, nem é
pedi para nos ajudar oríen- novissimo. Ao contrário. O
tando a reestruturação de modelo é um modesto 58.
um díretóría, sempre me O acórdão que o registrou
reepondía: - Deixa disso é de 21 de junho de 1958 e

Lydio! Não tenho mais tem- tem o número 3.999. O novo

po para política... modelo, o de 1960, que bem
Porísso custo a crer se te- poderia ter sido adquirido

nha decidido agora, logo ele pela Ford, é que se compõe
qUe é bacharel, e logo erra- daqueles nomes udenistas
do, justamente pela ilegali- que constam do "famoso" e

dade paridária. . . "possante" manifesto. É isso
Não - amigo Jaime - - caro Jaime - o modelo é

isto é coisa do Michel... velho mas tem máquina. ÉS_
Aliás acabo de passar em ses muito novos são bonitos

Blumenau. Também em In- mas a lataria é fraca, e a ga
datal, Rodeio, Timbó, Rio do solina que usam, com muitas
Sul. Trepei na serra para octanas... muito cara.

Laiee, onde escrevo. Demos A máquina do Paulo Penso
ontem uma chegada a Curi- e do Sachetti é a legal re

tibanos e ante ontem a São gtstrada na In'spetori� de
Joaquim. Tudo O.K. Tudo no Veícul09. A nova, a que nos
melhor dos mundos possíveis. quiseram impingir, nem tem
O colega pode dizer ao chapa. Talvez possua uma

pesoal das finanças aí do licença de trânsito emitida
seu partido que não se es-. pelo Inco.
queça de remter OE! 150 mil Agora devo explicar_lhe
cruzeiros para o Arno Roe- que os votos que estamos a

del, presidente do Clube de pondo nas urnas para o can
Futebol Vasto Verde, de didato Celso Ramos - cum
Blumenauú, para a constru- prindo determinação de 54

convencíonaís contra 4 que
desejavam Irineu Bornhau,

,..�- ,;:;..._. �en - são apenas os do P,DC.
Olidia Sens,--proprietâriit, do Instituto de Beleza GOSTA DE C.AFÉ.� E claro.que nessaonda con-

VaIverde, tem o máximo prazer de comunicar as suas dís., tínua que-estamos levantan-

I tintas freguezas e amigas que transferiu o seu Instituto I ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO do, dia a dia, muitos fóra da

para a Rua Fernando Machado n.? 36. Agradecida I
nossa área vem somando.

aguarda a sua visita. � São novos regat.os que en,

grossam a larga maré en

chente a levar na crista o
senhor Celso Ramos para o
Palacio do Govêrno. "Você é
que é feliz!... Vai ter um

primo no Govêrno do Estado.
E eu aqui na dureza lutan

do na planicie para elegê.Io,
Mas exijo do jornali&ta

Jaime de Arruda Ramos uma
ptomessa.

De conformidade com o disposto no art. 86 § 1.0
dos Estatutos, pelo presente faço público a quem inte
ressar que está aberta concorrência para o arrenda
mento dos servicos de Bar e Restaurante do Clube Re-
creativo 6 de J�neiro, a .partir desta data até o dia 30
do corrente mês.

Os interessados poderão apresentar suas propostas
em envelopes fechados em que conste o seguinte ;
1. Pagamento mensal do arrendamento a que se propõe
2. Prazo do arrendamento
3. Que se sujeita ao pagamento das taxas de luz e água

consumida pelo Clube e bem assim da limpeza, en

cerarnento e lavação de toalhas.
'J. Que se propõe a zelar por todos os pertences que

compõem o Patrimônio do Clube que, serão arrolados

pelo Diretor do Patrimônio.
Quaisquer esclarecimentos poderão obter Com o Sr.

Alipio de Castro, Diretor do Patrimônio, diáriamente
na Secretaria do Clube.

