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RIO 14 (VA) - Todos Assocíacão dos Propríetá., .-
os sl'n'dl'catõs de trabalha rios d@hnóveiflestá.fazel1.',dores na indústria, de todo do para 0l?ter a �lbCl'ação 'j'�

.• ,.

: .••. _ -. ".o território nacional, serão dos alugueis - mform01.�.
articulados pela Confede. o sr. Hola��a ç:avalcan�I
racão Nacional dos Traba- - a CNTI ja esta .det.enTIl
thadores na Indústria para nando a toãos os sm�lCa�os
desencadear ampla e in- de trabalhadores na índús,

111 .,.tensa campanha reívíndí, tría que,. convoquem. suas

candO a prorrogação da Lei a,-'3embleIus p�ra delíberat
do Inquilínato -- declarou, quais as medidas q�� de-
o S1'. Deoclecíano de Holan- vem ser adotad.a�. a nm de
dn Cavalcanti, preoídente oxtemarj, decísào do pra-
do CNTI. letariadc de fazer com. que
Disse o sr. Deoclecíano seja prorrogada a Leí do

que "'os dirigentes sindicais Inqnilit:ato.. ,

não poderão permitir, de -'- Nua e possível .

que,
maneira alguma, que OI' agora, quando se Imc�a2n
aluguéis sejam aumenta, os estnd?s para a l'P":l:.::W
dos, pois tal fato provoca. elos autaís mveis de salário-
ria uma grande . elevação mínimo .-: acentuo� - s_!)_
no custo-de vida dos tra, ja perrnítida a liberação
balhadores e seria fator dos aluguéis. St! tal rato
para a eclosão de um justo ocorre�, os. trabalhndores
movimento de desconten, perderão, fatalmente, as

tamento popular que pode- casao em que� residem
ria ter as maís graves con- atualmente e tento .grande,
sequências para a estabili.· mente agravados os seu� J.aPOLIS, 15 de Junho de 1960 dade política e social do sérios problemas doméstí
país". coso

T t
.

CONVOCAÇÃO MOBILIZAÇÃOornou p.osse on e.m:
.

- Face à pressão que a Afirmou, ainda, o sr.

Deocleci::ino de Holanda

N O I d d I fi· I d
-

S C
cavmcantt que pretende

Ayn e ega o o· e dirigir pessoalmente a cam;
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I!I II ... •• �����"o��rár� tel3:n�:;?lt
,.,.�., •.o; pu" . .: .... \. TI {j l'
nri il'lllar;_. te .01.; ,; � .ndícu,
tu," l-Ir:, �l ):),1 nac«. ,,� ln
: '1 I' t· J. ('[1 11 e,' E rn.

�('l \i;,�1t que L '.�'I'T 1 •

\ .�';"!"l c lJl'OlJlt ,U �\ .rs
I,

n1��Cl l\Á'J ,e l·h
> llt _ •. s: ••z , (4,-, que a c .lI'il

panha expresa, os reaís :1 [

seios do proletariado naeío
na1.

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

r\S lVrt�AS DIRETORAS DOS DIRETÓRIOS RlGIO
NAL E MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOÇRÁTICO CRIS
TAO, CONVIDAM.oS CORRELIGIONÁRIOS E AMIGOS DOS
SAUDOSOS Dr. NERÊU RAMOS E Dr. LEOBERTO LEAL PA
RA ASSISTIREM NO ,PRÓXIMO DIA,16 DO CO'RRENTE ÀS
8,30 HORAS, NA CATEDRAL METROPOLITANA, A SANTA
MISSA 'QUE SERÁ CELEBRADA EM INTENÇÃO DAS AL
MAS DAQUELES EMINENTES CONTERRÂNEOS NA PAS
SAGEM DO 2,° ANIVERSÁRIO DE SEUS tRÁGICOS DESA
PARECIMENTOS.

ANO XLVII - O MAIS ANTI ao DIAR,IO DE SANTA eA TARINA N.o 13922

f)lJN!lI'6R: :RUBENS DE Ali! RUDA RAMIOO - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUliN6

EDIÇÃO DE HOJE: 10 Ngi nas - Cr$ 3,00 - FLORIANó

A

Hoje, às 14 horas, no Ga
binete do Sr. Diretor Re
gional dos Correios e Telé
grafou, realizar-se-á, sole
nemente, a posse dos Poso
talistas da. classe "I" re
centemente nomeados' por
Decreto elo EXl110, Sr. Pr,e.
side11te da RfOpúbHca.
Na oPOI:tullidade, falar;;',

em norne da Dir·etoria, o

Inspetor Regional Sr. Ara
rahy Tupy de Campos, por
deelgação do Diretor Re.
gional, Sr. Darcy Linhares
da Silva, sendo encolhir!o.

SUPREMO fUNCIONARÁ HOJE
BRASILIA, 14 (VA) ......!. O

Supremo 'l'ribtlnal Federal
realizará hOje, àr< 13 horas,
sessão do Tribunal Pleno,
para julgamento na nova

rn.pital, quando ,deverão
se r (.·xUltninadas "habeas
l j�'I)llS' (petições e recul'-

sos) do novo Distrito Fede
ral. do Esta{lo da Guana
bara e de outros Estadou.
Quase todos os ministros
do S'I'F já se encontram
em Brasília, estando seu

presidente, sr. Barros Bar.
reto, L'cndo esperado hoje.

li t_) !
:...1.) r.

< l'chnl,lrB_
eles ccnt.rl '111 It"�.

I "j ,..i.t?,'Ul'as (�O .. -, rI
de novo r1tl2l!."1Co

l)ír. 1 C • c]ooj(),.".,.
it �..:...;..:.l .. _�J ,_j.:.. ... ............. llul.- cl.

deelgacia do IAPI, o Dr.
Gentil' Telle�, vísívelmente
emocionado, agradeceu l:.

confiança da sua agremía,
ção partidária, ao colocar
lhe nas mãos o cargo de
delegado.

. . 1.,,)
Dirtgtndccse aos runeío

'nários .concítou-os para um

entrosamento profícuo e

para falar em nome dos 9'1
postalistas nomeados, o Sr.
italo Damato.

tra Jtid10 ;ll":�'Lno el." ftt vo»
CO'i que C'('pellelem (1il .iu,
l 'quil1

'"") , .é�l ", :.'

Eutl'"e' os presentes, a
nosea reportagem conse

guiu anotar as seguintes
pessôas: Deputados Wal;
mor de Olíveíra.>' Walter
Roussenq, Agostinho Mig.
none Roberto Mattar, Dr,
Acácio G. S. Thiago, Sr. Leo
Cruz, Dr. Evaldo Schafer,
0.1'. Mário Wendhausell, Dr.
Holdemar Menezes, Dr.
Telmo Ribeiro, Dr. José
MUl'ilo S. Conta, Dr. Miran_
da Ramos, Sr. Cristaldo
Araújo, jornalista Silveira

i Lenzi, Dr. Armando de
Assis, representantes da
imprensa e. diversos fun
cionários do Instituto que
vien':lll cumprimentar o
novo delegado.

Com O' ingresso dêsse�
novos servidores, J)au�ant,
lucÍ'ará a Repartição dm
Correios e 'l'elegrafos, que
dia a dEt vÊ; seus serviço<
cOI�.\iictlràvelmente Rl:1lnen-'
tãdos e poderú, assirÍl, me- ageA.R,lo Ire·YliC'�!,Ilhor atender tão lmportan_ ,nn��
te !'etôr da administração,
com evidente benefício pa-·· Éncontr3,-se neE'ta Capi_ra o público em geral. tal, ..procedente de Videh'a,De parabéns a Diretoria onde é abastado e pl'úg'res-Regional dos Correios e Te. tiÍstli. industrial, o sr. Eu-
légrafos de nosso Estado, ,gênio Trevisani, influente
com a entrada, de elevado prócer político e chefe dll.
número de funcionários de âinsidência udenista naque_
cutegoria, nQlueados por le municlpio. Nesta .Capital;
concurso; bem como tam. entre outros contatos, o Sl· ..
bém Santa Catarina, pos-r' Trevisarii. confel'enciou 1011__
tu que foi um dos Estados " gamente· COl1,1 o sr. Manoel�
da Federação que melho!�! Donato da Luz, um dos·'
índice de aprovação apre'� mentores da.dissidência em
!}cntou no l'efel'ido concur_" Santa Catarma.

Chefe Divisão Obras Fis
calização Fundação Casa
Popular".
E' pensamento do sr. Os.

..

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

construção núcleo J'esiden
cial casas populares nessa
cidade pt Saudações Enge
nheiro LU'iz Afonso Costa

soo

Itajaí - cem anos·de cidade
PÔRTO NACIONAL COM MOVIMENTO INTENSO, IN�

DÚSTRIA NUM CRESCENTE ASSUSTADOR, ENSINO EM
FRANCA ASCENÇÃO, VIDAS SOCIAL E CULijlrRAL ATI
VAS, SITUAÇÃO GEOGRÁFICA PRIVILEGIADA, A BELA
CIDADE DE rfAJAÍ, A PASSOS LARGOS PROJETA-SE NO
CENAUIO CATARINENSE COMO UMA DE SUAS MAIS
JlRÕSPKRAS. NO DIA DE HOJE, ESTÁ, EM MEIO,A FESTE
JOS, COMEMORANDO CEM ANOS DE SUA ELEVAÇÃO A
FÔROS DE CIDADE. AS COMEMORAÇÕES VÊM SE ES
rENDENDO DESDE 4 DE ABRIL E CULMINARÃO HOJE
COM A INAUGURAÇÃO DE VÁRIAS OBRAS DE VULTO.
ESTARAo PRESENTES AVfAS AUTORIDADES MUNICI
I)A1S E E�TADUAIS. (NA PRESENTE EDIÇÃO, NAS PÁGI
Ni\S INTERNAS, ESTAMOS PUBLICANDO MATÉRIA VA-
'lÚADA 8ÔBRE ITAJAÍ, INCLUSIVE REPORTAGEM COM
FOTOS). AO LABORIOSO POVO ITAJAIENSE, QUEVEM
CONSTHUINDO A GRANDEZAJJAQUELA VASTA REGIÃO
DO VAl.E DO rrAJAÍ, NOSSAS CONGRATULAÇÕES.

'Teve lU�clr ntem, no g d}Í tI d J Ddp)lr.do (' �Ü:'

11 u+o (1 t''l)(}!': ntacorta (' Pem,jc_ d_, Lndust riàrros
t l1.:>l'1.i. 1 -to c"r;.;o pura o ('UVO d.·,J{·é,�'tlO "'l.>l'·la L'1 1

(.11 l' • UL ' «nr.il 'Te.J.'�
A cerimônia esteve bast .....ltt; __"""':\.l

•
'L( vc �

presença de inúmeros funcionários, políticoe e pessôas de

destaque.
° Dr. Gentil 'l'elles, prestigioso líder trabalhista no

Vale elo Itajaí, vê, assim coroados os seus esfôrços, co�
esta indicação da Comissão Executiva Regional do P'l'B.

ORADORES' cial e príncípalmente aque-

Na presença do repreeen- la delegacía, ,��e. vem ma.n-
tante do Presidente do tendo um ��lVIÇO }mll�O
IAPI, Sr. Homero Correia, normal e zeloso, no ál'endl.

justamente às 18,00 horas

������1i��d"l d�el����6�a, de POSSE DE POSTALíSTAS HOJE NO DI(.T.Usando da palavra, o ex

delegacia, Sr. Vitor Tiezt

mann, salie.nt.ou o seu tra
balho naquela autarquia,
voltado para o interêsse de

tc1os, patrões, empregado�,
fmlcionários, etc.... e, que
deixava aquela delegacia,
consciente de ter cumpl'ido
a sua l1\Íssão.