Estreito, 15 de Setembro de 1960
EGIDIO AMORIM - PRESIDENTE

p .. ' ""'''-ME' .-'''''.�=,,,.._'''''._.:.-.ll::;.....�'''''-ó.l;'''''-�''''.�.""-· iiiliiiI �"'"-�-·-'"'·

DR. LAURO DAURA
REASSUMIU A ClI'NICA

{ ,O N V I T E
A P IGREJA BATISTA DE FLORIANóPOLIS

tem o grato prazer em convidar o povo amigo desta ci
dade para as conferências religiosas que se realizam em

seu templo provísório à rua Conselheiro Mafra, 66 dià·
riamente às 19,30 horas.

O conferencista desta semana é o Rev. Helmuth
Matsc hulat, redator do órgão oficial da Convenção Ba
tista do Rio Grande do Sul.

Para os truncados e complexos problemas em que
se debate o homem de nossos dias, a Escritura Sagrada
apresenta solução. Assista, pois, nesta semana' às Con

ferências bíblicas que lhe poderão auxllíar a encontrar
o caminho para a verdadeira feli.cidade espiritual. A en

trada é franca e todos são bemvindos.

No pleito de três de Outubro
Prove -ser um bom brasileiro
Dando o teu voto a Ferrari

Que é da lista o primeiro.

A V I l, O

Em I aDO e 4 .eles de lIaDdato
realizoa e. Sa.ta Cltarill:
- SAMDU EM LAJ,SS
- MATERNIDADE DO IAPETC EM SAO

FRANCISCO DO SUL
AMBULATORIO MÉDICO DO IAPC EM
JOINVILLE
AGtNCIA ESPECIAL DO IAPETC NO SUL
DO ESTADO. StDE EM CRICIúMA E 5

AGtNCIAS
2 NúCLEOS RESIDENCIAIS EM URUS
SANGA E SIDERÓPOLIS
AGÊNCIA DO IAPI EM RIO DO SUL
217 RESIDÊNCIAS DE ALVENARIA NA
CIDADE DOS MINEIROS
AGtNCIA DO IAPETC EM LAURO
MüLLER
SAPS EM lTAJAÍ
SAMDU EM JOINVILLE

- POSTO DO IAPETC EM
BRusaUE

'

- REORGANIZAÇÃO DO HOSPI-
TAL DO IAPETe EM SÃO
FRANCISCO DO SUL
14 AMBULATÓRIOS MÉDICOS
EM CRICIúMÂ
SERVIÇO MÉDICO ESPECIALI
ZADO EM CRICIÚMA CONTEN·
DO: 1 FARMACIA - 2 GABINE
TES DENTARIOS - 1 RAIOS X
- 12 CLíNICAS MÉDICAS - 1
LABORATóRIO 2 AMBU
LANCIAS

E realizará Ii.it. aais:

de maior vulto

.. - eítadas apeDAS algumas das reahzacões

- AGtNCIA DO IAPI EM JOAÇABA E
CAÇADOR

- AMBULATORIO DO IAPC EM ITAJAÍ
:..__ SAMDU EM JOAÇABA
- HOSPITAL DOS PREVIDENCIÁRIOS EM

LAJES
- AGtNCIAS DO SAPS EM LAJES E

JOAÇABA
- AGtNCIAS DO IAPETC EM MAFRA, JOA

ÇABA E LAJES
- POSTO DO SAPS EM SAO FRANCISCO

DO SUL. CRICIÚMA. IMBITUBA HERV,A.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 JOAO BATISTA, E
DO ESTREITO EM FLORIANó
POLIS

- SUB-AGtNCIAS DO IAPI EM
VIDEIRA E CHAPECO

• - Já criados e ftutorizados pelo
Presidente da República e em

�ase de instalação

t
� lP-

'I,.
�

VICE GOVERNADOR L

DE .ANDRADE
\

catarinense de
-

coraçao e de realizações"
._-------

'/."�. _,o
;-

':lU!>i'"...._,:,� ,...:._
"l .i """"-I'_� _

Terminada a apuração
Celso Ramos vitorioso, com�
já não ha dúvida, vamos am
bos cobrar do seu irmão e

hoje meu companheiro de
trincheira, jornalista Rubens
de Arruda Ram09, o nosso

jantar.
Se Lydio oferece o aperiti

vo, Jaime a sobremesa, o Jú
terá de pagar o jantar para
os tres.
Feito?

_ Busca-pés.
I (Cont. da última pâg.)