Falou em seguida, cP.lÍ1 no.
me do presidente da exe,
cutiva regional, o deptltado
Evilásio Cao11, que em bl'i
lhantes palavras, destal:ou
o papel da preVidência so.-

Duzentas casas po ulares ra
os o,perári s da

.'

r feitura de
- Flori nópolis

o 1\ Osvaldo Maehado,
PJ'cff' ..co Municipal, recebeu
I) sel/ulnte cabograma:
'·Ci·municamos 'Vossenho.

··tia '!lo.'�a chegada Floriah6-
polis (L,)ião Real vôo JJV vg
cheg(,ào. provável- hove ho�
t'í.S 1.>q próximo dia quinse
corrente af'lm proceder in
dagações ]J1'eliminares para

valdo Machado, construir
um conjunto de 150 casas

lJOpulClres nes.ta Capital e
50 no sub-distrito do Es
treito, destinand'O-as aos

operários d-a Prefeitura.
A presenÇa' do ilustre

Chefe da Diviwo de 'Obras
e Fiscalização da Casa PO.
pular, engenheiro Luiz
AfonsQ Costa, certamente
jiCCll'á assinalada com essa

magnífica conquista' dos
tl'Clbalhadol'es municipais,
e . põe em relêvo os altos
propósitos do nossb Prefei
to no seu programa de go
vêrno.

Prot Renato
Barbosa

Procedente do Rio, che�
gou ontem a esta capital o
ilustre Prof. Renato Bar
bosa, c::).tedrático da Facul
dade de Direito. de Santa
Catarina, e que vem pres
tando, com a elevaç�o de
seu espírito público valio
sos serviços à conjuntura
p r é-eleitora.l catarinense,
pela notável é apreciada
campanha de esclarecimen_
to em que voluntàriamente
se empenha, ['am quaisquer
compromissos ou ligações
partidários. Ao nosso pre,

zado colabol;adol', que per.
correrá, em breves dias, to
do o Estado, desejamos fe
li? perma.nêncin em sua
terra n.."lrt-al..

o DELEGADO QUE, EM LAGES, SUBSTITUIU O
PRElvIIADO 1V{AJOlt-'fENEN'I'E-C6RONEL AMINTAS,
APESAH, DE ACADÊMICO DE DfiEITO, ANLlOU
SEMPRE TOHTO. NA DI<JLEGACIA ACONTECIAM
COISAS DE ESTARRECER. SURRAS· SEVíCIAS, PRI
S.iW COM 72 H0l1AS SEM ALIMENTAQt\.O, CABELOS
RAPADOS, AL1�:M DE MÃO-F'ORTE A ESPANCAMEN
TOS E VIOLENGIAS DE TODA SORTE.

NESSE PL,\NO iNCLINADO, NADA RE:SPEITAN

DO, O DELEGADO TINHA QUE ACABAR J\IAL. fIA

POUCOS DIAS, FINGINDO VIGILANCIA. ENTROU
COM D01s SOLDADOS, NA RESIDÊNCIA DO SR
JOSÉ ANDf{ADE, DA QUAL SAO PENSIONISTA AL

GUNS SOLDADOS DA Gn,ANJA DU 2/1 BA'l'ALHÀO
RODOVIARIO. À VIOLÉNCIA DA INVASÃO, SEGUIU
SE UMA DEPREDAÇÃO GERAL. E DEPOIS, A REA

CÃO, QUE O DELEGADO ESTAVA NA CIWV1\. E

REAÇÃO DURA· DE VALER, DE DEIXAR MARC \8 E

TATUAGENS NO FRONTESPíCIO DA AUTORlDADE

E EXIGIR-LHE UM ALTO CONSUMO DE ESPAR�-

DRAPOS.
O QUE OS LEJEANOS FREVIAM ACONTECEU: ..

U L ,;"',�GADO LAÇOU UM rocon:
*

NESTES ÜJ 'TI ','OS ANOS OS

A magnÍÍlc3 Ponte sobre o Rio Itajaí ..Açú, na cidade de Itãjaí,
qUe será entregue, hoje, ao tráfego, (Têxto na últirn.a página)

Posi�ão . o�jetiva de �eiso
ItENATÕ BARBOSA rebeldia 'partidária ref'erida desfalque ern

A excelente "Revista Brasileira de Es" apen.as 5'10 O resultado (J'e 1958. A DDN fez
tudo:-; ,fOlíticGs", órgão ela Universidade de 183.187 votos. Tire-se dai a percl'ntagem
Minas Gerais, dedica seu último número, de 5%, ou sejam 9.159. voto:>. Somados
que acabo. de receber do ISEB, a porme- esses b% ao saldo de 31.996, já constata
norizado estudo sôbre as 'eleições de. 3 d,e do acima em favor 'do esquêma oposicio
outubro de· 1958. Lendo o cálculo do ilus- nista \CELSO), alcançaria êste sôÍJre o
tre técnico Professor Orlando M. Carva- esquêina governista (lRINEU) uma van

lho, n� parte referente ao pleito para a tagem d� 41.155 vocos.
Câmara dos Deputados em Santa Catari- __",......,

na - bâseado nas estatísticas da Justica Surge aqui outro fator ponderável: -El�itcrl - -conclúa.se que a situação do 0 t'lbwrado independ-ente, muit� dissemL
Sr. Celso Ramos é numéricamente; vito_ nado no Est.ado,

.

tanto na <DapÜal como
riosa.' .

no interior,. Êste ,tiesjcnGantado COilTI o des
calabro aclnunistratIvo (fJ:equentes des
falques; malversa�ões de dinheiros públi
co:,;; êscravização financeira ao INCO;
desordenado aumento de impostos; pro
crastinação dl,L Ta� de Investimento:
desvío do aumento da Taxa de Saúde
para fins não específicos;' a humilhaçao
ao magistério público, etc. etc,) não que
rerá ser amargurado por mais um quin
quênio pela situação que aí está.

Senão, vejamos. Existem, no Estado,
dois esquêmas: - o das fôrças gover
nistas e o dás fôrças oposicionistas. O
PSD fez, em 1958, 253.325 votos de legen
da. O PTB 53.829. O PRP 13.733. As três
parcelas totalizam 266.887 votos.

-

O es

quêma governist? se encontra assim dis.
tribuidos: - UDN 183.187 votos: PSP ..

7. 136. PDC 3.!H 1. Pelo ·visto, o esquêma
oposicionista contou com 266.877 e o go
vernista com 194.244 votos. Daí resulta
'um saldo favorável ao primeiro esquêma,
ao oposicionista, (Celso) de 72.643 votos.

Admitamos, pàrE'. 'argumentar, uma ci
são no PTB, na. ordem de 50%, que não
acompanhariam .o Sr. Celso Ramos. so�
mando 26.914 votos, ou seja a metade de
53.829. A:dmitamos. - aind� para argu
mentar -, quc o PRP não confraternize
cem o PSD. Seriam 13.735 votos a menos
no esquêma oposicionista. Somariam as
duas legendas dissidentes (50% do PTB e
torlo o PRP) 40.647 votos. Mesmo nessa
hipótese pessimist8., lançada sómentc co.
mo razão ele argumento. - porQue o PTB
não faltará ao seu grande lídei, o Presi
den.te João Goulart, e o PRP tomà,rá, dis
cipliname11tr, como reflexo estadual, a di
retriz a ser traçada' pelo eminente líder e
o maior pensÇ1dor político deste atormen
tado país, o eminente lvdel' Deputado Pli_
'nio SalgadO, no plano federal ..... haveria,
mesmo p.ssim, um ,�aldo a favor do Sr.
Celso R�lmos de 31. 996 votos.

Mas não é só. Como se sabe, existe, .no
Estado, uma c1icidência uclenista. Estime_
mos, em l1rn- cálrulo tJ10clestissiitllO,- (lUt· a

Terá, - poderá dtzer o meu leitor -, a
UDN, em favor de seu candida.to, a as�i
xía do poder econômico do INCO, de onde
jOl'arrao meios particularmente -sedutores
de certos amaciamen tos. ... Acautele-Se o

INCO com o sistema de votação por cé.
dula única. Demais, o refeddo argumentü
Já falhou espetacularmente em J�invilleJ
em Florianópolis, em Itup6í'anga e em

outros municípios. O Ü.rcO, devorado pe
las incertezas da cédula única, lograria
dinamiz9,r 41.155 eleitores? Com a pala
..... ra seus técnicos ...

:Mas. -- objetar-se-á ainda -. a argu
mentacão em causa diz respeito a uma

eleição' parlamentar, .sujeita ao s��tema
proporcional. A de Governador sera ma

joritária. Analisaremos no comentárIo de
amanhã, nesta coluna, mais êsse intel'eR-
sant.issiu1C aspeto do problema e;;tudado,
co lTIDbsoluta friê:>:a e objetividade, argu
mentando sómente com numeros, a.l''Ul'a
dos pela Justiça Eleitoral, eRcoim�dus de
,dúvidas, para concluir-mos, e111_ face da
realidade da situa<;ão catrinel1lie, em

quan!o a eleição .c�tal·illense, �m l[í:ta!l�O
a eleicüo majol'ital'la favorecera o esque
ma op'oskiol11sta (Ce]sl1'),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para almoçar e [antar bem, depois de sua
casa, QUER�NCIA PALACE HOTEL

A N I V E R S Ã R lOS: mais um aniversário do sr
Carlos V. Pacheco, da Reser-

JOÃO A. DE ASSIS va remunerada da Polícia
Transcorre no dia de ho- Militar do Estado.

je, mais um aníveesárío na- As nossas felicitações.
talício do nosso .emínente FAZEM ANOS HOJE:
conterrâneo e particular Faz anos hoje a prendada
amigo sr. João A. de Assis, senhorita Dalva Dias Ste
funcionário federal aposen, nardt, funcionária da Enfa
tado .e pessoa muito relacío- filha do nosso amigo Alfre
nada em os nossos meios do Stenardt e de dona Te
'o(,�ais. resa Dias Stenardt e neta
No ensejo de tão grata efe- do Capitão Virgílio Dias, re

méride, o dístínto natan- formado da Polícíã:" Ãlilitar
ciente ver.se-á cercado das do Estado e. nosso compa,
mais carinhosas demons- nheiro do Jornal O ESTA
tra.ções de apreço e estima 00. A familia enviamos nos

por parte de seus amigos
-

e sas felicitações.
admiradores, que são em

elevado numero.

O ESTADO, associando-se
às demonstrações de júbilo,
augura ao sr. João A. 'de
Assis, 'votos de crescentes
felicidades.

JAIR NAPOLEÃO
- Aniversaria na data de

hoje o sr. Jair Napoleão, pes,
soa relacionada em nossos

Ações Conlra a Fazenda Pública
Becla.ações Trabalhislas
Mandados de Segurança

Escritório ele Advocacia e Procuradoria
Rua Jerônimo Coelho, 1 - 10 andar - salas 9 e 10 _

Ed. "João Alfredo" - fone 3658

(
\,

/

"

contecimenfos
c.

Sociais
� '�':_t:.�� � �_ ·t .. �·

( 10 �:�r: J..-"ó _
., z:
S�

Dia 2 de julho, o Lira Te.

nís Clube acontecerá com

desfile Bangú, sobre a orga;

nização deste colunista. Na

próxima segunda feira da-
remos início aos ensaios,

meios sociais.
- Sr. George Amim
- sr. Eddio Orlando de

SRA. MARIA MADALENA Assis Corrêa
DE MOURA FERRO - sr. Laudelino Manoel

Presidente da Soci_de Vieira

ri: c:ombate à Lepra e Assis- -sr. dr. Vitor Mendf'3.de
.,' � ,

têncla aos filhos de Lázaros Souza Eliseana Haverroth Miss

P
, .' Santa Catarma 1960, a "mo-

rOfess.ôra_ emérita, figu.ffl..•. ,.� sr. Resala Auli
d

-

• ça society" titulo que rece·

e. Jl:oJeçao d.o Clu.l�ê góro- .-'- sr, Vitor Mariano da beu dentro do Concurso Miss

�lmdlslta desta Capital, a d. Silva Brasil, fêz manchetes nos
a a ena de Mf'<'tro F·erro, - srta. Alcina ""10' d

� /"" '" .l!J 1 e jornais cariocas. A bela re-

_em�,�, Os mais rele- Oliv.eira presentante catarinense des-
vantes serviços à Santa Ca_ - -sr, Orlando Scarpelli tacou. se condignamente ele.
tarina, motivo porque é - sr Vuldtma: de Oliveira seu Estado e do Clube Doze
muito estimada em tôdas as ,-H'. Rui B. Maia de Agosto. Ficou noiva ofi-
camadas sociais. ,

- srta, Osvaldina Ma- vando bem alto o nome de
No dia de hoje, que assí- chado cíal do academico de Dlrei;

nala a passagem do seu na- - sr, Eudfs L. da C. to Danilo Schmidt e dizem
talícío, a ilustre dama ver- Lima

os jornalistas do Rio que de
se-á cercada de carinhosas - sr. Antonio Januário\da ve ter tido alguma Influên ,

demonstra�ões de júbilo, à Silva ela seu noivado com rere,
quais nos associamos rormu, - sra. Maria Silva Sarto- renda a sua não claosífíça-
lando-Ihe votos de perenes rato i '

felicidades. - srta. Neide Oliveira; de
SR. CARLOS V. PACHECO Almeida
Assinala a data de hoje -srta. Pina Mazzola

. ....:__ ..

Na última Semana ° Ho- ção entre, as finalistas.

tel Serrador que hospedou
as mais belas representan
tes dos Efltados, viveu um

movimento intenso de bele,

za, elegância e expectativa,
para o resultado final que
aconteceu 'nos duzentos e

cinquenta metros de pas
sarela do Maracananzinho.

Com um publico ínsatísreí,

to, foi eleita Miss Brasil 1960
Gina Mac Phereon Miss

'Guanabara, Magda Renate
Pereira Pfrimer Miss Brasf,
lia .segunda colocada, Edile
ne Torreão mtss Pernambu

co terceira colocada - Fo-Iram finalistas: Elizabeth
von Glehn, Miss Minas Ge

rais, Vanja Nobre Jacob Miss

Amaaonae, Erika Zi1'kus Miss

São Paulo, Edda Lopes Miss

R. G. do Sul, e Marzi Mo.
reira Miss Estado do Rio.

Rádio 6uar'ujá

A preaença de Marta �,,)_
cha no maracananzinho foi
sem dúvida expetacular 1\

linda Miss Brasil 1954, '(T'
tinua guardando seus tra ,

ços de mulher bonita e com

rROGRAMAÇÃO PARA O
uma

DIA 15 DE JUNHO DE 19.60 Rucha

aquela Simpatia que cativa
assístêncía - Marta

chegou o maraea.,

nanzínho delirou.As 6,35 '-
Alvorecer em nossa terra

As 7,05-
Revista Matinal
As 7,55 -

A VEl\'IAG informa

As 8,35-
Um amigo a seu lado

Às 9,05-
Têlefone pedindo música
Às lÓ,30 -

Antarcti�a nos Esportes
ÀS 11.05 -

Musical Copacabana
Às 11,35 -
Parada musical Chantecler
Às 11,55 -

) Re}líntet ALFRED

TV· -

.'
.

OSVALDO MELe As 12.10 -
..
EM FLORIANoPOLIS - Pelo que ouvimos e f' Sucessos musicais "VARIG"

�onta�o _,Por pessoa de inteira confiança, FlOl"ianópolis : Às 12,25 �

prepaI� para entrar no quadro das Capitais que apre- A VEMAG inf{lfma
sentara sua TV. Às 12,30 -

Para tanto, nossa Capital foi visitada por um grupo Carnet Social

deI interessadO[l que esteve no Cambirela estudando a lo. As 12,35 - 4" ailea ização ali de uma Estação intermediária da de Porto' Enquanto você almoça
Alegre com E�tudio nesta Cidade e talvez com aprovei- As 12,40 _
tamento da rede que terá ligação com outras Capitais' Na Linha de Frente

usan�o um canal que propiciará ainda uma maior ex� Às 13105 _
pansao de transmissões. '

! Festival PHILIPS.
.A notícia nã� pOde�ia .[ler das melhores e a tornar .se As 13,35

1 eahdade colocara �lonanopolis em condições de _ ser ser.' Convite à música
vida por um dos maiores índices do progresso atual. As 14,05 _

A televisão hOje constitui uma prova do desenvolvi., Espet. musidisc em Hi·Fi
mento de uma ci�de, coloc'ando_a assim em evidência o As 1435 _

['eu progresso indiscutivel. Trio Cruz de Malta

. .VaI_Dos aguardal' o prosseguimento dessa grande ini- As 17,05 _
clatlva para trazer nossos leitores em dia com o que mais Telefone Pedindo musica
houver a respeito. ._

As 16,00 _
No entanto, ao l'egistrarmos o auspicio[lo fato, assina. A VEMAG informa

lamas o nosso furo de reportagem, As 16,05 _
Esperemos pois com otimismo.
ESTAÇAO RODOVIARIA DE FLORIANóPOLIS _ JIn

contes�velmente Já entrou na sua fase vitoriosa dada' a
compreenuão de nossas diversas emprês!Js de t;ansporte
que vêm dando magnífica cooperação a esse tão impor.
tante empreendimento.

Além dessas emprêsas, o nosso adiantado comércio es.
tá situando_se no local com uma série de estabelecimen_
too de todos os ramos e com vantagens. modernas,

O conforto e naturais exigênCias dos pessageiros,
agora servid.os de todas as acomodações necessárias, Hão
um fato.

Verdade é que ainda está faltando como já o dis
semos, a instalação de altos falante�, tambem indispen
s3veis para orientar os que viajam, deslgnando a saida e

outras indicações inçlispensaveis para orientar Oi) pas_
sageiros.

' •

Essa falta, conforme nos assegurarnm será sanada
dentro de breve eapaço de tempo.

A quantidade de luminosos instalados, dão á noite
uma agr,adavel impressão a todos os que

I
se utilizam da

Estaç�o ou ali vão a passeio, porque a ,Rodoviáda já se

t,cn'nOll ponto· de atração.

Telefone fedindo M,úsica
Às 16,55 -
Reportei ALFRED
As 17,05 -
A música que você pediu
Às 18,10 -
RESENHA J-7

As 18,55 -

A VEMAG informa

As 19,00 -

Momento Esportivo Bl'ahma

As 20,05 -

Gente Importante
As 21,00 .

Repol'ter ALFRED

As .21,05 -

•

A musica dos grande mestres
As 21,30 -
A VEl\tAG informa

As 22,05 -

Grande Informativo Guarujá
À'l22,35 -

Os sucessos do dia

Já está sendo esperado no

Rio o Exmo. UI'. e sra. Char
les Jj;dgard Moritz, Presíden.,
te da Confederação Nacio ..

nal do Comercio, que tlncon
tra.se ,em viagem de repre
sentação pela Europa.

O sr. Ribeiro Martins o ho,
mem sociedade do Brasil
assumiu 'compromissos com

este colunista para em no.

me das Fabricas Bangú, ser

remetido as Orfãs do Asilo
Divino Espirito Santo, teci
dos para a confecção de

seus uniformes.

o senhor oooemaôor do Estado de Santa Cata-
1'ina criou no Tesouro do Estado setenta e oito vagas,

r

sendo: sete de cargos em comissão, quarenta e sete de
carreira e vinte e quatro isolados de p1'ovimento efetivo.

O tempo urçe, é aproveitar, outubro está aí ...
TELEGRAMA

Ginásio Stella Maris - Laguna
Senhor Governador informa ser Impossível auxilio

para excursões férias julho por falta recursos pt sds"
RECURSOS

Os recursos do Estado estão "congelados" no tnco.

I
Os depósitos atingem a cifra superior a cento e oitenta
milhões de crueeiros. É pena que as alunas do Ginásio

Ste.�la Ma1-is não leiam o Diário Oficial para melhor

entendjer a negativa do Govemo do Estado.
QUEM PAGA O PATO?

- Depois que noivei com você, Vassoureiro, me

acontece cada uma ...

- Não seja tola.,. Eu, sim! Vinha de- vento em

popa, Udenilda, até que me contaminei nesse teu azar.

- Ora ... engraçado: .. porque voltaste depois de
haver me abandonado?

- Fiquei comovido com os teus Iamentoa ...

D - Logo você- que me diz? Precisavas de mim, é

M'uitó elogiado o vestido B
isso!

de Mísa Santa Catarina
- Mas varri o Leandro e refuguei o Milton.

quand onco e Mi Bill
- E amanhã". é bem càpaz ...o c 1: u I ss ra.,
_ Isso mesmo! A tua dissidência está crescendo

sil. A confecçao deve .se a

senhora Alaide que com

seUj
aesustadoramente. Rolas qualquer dia, e antes que me

apurado gosto preparou

tO-I
arrastes contigo ...

do seu guarda-roupa. A MARCHA DA DISSIDÊNCIA
Uâenüâa da velha guarda, tmdici�mais e pl"esti-

giosos militantes dos duros tempos da oposição, aecet»:
, cionados com os processos "bossa nova" usados por

admenticios da hora vitoriosa e aorooeitaâores de to

dos os tempos, estão engrossando as fileiras da Dis

sidêncict. Se auruém duvida do valor e da influência
dos que hoje já integram as fileiras da 'Dissidência,
acompanhe a relaçdo que daremos a seguir.
• A eterna vigilância

.

Para o cáos já vai indo ..

Vai crescendo a d.iS'sidência
E euü :>. desmilinguindo, ..

-�sí::l"�SS:\S:S;S':SS:S$O!ISI::lSCSl:sl:sassS::llS:lSClSC��S'" .... mi '

A
. Ie- :J�#...

:SS\S<SSSSS'SXSgS$SiSSS

residência para Brasilia vi.
sitará Florianópolis.

No próximo mês, teremos
a escolha da "Glamour' da
cidade que por certo será
uma grande noite de ele.

gância ,nos salões do Cluze
Doze.

o Centro Catarinense re

cepcionou Elineana Haver
roth Miss Santa Catarina
1960.

Está circulando em nossa

cidade o. cronista Nagel do.
no de socíety" blumenauen,
se.

A cidade de Tijucas está
o seu 1° cente,festejando

nário.

Ilustra esta coluna as

duas últimas Mi9Ses Helisea

na Haverroth Miss Santa Ca-
tarina 1960 e Margot Pâim

Luiz Fernando Sabino diz
I
Luz Miss Elegante Bangú

que antes de transferir [lua Clube Doze de Agôsto.

A s O
APRENDIZES MARINHEIROS

FLORIANÓPOLIS
Acham.ue abertas' até o fim do mês de junho corren�

-te as inscrições para o próximo concurso de. admissão, '

As instruções poderão ser obtidas na Referida Esco_

la obedecendo ao disposto abaixo:
De 2a; a 6a. feira: de 0900 àD 11,30 horas.