Quem as sofre são os

mandantes, os patrocinado
.

�s, os encampadores dessa
súcia. Aderbal é exemplo
de benemerência, de soli
dariedade humana, de com

postura em todos os mo

mentos, de superioridade
moral. E os empreiteiros da
matulagem, esses, só por
isso, são os parceiros da
mesma tarefa, já comple
xados pelo remorso, a pon
to de andarem por aí pre
venindo-se em desculpas e

defesas, sem coragem para
um ato de recuo, amedron
tados dos revides dos bil
tres, cujo retõmo promove
ram, depois de se jactarem
da promoção higiênica de
despachá-los para longe,

COHIECCIOIIA·s( GIIAIOUfR IIPO
DE (J!4Vf
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FLO�IANÓPOLIS, SÁBADO,

QUEM PAGARA' NOSSO JANTAR!
Lydio Martinho Callado
Enquanto cumpria meu

dever partidário, choca-
.Ihando os ossos por êste
Estado adentro, a pena
ágil (; inteligente- do meu

colega de ímprenaa, Jaime
.de Arruda Ramos, cum

prindo também o seu, re
tribuía o aperitivo com so
bremesa que ele receia me

sej a indigesta.
Não se mortifique por

o AMIGO DO
BARNABE'

Nunca é de mais repe ,

ür J conselho do padre
Godinho, que a UDN man

dou buscar para ajudar a
sua campanha: "se alguém
te engann uma vez, a cul
pa é dêle; se te engana
duas vezee, a culpa é tua".
Há muitas árvores que

dão frutos repetidamente.
Apanham-se os frutos e
vêm novos frutos. Cortam
se RAMOS e vêm novos
RAMOS.
Uma espécie, aqui de nÓD

bastante conhecida, dá
�ruto uma só vez e, por
1880, pode enganar a quem
não D, conhece. Porque,
mesmo antes de conselho
do padre Godinho, nós já
temos bem em mente o
nosso velho provérbio:
"bananeira dá cacho urna
[':] vez" e, para qualificar
as pessoas que nos pre,
tendem enganar, prome
tendo dar fruto outra vez
nós, os catarinenses usa�
mos H expresaâo: "é ba
naneira que já deu cacho".
D.eu tudo o qUe tinha. Es
ta superado. Não nos en,
gana mais.

(Cont, na 5.a pág.)

COMO É
O CAf'É

GOSTOSO
ZI TO

Setembro de 1960

isso, presado Jaime. Ape
nas

.

estamoe preferindo
coisas "quentes". Aqueles
telegramas de Blumenau
são geladissimos.,.

(Cont. na 5.a pág.)

LOTE'RIA DO ESTA-DO DE SANTA
CATAIRINA

,ENTREVISTA EM CASA
j

O Delegado do PSD fala sôbre a convenção do PSP
SILVEIRA LENZI1.155 Cr$ 500.000,00 Blumenau

3.411 o-s 50.000,00 Florianópolis
1.331 Cr$ 30.000,00 Joinville
1.412 Cr$ 20.000,00 Florianópolis
6.282 Cr$ 10.000,00 �Caçador

o POVO VIBRA

Quando pedi uma entrevista ao dr. Rubens de Arruda Ramos, êle se

surpreendeu, em francês:
- Mais moi? Mais, non!
Expliquet-lhe que não era o diretor do jornal que pretendia ouvir,

mas o Delegado do PSD junto ao Tribunal Regional Eleitoral e a respeito
da "convenção" do PSP, Convocada para hoje.

- Sob o manto diáfano tório Regional do Partido,
da fantasia - respondeu- mas a verdadeira é tentar
nos ---,-- essa convenção exí- atrelar o populismo ao

be a nudez forte da ver- coche funerário da UDN. A
tituie: a sua finalielade Jut-tiça já decidiu que o

'

aparenta é eleger o Dire- atual Diretório Provisório

Nomeado não t.em condi,
ções legais para funcionar
na escolha de candidatos
substituindo-se ao compe,
tente órgão deliberativo
que, pelo Código Eleitoral
e pela lei orgânica do
PSP, é a convenção. E nes

ta, o Diretório Regional
somente funciona junta,
mente com o Conselho Re
gional, obrigatóriamente
eleitos na meema ocasião.
Assim, na convenção de
hoje, eleitos o Diretório e
o Conselho, o . resto da
pauta não pode ser consi
derado, legalmente, por
falta de condicões do Dire
tório Provisório para fun
cionar. O orgão regional
que integra a convenção é
o eleito e registrado. O ór
gão provisório e nomeado
Iímrta-r-e

_
a regularizar a

existência daquele. Se isso
fór feito hoje, o PSP pode
rá ter seu órgão eleito.
Fa.ltar.Jhe-á, contudo, o

reçisiro, que no momento
tem seu prazo de concessão
suspenso desde o dia 3 do
corrente.

Oomo Delegado do
PSD impugnará a conven
ção?

Abi-olutamente! O
PSD nã-o tem nada com os
atos de economia interna
dos outros Partidos. Enten
elo qUe a regularidade ou

irregularidade da conven
ção cabe ser discutida pe
los populistas e examina
da, ele oficio, pelo egrégio
Tribunal.

- Mas, segundo ouvi
mor-, o deputado Volnei
Oliveira tentará regtstrar
a candídaturj, Bornhau
sen, pelo PSP, valendo-se
de dispositivo que autori
za registro de candidato
registrado até dez dias an-
tes da eleicão.

- Se isso acontecer, não
estaremos- -maís diant.e de
um ato de economia inter
na do PSP, mas de uma
nova tentativa de passa
moleque. E isso mesmo
vários, talvez a maioria
dos diretórios municipais,
já perceberam, uma vez

que no expediente no 'I'rí;
hl1nal Eleitoral tem sido
lidou telegramas desses
órgãos protestando contra
a nova farsa.
E concluindo:
- O que há, meu caro

Silveira Lenzí, é uma úl
tima e desesperada tenta
tiva do deputada Volney
Oliveira de desservír o
Pa rtído e prejudicar a

candidatura de Adhemar
de Barros junto ao eleito
rado flutuante, qus não
vota em Irineu e não da
rá votos ao candidato po
pulista D= o PSP se unir à
UDN. O sr. Adhemar de
Barros percebeu nitida
mente isso, em sua re
cente visita, quando se ne

gou, terminantemente, a
recomendar a candidatura
Irineu Bornhausen, apesar
do cêrco angustioso em

qUe o meteram o govêrno
e a UDN.

- Uma última pergun
ta: quais- as novidades na

campanha de Celso?
- De hora em hora,

Celso melhora! Está folga-

FreahanOàa

Está, estampada na face de tõâos, o legitimo e »erâa:
âeiro entusiasmo pelas caruiuiaturas de Celso e Doutel.
A foto foi apanhada em Indaial

NOTA DA DIRECÃO
,

A direção de O ESTADO, a propósito do artigo
"Car litos, Orcopa, Florianópolis e outras coisas", inser
to na edição de 22 do corrente, 3.a página - informa
tratar-se de publicidade .cujos conceitos não endossa,
porquanto da exclusiva responsabilidade de seu autor,
sr. Darci Costa.

O COMíCIO DE TUBA'RÃO ...
� comíci� de :ubàrão visto através de clichê que

publícamos neste Jornal, como se sabe, foi realizado
faz alguns dias. Depois, outros comícios .igualmente

concorridíssimos com foto- monstracãc evidente do quegrafias estampadas realiza, vai acontecer no dia 3 de
ram-se com 8S mesmas vi, outubro bem próximo.
brações cívicas, nuoia de , Mas, os udenístaj, não es_

que
:

em, não portem esque
cer aquêle tal cte Tubarão.

Até hoje, as emissoras
palaciar as e Os jornais
também pa�'lcianbs publí ,

cam desmentidos, dizem aue
aquilo "nãO' foi nada", ne_'
díndo que ninguém se ilu-
da com truques rotográrícos

.

que não se impressionem'
não temam... poraue o
"velho e desgastado colono
de araque vem aí".
(Continua na 4.a Pág.)