Sábados: de 0900 às 11,45 horas.

rsYNT.EKõ:f
. '):

I p a r a
.

o a s s o- a I h, o/ I
id o seu rs c r i t ó r i o ou' L a r I
i Beleza i
I

D :
! istinção I
i' Durabilidadel
i Informações e Orçamento I

(onvile para mis�sa de 1.0 aniversario I Osvaldo Meira i
i. Àv. Mauro Ramos 206 - Fone 2758 I

di

de falecimento ....€I.fHl................................. -

DR. BIASE FARACO

ESCOLA DE

V I
DE

MISSA 7.0DE DIA
ANTONIO MORGA

VIÚVA MARIA GIANNEO MORGA, CARMINO MOR

GA, NICOLAU BASILIO MORGA E FAMILIA, TEREZA

MORGA ROCHA, EMILIO MORGA E FAMILIA, CONVI.

DAM AOS PARENTES E PESSôAS AMIG� PARA AS-
,

SISTIREM A MISSA DE 7° DIA, A REALiIfIlAR-SE NA

CAPELA.DO ASILO DE ORFÁOS, DIA 17 DO CORRENTE,
AS 6,30 HORAS, EM SUFRAGIO DA ALMA DE SEU INES

QUECIVEL ESPOSO, PAI, SOGRO e AVô.

Viúva, filhos, genros e netos do saudoso ABEL ÁLVA.

RES CABRAL JÚNIOR convidam os parentes e pessoa�

amigas para a minsa de ia aniversário de falecimento que

mand�arão rezar em ,sufrágio ·à sua boníssima alma, na

igreja de Sã_o Francisco às 7 horas, sexta jeira, dia 17 de

junho.
'

Antecipadamente agradecem a todos que compar-ece.
rem a êsse ato de ·fé cristã.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Admitimos um funcionário que tenha prática de

Serviço de Escritório e seja; datilógrafo - Tratar: SATMA

_ Edifício IPASE - 3.0 andar _' NEsrrA

Ste::l ..
CELitSl11J�Js�s1fo11r;��ssss�
Que teremos para o ano,
Dará ao funcionalismo
Vencimento mais hum�no.

O CANDIDATO;
EM TIJUCAS

Participando das comemorações do centenário de
Tijucas, esteve naqug,loe município o já vitorioso can

didato pessedista, que foi alvo de expressívas demons,
trações de solidariedade.
PANAMA

APEDITIVOS
�USICAOOS
DlAfMM'ENTE DA.s /9AsP9NS'.

DOENÇAS DE SENHORAS. ALERGIA. AFEcçÕES DA

PELE. VARIZES

'Consultas diárias das 14 às 18 horas
Rua Felipe Schmidt, na 46 - Sob.

CASA ÓTIMO LUGAREM
Vende.se 16, casa n.o 67 (2 pavimentos) da rua Bulcão

do suj.eita à desapropriação pelo Govêrno do Estado. InfOr
mações com o proprietário, à rua Jerônimo Coelho, 1 -

1.0 andar - sala 10, "Edifício João Alfredo", das 16 às 18

hora�.
'-

,

\
/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A VISTA:você ganha' "
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• Cruzeiros
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,

:liE&F em 'cacb
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" ..

136,00
360..

°0,
em cada _ I.360:�

3.600,°0 em cada 13;600:-
'

36.000.°0 em cada l�.OOÕio�·
e; assim ,sucessivamenTe

I '

\
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FLORIANÓPOLIS, QUARTA.FEIRA, 15 DE JUNHO DE 1960 I
-------- • b_. .......�.-...�.
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'lança' o'
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"uma' grande
. festa

que durard
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nas l vendas A PRAZO
, ,,"�dOg:::;entoS10 pO ,pelo preço a visto

e SEM ENTRADA
.

f� .' 36 anos de bons serviços

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I À Cia. Comércio e Indústria Malburg, 'fOi fundada
em outubro de 18601 por Nicolau Malburg, posteriormente
agraciado pelo Imperador Pedro II com a comenda da Ordem
da Rosa.

Histórico

WS" ''''S53'SSSS SSiSSsSSSSSSSSSSSSsssssssssssssssse

Comérdo e Navegação.
BAUER S. 'A.

AGENTES MARITIMOS
_j

Comissão - Conta Própria - Expedições - Despachos - Navegação
RUA PEDRO FERREIRA, 102

Telegr.: "BAUER" -;_ Telefones: 167 e 168 - Gerencia: 369 ICaixa Postal, 38

AGENTES DA:
-_. - . -

- ,G�neral Motors do Brasil S.A.

Transportes Marítimos

Itajaiense Ltda.
Proprietários dos N/M
ITAPEMA URANIA -

Automóvel CHEVROLET
Vendas _ Serviços - Peças

genuinas e acessáríos

LUCIMAR e SANTA. LUIZA
com viagens semanais, entre

os portos de

em geral
A MELHOR MARCA

Pneumáticos GOODYEAR
FIRESTONE - GENERAL

ITAJAI _ SANTOS - ANGRA
DOS REIS - R�O DE JA
NEIRO _ NITEROI - RECIFE

- -�:,

Ik. __ ._

SECÇÃO DE VENDAS
Mercadorias €:m geral por
atacado em grande escala

SAL POR GROSSO

e outros portos do Norte

POSTO DE SERVIÇO ESSO
Gazolina - Oleo - etc.

...

SAiS.SS<SSSSSiss';ssssasS$S"!s'é!'SSS?!:ca:a"{jâo!âSS:SSSiS$SSSS%%$'$$%.S$SU:

COMÉRqo EM GERAL

MATRIZ FILIAL

\
Rua Hercílio Luz n.o 111 Rua 15 de Novembro, 389

C. P. 167 - ITAJAí - S. C. Rio do Sul - S. Catarina
----------------------�,-..------�-----
---------------------------------��---

CIRILO GERMANI
•

\

LOJA DE CALÇADOS

Rua Hercílio Luz, 51

ITAJAí STA. CA1'A�INA

Relojoaria Calarinense SiA. - Filial
FILIAL

Praça Vidal Ramos, 26

ITAJAí STA. CATARINA

MATRIZ EM BLUMENAU

Rua 15 de Novembro, 459

ALME·IDA & VOIGl
REPRESENTAÇÕES E SEGUROS

CIA. AL:i:ANÇA DA BAHIA

2
Rua 15 de Novembr.o, n.o 62

��:::"-.)
End. Tel.: "ALMEIDA"

Caixa Postal, n.o 241 - Telefone n.o 241

L
ITAJAí STA. CATARINA

EGON SCHAUFFERT

Fábrica de Malas, Chinelos e ArtigQs de Couro

ICompanhia Comercio .111 o MEU AMIGO JOT�ón�����Vs�,�a
Industria Malhurg

NO ANO DO CENTENÁRIO DE SUA FUNDA'ÇÃO SAÚDA
! O MUNICíPIO DE ITAJAí NA' OPORTUNI'DAD'E
I' DA COMEMORA'ÇÃO DO CENTENÁRIO DE SUA

EMANCIPA(ÃO POL1íTlCA.
,

l . Êl.e veio de Joinville, onde militou dírtgtndo rádio' fa
i

I
zendo rádio e conquistando amigos e admiradores. Enér
gico, combativo e amigo de sua cidade, fêz, por ela, como

I
radialista, mais do que muito político de 'fachada. Nas úl
Umas elelçõea para deputado, candidatou-se, obteve ex

I pressiva votação e ganhou uma cadeira na Assembléia.
, Assumiu o cargo com as mesmas características que o dis

tínguíram em sua carreira de homem de rádio: eímpatía
pessoal, palavra vibrante e fluente e coração aberto às
bôas causas populares. Num país em que os Jotas predo ITAJAí
minam: conseguiu proeminência entre seus parea Fala
menos do que JK que, falando muito, enganou a própria
cígána, que não acreditava em BTasília. Contudo, fala ......()._.()....._·()__o__(),_·(),_.().-.o�
mais que o seu homônío de letras, o JG, segundo homem

da República depois do JK, que, mesmo falando pouco
age surpreendentemente, até para o próprio trabalhismo
nacional. Assím é o nosso Jota Gonçalves. Nosso, porque
se tornou popular, porque é um deputado que trabalha

que se identifica com o povo. Se me perguntassem: "Que
tal o Jota Gonçalves" - eu responderia: .

"E' um bom

deputado" ... E são tantos os ruins, que êsse bom valeria o

I máximo como superlativo!... Inteligente e, além díeso

I "muito vivo", deu um chute no nome de batismo e con
. I) servou apenas o jota, por axtenso, José, João ou Joaquim,

�'
I não interessa ao ooncaívea de Joinville! Na rua, nos ca

A Cia. Comércio e Indústria Malburg,. desde seus
I fés Assembléia ou seja lá onde fôr quem quiser falar com

o Gonçalves, terá de perguntar p�IO Jota. Como criatura

primórdios até a presente data. dedica-se ao comércio e por' humana, tem o coração proporcional ao tamanho que

i�
não é pequeno. Bom, amigo, e generoso sem alarde!... ; ITAJAítodos êsles longos cem anos manteve sua séde na cidade de Êsse é o nosso J. oonçatvee, um deputado cônscio de

1 suas responsabilidades, que trabalha pelo bem estar de ",)4"�()'-'()�IIII.(� ���_º"".-<��_�ii
. tajaí. sua cidade e pelo progresso de sua terra! ... No momento IA"'''''''---,.-- -,..---- -JI\

Quer como Armadora/ quer como aqenciadora de na- em que a. opinião pública, mal orientada, tenta, injuata • EMILIO ROMANI & C' IA S/A •

11\ mente, apontá-lo como aquilo que não é, eu lhe dedico es-
..

' ...
"

t d
.

d ta despretenl>iosa crônica. Crônica que não tem côr, nem ..
.••

•

I
VIaS em sempre esta o em estreito contato com as ativi a- .. o' o hecem na •

...
cheiro e nem fantasia políttca. s amigos se c n

INDÚSTRIA E COMÉRCIO •
I des exportadoras e importadoras do Vale do Itajaí, no trato hora da necessidade. E eu me honro em ser amigo do

• Funadada em 1891

I d
meu amigo Jota Gonçalves. .. Av. Vise. de Guarapuava·, 2400 •

I O escoamento da produção industrial e agrícola da região. JI ..

•

1 S T U D 10· J U R I' D 1- I' O
-

I! �
C. Postal, 41

TEL�C��U�sR' I4'-T'�I'�B2�A- !.��;� 4.208 - 6.225

�I Presentemente/ a Companhia Comércio e Indústria \;; ... �

I' Malburg/
dedica-se em larga escala ao beneficiamento de ar- I M rícío dos Reis advogado" .,

I :-1.. N:r�erto Brand

-

advogado I'
Refinaria de Açúcar AGENTES DA •

roz, mantendo para tanto grande engenho, com equipamento Advocacia em, geral no Estado de. Cg�1:I�A C��A���!���o.
1 de máquinas nacionais e estrangeiras. Santa Catarina II. à

.

M
.

h d .•
C d d I

" ,

f
" : Correspondentes:

-

•
. rm�=�� Aç�l;aros e

Sal de Macau e Mossoró
•orno atíví a e corre ata mantém a centenária ir- • INGLATERRA BRAS:tt.IA Em Pôrto D. Pedro II Filial em Itajaí

ma/ em acôrdo com o Estado de Santa Catarina;' um Campo Il•i ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO .. • PARANAGUÁ SANTA CA'I(ARINA •
ARGENTINA

.

SÃO PAULO. : .. . •

Experimental de Sementes de Arroz/ visando o aprimora-. Ed. SUL AMÉRICA 5° andar. .' J"
...- ... ..- .........w....----

I: _ Fones: 2198 e 2881
menta do grão. -

- ) � "'••••••••�.,••!••••••••
Ainda dentro de suas atividades industriais/ man-

J

----.....,-----------." '"

tém um conjunto de moínhos de fabricação italiana, para 111 L A U R O S I L V A� & F Il H O S

O fundador teve como principais seguidores seu fi
lho/ Bruno Malhurq. bem como seu neto Bruno Malburg Jú
nior e bem assim o sr. Bonifácio Schmítt, antigo funcionário

Ie que por longos anos e com invulgar tirocínio presidiu os IIdestinos da Ilrqanização. .,.. IAmalmente, está composta dos 'seguintes Diretores:
Presidente:-- Dr. José Bonifácio Schmití IIJ

!Ii
Vice-Presidente: - Sylvesire Schmiít 111Gerente: - Laercio Mauro Malburg

, ........

'1.11� � .� ���_�_����.. �..���-�.��--����-----�ti_-----�

PELO CENTENÁRIO

l:��===j
1�i7--;;7o�H;-j
i

de E. R. FÓES saúda, aos itajaienses, se

: congratulando pelo CENTENÁRIO

I DA CIDADE.

I ).� ...

Rua Hercílio Luz, 12

STA. CATARINA

RELOJOARIA ZAGUINI

Relógios de Pulso, Despertadores, Relógios de Parede,

Jógos de Vidro e Cristal, ôcuios, Fruteiras, Aparêlhos
"'.,

Niquelados, Lustres, Aba.jurs, Vasos, Pratos âe Vidros.

Santa Ceia; Crucifixos, Taças Esportivas.

Rua Hercílio Luz, 16

STA. CATARINA

FAR·MÁ (I A POPULAR

ITAJAí STA. CATARINA

ROOI LTDA.
Rua João Pessoa, 6 e 8 Ed. Telegr. "IRMARODI"

Telefone, -ª27 Inscrição 1.409

Ferragens em geral - Tintas preparadas e em pó -

Artigos sanitários, canos de ferro e plásticos para

água e instalações elétricas - Material elétrico -

Motores � Aquecedores - Molas e cordas espe
ciais para estofadores - Vidros planos e fan
tasia - Nylon para pesca - Ferramentas de

toc11,os os tipos - Cordas, cordões e barban-
tes _ Compensado - Eucatex e tniraie»

em tõtia«às linhas.

"'_-_.._-.-.-.-.r•.----.·.·.- -t.·-·.-.·.-� ,..._-.-.-.- -.-.-.-..•._---•..�--.

de PEDRO IVO VAZ

SA(JDA AOS ITAJAIENSES E OS VISITANTES

( A S A H E I L

Os melhores calçados para homens senhoras

'\.._
e críançaa pelos menores prêços

Rua Hercílio Luz, 155

�;
...

ITAJAí

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. \

f---�-ê�ie-i2--�e--�õsiõ-ifà-i8:-iiii�õ:-irinile-Feità-'jiIÔIHa- >;---i
:NAS MESAS, PIMHÃO, AMENDOIM, LARANJAS, (OJAS, BROINHAS E A (LÁSSKA QUEIMADA. - HAVERA DANÇA DE QUADRILHA. •

• MESAS À VENDA NA SECRETARIA DO CLUBE. :

Solidários com os dirigentes do IBC os cafeicultoresMineiros
PRESTIGIADO PELOS CAFEICULTORES DO SUL. DE MINAS O 1 ano

- e expandindo cada,
que se tem batido denoda, Prazo é outro ponto de gran- frentar qualquer concorrên-

,

vez mais nosso mercado ex- damente em deteaa dos ca.,
I de realce da admínístracão ela, de preço ou de qualída.,

SR. RENATO DA COSTA LIMA E SUA DIRETORIA - NOVA terno. Essa manifestação, feicu1tores da nossa região. Costa Lima, pois trouxe no. de. Por tudo isso, recebemos,

COOPERATIVA DE CAFEICULTORES. aliás, deve ser entendida a

.

vo alento à cafeitultura, com grande satisfação a

A recém-fundada Cooperativa de Cafeicultores de Ou- NÊNCIA DO PRESIDENTE tôda a diretoria da autar; "'VENDEDOR N° 1" dando-lhe a poasíbílídade de eearírmacão de confiança

Iro Fino Ltda., que reúne produtores da região do Sul de
,

quía principalmente o Sr. renovar e racíonalízar suas manifestada pelo Presidente

Minas, solícítou inscrição ontem no Instituto Brasileiro do Durante a reunião com o

,Newton Ferreira. de Paiva, I Também o .sr. Anton�o

\
I�vouras: col�cando o Bra- da Repúbli�a no Sr. Renato

Café. Para tanto, estiveram no gabinete do diretor New, .diretor Newton Ferreira de nosso companheIro de Fede-I Barbosa V�rguell'o falou so- sI1 ,em sItuaçao de poder en- -

da Costa LIma.

ton Ferreira de Paiva os Srs. Antonio Barbosa Vergueiro, Paiva, o Sr. Mário Seira re ,

' ração daa Associações Rurais I bre a atuação do IBC. Dís; -----

presidente da entidade, Lélio Goulart Paiva, membro do feriu-se ao trabalho que es-! do Estado de Minas - FA-:

\
se: JORGE LACERDA.

Conselho Fiscal, Mário Serra, presidente da Associação tá sendo desenvolvido pela \ REM - e representante do
- Também os associadoa I

K
.'

Rural de Ouro Fino e da Cooperativa Agropecuária de atual diretoria do IBC, de-! Estado no IBC, que continúa da mais nova cooperativa <::
yr�na Lacerda � f�lhas _con�Idam os parentes e pes-

Ouro Fino Ltda. Marcos Milward de Miranda. advogado clarou ao comentar a con, \ a merecer tôda a nossa con, de Cafeicultores de Minas a
soas arrugas para assístírem a MIs9a que mandarão cele,

daquelas socieda'de9, e Agrícola Brandão Serra'. fianç� que o Presidente da fiança e todo o nosso apôio, de Ouro Fino, considerar�m �rar na Ca�edral _Metropolitana, às 10 horas do dia 16 de

A região do Sul de Minas proporcionada a tôdas as a9- República acaba de reafir- mercê das providências por absolutamente indispensável
Junho, em mtençao da alma do seu esposo e pai JORGE

produz excelentes cafés, es, sociações de cafeicultores, mar no sr. Renato da Costa a manutenção do Sr. Renato L.ACERDA, pelo transcurso do 2° aniversário do seu fale-

t It t 1 f
' \

d t d 1 d f L' l't' Desesperada luta de .'

\
CImento. .

,1'1 amen e mo es, ava grau- I
en 1'0 o p ano e avore- ima e na sua po 1 ica ca- da Costa LIma a frente do

da, tipos 2,3, e 4, que os tor-! cimento à associação de pro; feeira: uma mulher para aI·' mc, pala é, na atual con- ---------------------

nam bastantes disputados dutores. - Ê Indíspeneável que o cançar O equilibrio juntura, a pessoa mais índi- I

rONVITE - MISS'A DE ANtVERSA'RIO
no mercado. Com a coopera-I As lavouras de café do Sul sr. Renato da Costa Lima

i
cada para dirigir os destí,

'

�

tíva ora fundada, reunindo de Minas aâo das mais bem continue à frente do IBC, Psiquico nos da cafeicultura nacional, I V Ar

grande número de produto-! instaladas do Estado, haven- tendo em vista o grande
Durante muitos anos uma' que tão bem tem sabido con, .va. - Ice Roque Alves, Dalva Roque Al-ves, Dilsol1

res das proximidades de
I
do J'á grande número de

\
mulher Evelyn Lancaster duzir. Embora o têrmo [á Ser�f�m Alv�9 (ausente), LorivaI Dilson Serafim Alves e

'trabalho que vem desenvol- . .

t d .> trí familía Lonval de so f T'd .

Ouro Fino êsaes cafés rece, plantacões novas dentro da vendo em pról da cafeicul-
VIveu ln ens!? rama ele 1'1-

J esteja batido xpressa mui
'

_

"-' uza ,e .arm Ia, convi am aos paren,

_

r
•

_

••
pia per50nalIdade. O mun- ,e' -

tes e pessoas de suas relacões para assistirem a missa de

berao melhor tratamento, mais moderna tecmca e com tura nacional, trazendo a do ncou estarrecido quando to bem o pensamento de to- 1 °
. ,.

d f I
.

-

t d

'I' 1
'.'

. amversano e a ecimen o e seu saudoso espôso pai
graças ao aUXIIO que hes produção das mais elevadas, tranquilidade a produtores, S8 revelou esse caso smgu- d09 os produtores de cafe do .

SERAFIM SIM-O L
'

'

será prestado técnico e fi- superior a 120 arrôbas por exportadores e importadores,
lar. Poucas referencias ha- Brasil e acredito mesmo que

e .avo A A VES, que seta rezada na ma-

nanceíro, p�IO IBC em mil pés. dando uma garantia de es-
v�a n� líteratura médica.a do o�o também o "slo .an" I t�IZ de N. Senhora .de Fátima no Bairro do Estreito, no

, . � . _

'
. ,

situacoes semelhantes. DOIS P, ' g dia 15 do corrente as 7 horas.

Igualdade de condíções, ahas, tabilidade de preços _ que psiquiat.ras norta-america- dado ao Sr: Renato da Costa .,
.

, ,..-

com a ajuda que está sendo INDISPENSÁVEL A PERMA- se mantêm há maia de um nos, os drs. Colbert H. Thig- Lima de "Vendedor na I" do .

A todos que _compaIeceIem a este ato de fe custa an-

pen e Harvey M Cleckley I B '1 AI' dí d
tecípam agradecímentos.

. ,raSI . em ISSO, evemos

que trataram de Evelyn, '

.
. .

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

publicaram a respeito um
levar em conta a estabíltda ,

II. d d N r d ( ,

.-

notável livro _ AS TRÊS de. q�e êle d.eu a noss� cO-, rma a' e ' ossa ,lJra. a oncelcao
FACES DE EVA - que ser- mercio exterior de cafe. Sua I

.

viu posteriormente �c ar- ?olítica Cafeeira a Longo I Festa de f'�rpus (rI1sll"6umento para um filme e \.\\1
no qual relataram minu-
ciosamente todo o trata- LEIA EM NOSSA NOVA ( OI N V I T E
menta psiquiatrico 8 que EMBALASEM COMO
Evelyn se Submeteu até che- SE PREPARA UM BOM Em nome do Sr. Provedor em exercícío tenho a honra
zur a umo completa rec r- CAFÉ .-

peraeão. �urge agora, lan- ZITO de convidar aos Irmãos desta Irmandade para compare-

_ çarlopela mesma editora a cerem, na saortetía da Catedral no dia 16, às 15,30 horas,

I�HASA,. novo e em,oc;,)�! Gra'f1ca Conl11ne'nle' para que, revestidos de seus balandráus tomarem parte
r,al��e lívro - A FAC _,UI' na Solene Prlcíssâo de Corpus Christi
FI!'AL DE EVA � no qu.lll

. ,.

.

E"elyn. Lancastcr, com o Lida Consistór'ío da Irmandade, em 13 de junho de 1960

auxilio do jornalista James
-

I Américo Oliveira

��.ling, faz o relato dos _da-I I'ípogratía e fábrica de 2<l Secretário
I J .. c' (IS :1I'.<': e da deses.. �" , .

rada luta para atíng.. II
Canmbo. Impressos em geral

equinbrío uma críacu.o Rua Aracy Vaz Canada, 186

n()rn�al 'creb�entanáo tm;,i- Estreito - Florianópolis
ta ll1formaçao nova que Inão havia sido registl'alh ( d Ad

I -

pelos �édicos qu� !l trata-! urso e mls�ao I'ramo E sem dUVIda uma I
' ,)

história C(lmOvente, profun- GI
, I

damente humana, extraor- ·ao InaSIO I(Unária. Se não encontrar De ordem do M.D. Irmão ProveJlor em exercicio, tenho
em sua livraria peça pelo MATEMATICA, PORTU- � a honra de convidar os Irmãos e Irmãs, para na próxima
reem�olso postal, a D.P.J.R. GUES, FRANCES E LATIM. I qiiinta feira dia 16 do corrente ás 1530 horas compare
.,- CaIxa Postal 41327 - Qao PREPARA SE • U

.' .