MAIS UM,
Proclamação ao Povo de Riqueza e

do MunicípiO de Mo�daí
Eu, abaixo assinado, PEDRO BRESSAN, suplente

de Vereador, eleito na legenda da UDN., - declaro e

faço público ao POVO de. RIQUEZA e do Município de

Mondai, - que ABANDONEL as fileiras da UDN e es

tou apoiando, com todo o meu esfôrço os candidatos
CELSO RAMOS para Governador e DOUTEL DE AN
DHADE para Vicé-Governador do Estado.

(Continua na 5.a página)

BEBA MAIS LEITE!

'.--=r-. -'-.+ ----;- �

PARA PRESIDENTE
DA REPÚBLICA

VOTE CERTO, VO-

TANDO no MARE ..

(HAL LOTT

SABOROSO?
Só CAFE ZITO

BILH,E'fE
\

Dr. Rubens. Descobri' uma fórmula política c

peço-lhe divulgá-la 110 seu jornal:
"Eleitor ou eleitora pessedista : quan

do umas senhoras (ou senhores) aparece
rem em sua casa, com espadinhas bem sa

ientes ao peito e começarem com a con

versa mole de que o PSD vai mal e que' é
preciso fazer muita força para o Celso
vencer, diga-lhe assim - Iiii! Já sei tudo!
As senhoras (ou senhores) são as tais (ou
os tais) da UDN que andam fingindo de
pessedistas .. _.

Basta isso! O remédio é tão forte e tão
milagroso, que elas( ou eles) desaparecem
e se somem, como nos contos de fadas, sem
tempo nem para um Té logo. Depois de
usar essa fórmula, recomendei-a para vi
zinhas, amigas e conhecidas. Todas ates
tam que é simplesmente fenomenal. E tem
a vantagem de a gente dar gostosas gar
galhadas das caras que elas (ou eles) fa
zem, antes de desabalarem,"

xxx

Grato pela colaboração, sra, "Pessedíria".

_

EM DR. Pedrinho, pequena localidade do Vale do li.ajai Celso também

na? .

tinha comício marcaâo, A população, entretanto, féz para;' a caravana e

e."CZg2� a pala�ra do candidato. Êsses IMos poderão ser confinnados pelos prú
prtos uâenistas daquela zona do Estado. É so perguntar.

A VERDADE E' UMA SO'
(Nota da Secretaria do DR do PDC)

A União Democrática .Nacional em Santa Catarina
está disputando sozinha as eleições porque os demais
partidos não querem repetir lrineu Bornhausen - can
didato sem programa - no govêrrio do Estado, nem

acreditam no cumprimento de protocolos ou a. ordcs
Com a UDN que nunca os cumpriu.

Sentindo seu abandono e a impressão que causa

no eleitorado, a propaganda udenista usa os últimos
cartuchos.

1 ° - fazer .crer que bastam o prestigio pessoal de
Iririeu Birnhausen e o poder do seu dinheiro corruptor
para ganhar a partida. 2° - Iludir a opinião popular
repet ind o sempre que todos os partidos que poiam Cel
so Ramos tem dissidências enormes em favor do can

didato udenista.

Enquanto as filas do
bram esquinas, sofredoras
ao solou à chuva, A CAM
PANHA . DE ESCLARECI
MENTO DA USINA DO
ESTADO faz propaganda
do produto que não tem.
E não tem por que? Pa:

ra que no Inco durmam
çranâcs depósitos do Esta
do, rendendo juros para
um qrupo econômico em
vez de estarem rendendo
conforto para a coletivida
de: mais escolas, melhores
estradas, mais energia e
mais. .. leite ...

Mas a verdade é uma só. O abandono em aue o se

n a dor Bornhausen deixou seu eleitorado nas suas lon
gas andanças pela Europa, esvasial'am-'lhe o tão de
cantado prestígio.

Por sua vez, o dinheiro cue está derramando pelo
Estadá não rendeu eleitoralm-ente pois:

1 o - só tem comprado os politicos que se vendem
sem escrúpudos e esse produto além de escasso não
mais impressiona os eleitores.

2° - a cédula única é a verdadeira libertação do

povo pois, 1112S1110 coagido, ou até aceitando subõmo, o

eletor estará sozinho na' cabine .podendo votar em quem
deseja.

(Continua na 5.a página) ...
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