' , '.
-

Paulo _ Preço: cr$ 200,00.
- nL NOS cerem a Catedral, a fIm de, com balandraus ou fItas, to-

csSSSSSSssSSSSSSsSSSS<,..J+aClJ!OC'!,'té"'h'nShSS$nt-hji'h%"'''SS%��SS"r:O;$'%'
- ��::Ãg A�U���A�I�. :g� \ mal'�:n�����i:,a l�ra:ed��s:h�r��iS�!�o de Corp!ls Cl'isti.

SOUZA FRANÇA, 20 _ Te- José Tolentino de Sotiza

C A F E Z I N H O, NÃO ! lefone, 35-30.' Secretario

C A F E Z I TO! : to)eu e•••�u••••••••••

IjEABRICA DE TECIDOS i
� MA1mz FILWS

1 �:b::O'C:::::R:O ICARL OS REN�AUX ,S A. i

�� �
São Francisco do Sul !ta]' aí e Joinville'

� SENNA e I.;EDA ANA SEN-
, ;

,.. . .:
� NA, participam aosseus,:1iEnd. Telegr.: "Marítima" � pare�tes e pessôas de sua :

I
Agências de Vapores, Despachos e Serviços Correlatos �. relação, 'O ,r nasêimento de:: Secção N A V'D E -- ITAJAI

AI'mazens, Páteos para Madeiras
sua prlmgg�nita MARIA J • • :

.� AUGUSTÀ:õcôrrido riõ dia I: EXPORTAÇÃO E IMPQRTAÇÃO •

,

e Trapiches Próprios , 11 do .cÓrl'ente na Materni-! C 'd RIBEIRO E d T 1 TEC·i� dad� Dr. Carlos Corrêa, •
O. L - n. e egr.: IDOS - Cx. Postal nr. 8

Linhas Regulares De'_.vapores Para Os Portos Dos ��. .: •

� Estados Unidos, ,Canadá;�República Aregntina, República ·PRE(ISA..SE· Rua São Francisco, 39 - Fone, 215 :
.

� do Uruguai, Africa do Sul, Mediterrâneo, Austrália � DE
I ! II �

UMA MOÇA PARA

.!!
ITAJAI - Estado' de Santa Catarina

I

._I�
e Diversos país�s da Europa

� ���I���T:: �os:��
..

� CONSELHEIRO MAFRA, ••
CONSUL CARLOS RENAUX para Recife - "TRIUNFO'! e "'ESTJl;LA" para o Rio ;

FILIA DE ITAJAI, ,ESTADO DE SANTA CATARINA
�
..
' _186_-FUNDOS.

- "PIRATININGA" e "GOIANO" para Santos
'

•

: ,Ag'entes �a STEAM;SHIP - COMPANY TORM - LINES - COPENHAGEM - Re.
•

Rua João ,Pessoa Nrs. 44/46 � VEN'DE SE .:�:
cebe carga� para os port09 Americanos. Agentes da MITSUI STEAMSHIP CO. IiCaixa Postal 79 Tel f 251 302 �'MO'VEIS AN-TIGOS
LTD. - ToQUIO - Recebe cargas para os portos japonêses --:-POLISH OCEAN

� ,
- e ones, e � LINES - GDYNIA - Para H_!tmburgo SZOZECIN, GDYNIA, ROTTERDAM

� � Tratar à Rua Aimirante! I
�_._'_�_'���������'�'�'�����.���'������4�����������=�=�=�=�=�=�=�=�=_��=����.�����������:.. :��.��_�� Lamego, 11.

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

�&SSMS riSSSSS*'S, _5%$Sq;SSSS,..Ss�tsS:!,,'f..,.,,$,$.j...sws:U!%SStí$,.S

Matleireira Marcelinense LTIlA.1
PRODUTORES E EXPORTADORES DE MADEIRAS

Rua Campos Novos

Telegr.: "Marc�ljnense" - Telefone, 81
JOAÇABA Santa Catarina BRASIL

Depósitos
JOAÇABA - Telefone, 81
CURITIBANOS - Telefone, 72., �

JOINVILLE

SERRARIAS PRÓPRIAS
Seção'de' Embarque

- ITAJAI-

TRANSPORTES 'BRÓPRIOS

Rua Felipe Reisel' sjn
Caixa Postal, 148

Telefone, 523
e

SÃO FRANCISCO DO, SUL

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade

CORPUS. CRISTI

"

------------------------��

(om,panhia Fábrica
RU'Q Curt Hering

IIIIAI
-�=.�--

de PAPEL ITAJAI'
Caixa Postal, 16

SANTI EIIIRINII
n·72

í
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Itajaí

UM, POU('O DO PASSADO PÔRTO: ESCOADOURO DAS RIQUEZAS DO VALE -INDOSTRIA -- !ENSINO ASPEC TOS CULTURAL E SOCIAL
Ete.rno enamorado de Ita

[aí, Marcos Konder, em su

cessivos trabalhos, conseguiu
nos dar um ligeiro apanhado
do que foi a fundação da bela
cidade à margem direita do
rio que lhe empresta o nome.

Na sua "A pequena Pátria",
M. Konder rerere.sa às "Ano
tações' feitas pelo "coloniza
dor de fato", Antonio M;ene
zes de Vasconcellos Drum,
mond, dizendo que o mesmo

veio, em 1819, a Santa Cata
rina, pela segunda vêz, "'e&
pecíalmente para empreen .

. der a colonização das terras
marginais do Itajaí". Cita o

autor a seguir, numersos

ratos
.

que demonstram sobe

jamente ser o sr. Drummond
o colonizador primeiro de

Itajaí, terminando por afir
mar: "Podemos, portanto,

/

tranquilamente aceitar An
tonio de Menezes Vasconcelos
de Drummond, como o pri
meiro colonizador destas pa,
ragens, certos de que, se ou

,t,ro qualquer aqui esteve an

tes dêle, não realizou ato 3:1-
gum, digno de ser aesínalado
como obrà de trabalho e de

'posse".
Estas parcas considera

ções vêm à baila, por ocasião
do centenário da rica cidade,
que vem sendo comemorado
desde o dia 4 de .abríl com os

maiores resteíoa
.

Vida política e adminis
tartiva tumultuada, em vir
tude haver surgido à época
da eclosão da Revolução fe
deralista da qual não con

seguiu sê afastar, sofre ter
ríveis consequências.
O primeiro Superintenden

te Constitucional do Muni

cípío de Itajaí, Coronel Eu

gênío Luiz Muller, não con,

eegulu fazer muita coisa pe
la novel comuna.
Em 1850, chegou ao Brasil,

proveniente da Suiça, o sr.

Samuel Heusi tendo na ida
de de 21 anos; se transferido
para Itajaí onde, por div-er
sas vêzes dírígíuvlhe os des
tinos com larga visão de ad
ministrador nato. Baiano da
nata, Pedro Ferreira e Silva,
"onde o político nunca des>
lustrou o profissíonal", foi
outro homem de rara felici
dade à frente de Itajaí. Na
tural da Alemanha, Jorge
Tzaschel emprestou seu tra
balho e sua inteligência ao

município de Itajaí, como

Prefeito. Adolfo Germano de
Andrade, Alberto Werner,
Francisco de Almeida, Abdon
Foes, Arno Bauer; foram ou

tras figuras ilustres que tra
balharam arduamente por
Itajaí. Marcos Konder foi
Prefeito Municipal de 1915 a

1930, merecendo, assim. a

preferência do eleitorado do
Vale do Itajaí por 4 vêzes
consecutivas. Realizou uma

das mais fecundas adminis
trações que Itajaí já conhe-
ceu.

I
ENSINO

I
e "Bloco dos XX".

A rêde de estabelecimen- O primeiro foi fundado em
tos de ensino secundário em março de 1897, inicialmente
Itajaí, é constituida do oi, como clube carnavalesco. Só
násio '''Itajaí'', da Escola em 1906, é que tomou o ca-
Normal' "São José", da Bs; ráter que conserva até hoje.
cola Normal regional "Alva, Sem ser um clube estrito,
1'0 de Carvalho", e da Esco_ mantém, contudo íneélume
la Técnica de Comércio "Ita_ aquela tradição de somente
jaí", esta última fundada em reunir em [leu quadro asso-
1955 e ora sob a competente . ciativo o que mais expressi
orientação do professor Moa, vo oferece a sociedade Ita;
cir T. Mourisco. jaiense.
TRÊS GRANDES CLUBES Outro é o Clube de Caca e

Tiro '"Vasconcelos Rrumond"
Três grandes clubes se uma das mais antigas asso.

constituem no ponto.con- ciações da cidade. O velho e

vergente da vida social de I tradicional Clube dos Atíra,
Itaj aí: Guaraní, Atiradores dores, foi fundado no século

passado pelos alemães ou

seus descendentes residentes
em Itajaí, e que transplan,
taram para a nova Pátria,
uma das mais caras tradí,

.

ções da velha Germânia.
O "Bloco dos XX" é um

clube de gente moça. Foi
fundado em agôsto de 1929,
e nêstes seus trinta anos de
existência tem mantido fír.,
memente aqueles propósitos'
que levaram Abdon Fóes e
maís um grupo de animados
íovena a organizá-lo. Suas
festas de aniversário se

constituem, invariàvelmente
num dos pontos altos dá
sua vida socíaí. Tem sua
séde no edifício do C. N. "Al;
mirante Barroso",

S E 'N T I

CAMARA MUNICIPAL Os demais Vereadores são
os senhores: José Palmeira
Neto, do PSD; Felix FóelJ, do
PTB; Cyro de -Freitas, do
PTB; Mario Uriarte, da
UDN; Mauro Schneider, da
UDN; Luiz Leôncio Buchele,
da UDN; Eduardo Canziani,
da UDN; José ROdrigues de
Araujo, da UDN; Ourlval
Cesario Pereira, da UDN.

O Poder Legislativo bas,
tante prestigiado, tem' como
Preaídente o sr. Eurico Kro;
bel; Vice-Presidente Nuton
Kucker; 1.0 Secretálrio Ar;
no Cugnier; 2.° Secretário
Carlos Afonso Seara. Todos
pertencentes ao Partido So
cial Democrático.

Manuel Martins
PE. DR. ITAMAR LUIZ DA COSTA

Há determinada fase na existência do homem, que o
destaca em definitivo, projetando-o no conceito social e
consagrandn.n específicamente.

,
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<

1.1. Agência' Maritima e �omercial 'IAMiRCO'-jiBõGuiiiT
Dos Festejos: do Centenário de Ita.jaí

i
•

�������������������������I
I
I
•

I
STA. CATARINA •

DIA 18 DE JUNHO - sábado ...-.,.

20,00 hs. _ Retreta promovida pela Banda, Doxologia Cristã.

22,00 hs, - Partida de Futebol de Salão no Estádio do Atlético Clube ICM·aí.

23,00 he, - Baile promovido pela Sociedade' Guarany.

DIA 19 DE JUNHO - d9mingo.....-
;

09,00 hs. _ Lançamento da Pedra Fundamental da Igreja Presbiteriana no fu-

I turo Templo na rua João Pessôa.
.

I /10 00 hs. - Gincana automobilística.

: 13:00 hs. - Preliminar de Futebol entre seíeções de Itajaí e N'avegantes.

: 15,00 hs. _ Partida de Futebol entre a Seleção de �tajaí ,e o C. R. Vasco da. Gama,

.= do Rio de Janeiro, no Estádio do c. N. Marcília Dia!:!.

20,00 hs. _ Partida: de Futebol de Salão no Estádio do Atlético c�ube Icaraí.

( A S A. S A O P A� I ::Ah� D::u��H:'-d::�:::"'0 na Soci:dade ouaranz, com a ap<osen.

KUNIFAS & FIGLARZ .,::*_s�, : tação das debutantes. �

.
_ ...�.'

I J
"==�'''"���;�'1lI���i�:

...........� � _ � , .

�Casa Zimmermann
�� .

_

. DE .

��-.�-�-�--�����������._.�..�
.

( A S A B A l--I N IH 0- �
..

.�
.,. ..

..

�
/.

MATRIZ ITAJAí- �oD{;essionáriosWillys1)

(

2), FILIAL ITAJ-Aí - Departamento Marítimo

4) FILIAL BLUMENAU - Departamento Agrícola

3) F�LIAL BLUMENAU - ConcessionáriosWillys
-

5) FILIAL LAGES - Concessionários Willys

CASA DA AR'M,A(Ã� LIDA.
-

.

IESTUDIO M.A R ASÃO PEDRO( A S A
de JACOB NICOLAU MUSSI O MÁXIMO EM FOTOGRAFIAS

Praça Vidal Ramos, 29 Rua Hercílio Luz, 124

ITAJAÍ
)

Grande sortimento de Fazendas

Rua Hercílio Luz, 52

IíTAJAÍ
Fone 179
STA. CATARINA

MACE'DO( A S A S/A. DISCOS - CAÇA E PESCA

Rua Hercílío Luz, s/ri. - Caixa Postal, 155, COMÉRCIO DE TECIDOS
Tecidos finos p/Senhoras e Cavalheiros

Casimiras e Linhos

Confecções em geral

ITAJ_AÍ STA. CATARINA

�#
(IAi AMERICANA DE SIEGUROS -000-_

_.

Fazendas, Roupas feitas, Armarinho e Calçados,'
Rua Hercílio Luz, n.v 20

STA. CATARINA

TELEFONE: 512

ITAJAÍ
STA. CATARINA

RUA lIERCILIO. LUZ, 36 - I T A J A I
A MAIOR E A MELHOR SAPATARIA DE STA. CATARINA

-

DIA 15 DE JUNHO - quarta-feira - I1- 06,00 hs. - Alvorada, com queima de tógos de artifício.
08,OQ hs. - Inauguração da "Praça do Expedicionário".
08,30 hs, _: 'Inauguração do Obelisco do Centenário, oferecido pelo Rotary Club

de Itajaí.
'

09,00 hs. - Hasteamento do Pavihlão Nacionál, em seguida grande desfíle das

associações locais: escalares, cívicas e desportivas.
12,00 hs. -- Banquete Oficial orerecído-àa Exmas. Autoridades, na Soe. Guarany.
13,30. hs. - Preliminar de Futebol de Amadores de Itajaí e Blfmenau.14,00 �s� - Sessão solene promovida pela Câmara Municipal e Itajaí, no Salão

"RUI BARBOSA" na Prefeitura Municipal. I15,00 hs. - Partida de Futebol entre os esquadrões do C. :N. Marcílio Dias e do
C. N. Almirante Barroso, no Eotádio do C. N. Marcílio Dias.' I17,30 hs, - Abertura da Exposição de Madeiras Catarinenses no Herbário "BAR"'

BOSA RODRIGUES" e visitação pública. .

18,00 hs, - Arríamento do Pavilhão Nacional, aeguído de TE-DEUM em ação de

graças na Nova Igreja Matriz e apresentação do conjunto vocal
"Santa Cecília" interpretando um coral de ópera "TANHAUSER" de

, .

Wagner.
20,00 hs. - Queima de tógos de artífícío.:

21,00 hs. - Desfile de carros alegóricos
23,00 hs. - -Baile promovido pela Sociedade Caça e Til''' "Vasconcelos Drumond" .

DIA 16 DE JUNHO - quinta-feira -
.

FESTA DE CORPUS.CRISTI
. 20,00 ha - Prurtida de Futebol de Salão no Estádio do Atlético Clube Icarí.

DIA 17 DE JUNHO - sexta-feira -

20,00 hs. - Noite de Arte - Concêrto de piano pela Senhorita RENI BARBOSA,
na Sociedade Guarany e a apresentação do Côro orreôníco da Escola

Normal "São José".

21,00 hs. - Partida de Futebol de Sálão no Estádio do Atlético Clube rcaraí

I

-MOACYR w. ZIMMERMANN

Artigos Finos para Senhoras e Cavalheiros
FONE, 591

Rua. Hercílio Luz, 58 - 60
I T A J A I - Santa Catarina I

NavegaçãIRõiiãfi�W�'WN
MaritillB llaçú.· S. I ..

/

EMPRESA DE NAVE"GAÇÃO

End. Telegr.: "ITAÇÚ" - Rua São Pranciseo, :l9
, j

.� ,

Telefones, 143 e 215 -\Caixa Postal, 8

I'fAJAI ESTADO DE SANTA CATARINA

Secção Marítima - Navios TRIUNFO e ESTRÊLA
"

LINHA ITAJAI - RIO DE JANEIRO

I
de· açucar ADELAIDE S� A.

SANTA CATARINA

Usina
. ,
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lvatJ�eina#�esta tar�e, visan�o o C�O,UI- com o. Figueirense
o choque Avaí "versus" Figueirense, que domingo próximo abrirá a disputa do rel'urno do (ampeonato da Cidade, categoria de pro
fisionais i é o assunto que predomina nos' círc'ulos' futebolísticoS' da cidade. O famoso clássico da riyalidade que no lurno loi ven
cido pelo Figueirense por u mgol de penal',� �deverá ser dos mais atraentes. sensacionais e renhidos como são lodos os enconlros

enlre os dois clubes mais vezes campeões da, 'cidade, e do Estado. As duas 'esq'uadras, visando o malch que se aproxima, eslão ele-
.Iuando grandes preparativos com o intutito de se apresentarem em forma adequada a um rendimento digno da" importância do pré
no .. Hojef à larde, treinará o Avaí que obed'ece à orientação técnica do craque do passado, Nizeta. Sexta-feira, haverá o "apronto"
do time. Quanto ao Figueirense que domlngo, em seu campo, empalou com o Atlélico·por 1 a 1, lambém deve rá treinar hoje, porém
à noile, sendo prová,e( que seu derradeiro exercício dê .depois de amanhã.

'

r1embrand((j I
Na disputa da famosa passe transitória, Era dls

COPél Roca (Brasil x Ar'gen" putada em uma única par
tina), cuja instituição se tida, De 1939 a 1945 passou
verifi-cou em 1914, nosso país a ser decidida em "melhor
venceu-a nos anos de 1914, de tres" e ç1e 1957 para cá
22, 45, 57, e 60 e os porte- em melhor de duas partidas,
nhos em 1923. 39 e 40. Logo. vencendo a seleção que fi
somos os maiores ganhado- zesse primeiro tres pontos,
res do precioso troféu. Po- x x x

rém, brasileiros e argentí- O título de vice-campeão
nos estão em igualdade de de 1960 do Torneio Rio-São
vitórias, pois venceram cada Paulo. foi a melhor coloca
um oito pelejas, tendo haví- ção conquistada pelo Bota
do um empate, nas 17 Vezes fogo na disputa do grande
em que estiveram frente a certame. O clube alvi-negro
frente, não havia sido feliz com os.

c o locações anteriormente
obtidas, senão, vejamos:

1950 - 7,° colocado (lan
terna")

1991 - Não disputou
1952 - 4,° colocado
1953 - 3,° colocado
1954 - 9.° colocado ("lan

terna")
1955 - 3,° 'colocado
1957 - 4,° colocado
1858 - 5.° colocado
1959 - 6,° colocado

EDER JOFRE, CAMPEÃO DE FATO
. São Paulo, '14 (V, A.) - levar o "títulO· que lhe per- da: sua classe inegável de no profissionalismo, não

De nada adiantou a intensa' tencía, Exigiu dois [urados grsi.de. pugilista, desabavam houve vencedor. Desde o ter

guera de nervos que o ar-
I argentinos e, no último trei, "I IlJirapuera. A resposta do ceiro confronto, e vitória

gentino Ernesto Miranda
I
no, chegou à estupidez de campeão explodira numa por pontos do brasileiro, Mi

moveu durante várãos dias I nocautear um amador ío- ,�af;...'va'da de golpes que o randa deve ter compreendi-
para aretar o ânimo de E'der !

vem e enexperíents que lhe ,;ti1iOLilal'am, do o quanto seria difícil su-
Jofre. Menosprezando - por servia dE "sparrtng". Apro- Tudo a Favor de Um peral' ou eliminar o "pun, Eis os resultados:
tática. é evidente - o pu- veítou a oportunidale para E'der tinha contra si não ch" forte do adversário. Seu 1914 - Brasil 1 x !A.rgen-
gilbta que lhe arrebatora o dizer que faria o mesmo a sómente a guera de nervos jogo habitual, batendo e Campeão de Fato tina O - Buenos Aires
título sul-americano. Míran , E'der, que não era pugilista do argentino, Arríscar a t.U!1- saindo ràpidamente, traba- Jofrinho não se intimidou 1922 - Brasil 2 x Argen-
da não se cansava cfé repe- c não tinha qualidades para bérn a sua, posição de segur.- lhando com a esquerda e com a campanha pelo ar- tina 1 _"'São Paulo
tir 'que fôra esbuInaÕÕ' e que vencê-lo, do pêso-galo do mundo, evitando qualquer troca de gentíno. Subiu ao ringue pa- 1923 - Argentina 2 x

o venceria tantas vêzes No dia seguinte antes do
contra um homem :j,uc já golpes, poderia levá-lo de '3, vencer por "knock-out", Brasil O � Buenos Aires

quantas o enfrentasse: Afir- nono minuto de luta, Ernes-,
rôra excluido da lista dor pé ao 15,0 "round", mas não orno. prometera. Mostrou-se 1939 - Argentina 5 x

mou. enfàticamente, que to Miranda caía derrotado
"dez melhores", Dava ape- bastaria para torná-lo ven- -almo e frio em todos os 1 Brasil 1 - Rio

viera de Buenos Aires para I Sua gabolice, sua arrogân., nas uma "chance" ao ex, cedor. Por isso, sexta. feira, nstantes, sem perturbar-se 1939 - Brasil 3 x Argentí-
nsssssoo-;SSSSSSSS$SSSSW$SSSSSSS campeão, "chance" perigosa" chegou a expor-se e tentar -m qualquer ação. Desde o

na 2 - Rio
•

� ��RN�7nI7n7n�15?7n�"'_S'Sií)
pois Miranda nada tinha a surpreender nos "rounds" início tomou a iniciativa e 1940 - Brasil 2 x Argen-

asa·
perder, jogava só para ga- íníofaís. 'E',der, como todos, orocurou a,trair o adversá- tina 2 - São Paulo
nhar, Por outro lado. a pre- procurasse "crescer" na se- 'io, conseguindo-o em vá- 1940 _ Argentina 3 x Bra-

x x x

�ença..l doí iurad .g d t d d I t
. O dr. Sadalla Amím Gha-

" ne OlS, Jura os ar- .un a me a e a u a. ,,'! 'ias ocasiões ,embora sem sil O - São Paulo
gentíno b

. e
- nem, abalizado facultativo

s. se em que msus- sperava que o argenu ') 'oder tirar maior- proveito: 1940 - Argentina 6 x Bra-
peitos,' não .deixava' de pro, randa, no entanto, fõí para sil .1 _ Buenos Aires

em �oinviIle, é conslderado

vocal' mal-estaj' e influir a frente e ríõ-segundo-tround' ,

d 1940 _ B' 'I I um símbolo nos círculos es-
UI \1!ran a, atuando explêndl, rasi 3 x Argen

psicofôgicamente no espíríto chegou a búscar a iniciativa lamente, como nunca o ti- tina 2 _ Buenos Aires

-

P?rtivos cl� cidade dos Prín-

do lutador 'bcasíléíro. As vi� di) ataques, Ainda .desá .

vez nha feito diante do público 1940 A t' 5
cipes, multo embora nunca

tórias espetaculares, que o seus planos não deram certo. brasileiro. apenas valorizou si! 1 _�u:!�� �7:es x Bra., tiv«:sse, ocupado cargo de re-

levaram a ser 'Consagrado Na" prtmeíra. oportunidade o seu triunfo, Na-o conse- 1945 Arg t' 4.
Ievãncía no setor dos espor-

.

- en ma x Bra- t A I d J' 'II
'

como desafiante do campeão Jofrinho abrlu.Ihe a guar- guíu superá-lo nem mesmo sil 3 _ São Paulo �s, el,e �ve omvu e va-

mundial Joe Becersa. pode- lia e desferiu os golpes que t 1945 _ B 'I
nas rea izaçoes de vulto, en-

.... na r on agem dos' dois assal- rasi 6 x Argen
riam perder completamente Q «crrubaram. Sensível ao tina 2 _ R'

-

tre as quais destacamos a
tos em que se aguentou <de 10 d t

-

o valor se êle dessa vez não castigo, o argentino caiu, 1945 _ B' 'I
c ,ns ruçao da glgantesca

pé. Se havia quem dissesse rasi 3 x Argen b
T

fôsse o vitorioso. Miranda levantou-se quando a con, tina 1 _ Rl'O
-

arquí ancada de cimento
ser o argentino técnícamen, d d t'

sabia disso e armou o jogo tagem chegava a três, mas a t 1957 A t'
arma o o es adio do Amé-

e superíor, a es/sa hora ele-, -, rgen ma 2 x Bra; rica tornando-se a melhor'
para tirar o maior proveitd. dor, nos olhos e na bôca, sIl 1 RIO '. .

ve o.l>tar convencido de que d t t S
Técnica e "Punch" não ,deixaram voltar à lu- 1 "57 B

'
c quan as eXlS em em an-

o título-sulamericano está ,ti
- .:asll 2 x Argen- ta Catarina,

.

A luta de sexta-feira foi a ta antes de o árbitro che- .

t tlna O - Sao Paulor€a,men e nas mãos. do mc-
quarta entre E'der e Miran. ao último seg'undo' da con_ 1960 - ArgentinaA x Bra-
Nas ,duas primeiras ocasiões tagem do "knock-out". lho!' pêso-galo do Continen_ sil 2 - Buenos Aires

�""�"_.�"_""�"_,,�'$,_-�:_�
.• :$�_'�"'�*�i�S�j�l'P!�$�$í�--�<�'!iI�S�&�*�Ií"�w�$=S�%::"::"'__!!!=::$�%�S�S�S�S:!W!!!S�'��co�m�E�'�de�r iniciando careir� Tentativa Para � ·Outra·

te, Jofrinho -atuou corno um' Hf60 '�--Brâ:sil 2 x Argen-
Ernesto Miranda continua, autêntico campeão. digni- tina O - Buenos Aires

nã0 obstante a derrota in- fl<!c,u o título ..e não deixou No ano de 1957 não houve
desculpável. a procurar am- malgem a que encontrem prorrogação, cabendo a ta-

Classificado em conr,urso

Ci"'fJtf.. para uma novã luta ecos as .ctesculpas de Mircm- ça ao Brasil, conforme o re-
nos Correiros e TelegráfiCOS,

com E'der. Anima-o. natu_
da. guIamento, Este ano· houve

o g'oleiro LeIo segue hoje

ralmente, a esperança de prorrogação, vencendo o
para a cidade de Itajaí, on-

surpreender E'der Jo!re ou
(Renato Pacote - O Globo) Brasil por 2x1. A taça é de

de assumirá seu cargo no

ganhar mais alguns. mUha-
departamento postal local.

res ode cruzeiros. Ao terminar Figueirense x Afl.e',III(o.. Desfa Vez
o jogador, que Já defendeu

a luta, ainda no "ringue", o
I as cores de quase todos os

ôlho direito já começando à H E f
nossos clubes de profissiona •

inchar-se, lábio partido e ouve .

mpa e is. tendo no ano passado inte

três dentes amolecidos, de- COnstituindo a parte prin-
grado o Avaí, teve oportu�

se, houve um amistoso na nidade de palestrar com ..

clélrou que ficara-- sem vis'ão cipal do programa come- ta d dI'
...

,
r e c (ommgo, no seu nossa reportagem e. iridaga_tonto e não p.udera conti_ morativo do 39.0 aniversário estádl'O n E t 't t, o s reI o, endo do pelo nosso redator se

nuar. Ao CeL Vicente Sá- de fundação do Figueiren_ como prot
.

t IagOnIS a o pe otao continuará a prática ,do e3-
guas Pr.êsas Júnior, presí- alvl' negro 'l'd

A
'

FI
- ,Vlce- 1 er d o porte-rei e a posibilidrude de

dente c.a lj'.P,P" repetiu a vai x Iguel· Campe' t d C'd- ona o a 1 ade e o vir a ingresar num cftibe da
mesma coisa, acrescentando "onz "d C""b 'te o !u e Atle ico Ca- Liga Itajaiense. Lelõ res-
que sentira, uma explosão rense Sa'b d tarl'nen B' I'

, a O se, oa pe eJa que foi pendeu que sinceramente é
na cabeçél ao receber o gol- aSl'stl'd' ""1", a por um pUu lCO e dos que tem gosto pelo fu-
pe na vista direita. Mal's O Figuel'rense na-o q

.

t
.

.

, UlZ e ermmou sent vencidos e. tebol e será bem difícil a_
brde, atendendo aos jorna- propôs jogar em seu campo. vencedores: Ix!. Foi a quar- balldoná-lo, dizendo quelistas. e bem secundado pelo tendo o Aval' se l'ecusad ta t. o em vez que es e ano se de- gostaria de guardar o arco
seu técnico Hector Vaccari virtude de ser A

'

F'
,

f t d
.

, vaI e 19ueL ron aram os ois quadros, de um dos clubes da cidade
outro criador de "casos" rense o prim" I t d t, elro Jogo pe o o os as res pelejas ante- onde se radicara' ,

não teve nenhum peAJ'o enl d t d t d
j

segun o urno o cer ame a riores vencidas pelo "Deca- Ao LeIo nossos votos de fe
desdizer_se e afirmár . que cidade. I no", licidades,

.

a.·· $ ";'i ,iSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$SSSSSSSSSSSSSSS, ST"�SS�S�S�S�S�S�S�s�'�·sma........�.... �

NOS SEUS P�SSEIOS Á NOITE APROVEITE A OPORTUNIDADE PARA VISITAR AS LOJAS CIMO
f

ONDE FICARA CONHECENDO A MAJESTOSA LINHA DA MAIOR ORGANIZAÇÃO DE MÓVEIS nó
.

BRASIL

onsomidores daGasbel
De ac,ôrdo com a eia. Gasbél S.I., comunicamos aos

consumidores da Cia. cilada, que assumimos desde a dala
presenle a responsahilid�de do reabaslecimento, devendo
assim os inleressados dirigirem:se a nossa Filial sila a Rua
Francisco Tolenlino n.o 1, para a devida legalização dos
enderêços, o qual passarão a serem reabasfecidos normal ..
menle como nossos' clienlesa

Florianópolis, 30 de Maio de 1960.
HELIOGÁS S. A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Artigos Esporte em Geralpara
Rua Tenente Silveira, 25

BOX - REMO - NATAÇãO _ BASKET _

GINÁSTICA - ATLETISMO - FUTEBOL _

VOLEIBOL - TENIS

Variado Sortimento de Artigos para
Homens e Crianças

CALÇADOS - CHAPftUS - CAMISAS - LENCOS
- CINTOS ,_ PIJAMAS - CARTEIRAS � MEiAS

- CUI<.CAS - SUSPENSóRIOS - ETC, -

fôra vítima de uma cabe

çada. Tento agredir um jo
vem que sorria de suas insi

nuações, o que sàmente ser

viu para aumentar a anti,

patia que a sua in ;ol�ncia ja
havia granjeado.

--------

Viaja LELO Para
lIajaí

..

�'SS%SSS"%SSX$%%%SSSS,ssssSS':S%SSS%%:SS%%%4

ENTRE, SINTA-SE À VONTADE E EXAMINE EM NOSSOS CATALOGOS A EXTENSA VARIEDADE DE
MÓVEIS CLÁSSICOS�MODERNOS - SUA VISITA NOS DARÁ IMENSA SATISFAÇÃO

.

�

AGORA, DIARIAMENTE, o "MÓVEL DA SEMANA" PQR PREÇO DE CUSTO

,

.

. Móveis CIMO de Florianópolis S/A
DE 2as AS 6ag FEIRAS - ABERTO PARA VISITAÇÃO ATÉ AS 21,30

-

-

�;,;;",;�;"n",,%%%,.n,r$:-$3":"'S:r!íS;A%\$.,,�!iI_1l!l1!iII2'l'r�ii.':i!·DlI:.i�o:E�al�%::iIiE::fô%:S:$:S:#'i;j1íi,;-"'""""Zi1;\�"j.El�tJii-Biiiií=.iiíiiiiiiiiii_�m���������!:l���:D��i;":Iiiiil__liiiitlliiiiiiliiiiiíiiiiiiliiiiiiilijiiiiiiiil�
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!tQlUNA* C JOUEAI. IJ)irefrizes,e Basese
A N E L

, A. SCHMIDT

P ,.cO N '1 F I C A 1
Muita gente gostaria de saber qual' a razão e o signi

ficado do anel na mão do bispo e de outras dignidades
eclesiásticas. Eis a explicação dada pelo Dicionário Litúr
gico de Frei Basilio Rower O.F.M.

Anel Pontifical, anel de ouro com pedra preciosa (a
safira é reservada aos cardíaís) no dedo anular da mão
direita dos Cardiais, Bispos, Abados, Protonotários Apos
tólicos, os quais têm o direito de o trazer em todas as

runeõea litúrgicas. Usam-no também os cônegos, douto.
res e monsenhores, mas não na celebração da Santa Missa
(Dir.• Cano can 811 paragr. 2). Os cardíaís recebem do

Papa o anel por ocasião da entrega de sua' igreja titular. -

A sua origem para os Bispos não remonea além do eee.

,VII (cone. de Toledo a. 633, can, 28) e era a princípio um

diseintivo e ao mesmo tempo um sinete para selar os doeu,
mentos oficiais. Desde o fim do sec. X os RituaiEl (Sacra.
mentaríos) fazem dele menção como parte das insígnias
pontificais. Os Hturgístas tem-no como símbolo da união
entre o Bíepo e sua diocese. Além do anel propriamente
pontifical, os Bispos da idade média usavam às. vezes ou.

tros em diversos dedos ou até em todos de ambas as mãos

Era como uma exortação para ornarem todaa as suas

ações com o brilho da virtude. As insígnias do Abado per,
tence o anel desde o sec. XL - Nos ritos orientais e .uso

do anel é moderno."
Ao saudar-se um Sr. Bispo costuma beijar-fie o anel

que traz à mão como homenagem e reverência, à sua dig
nidade

A Igreja ligou a êste gesto uma indulgência parcial de
50 dias todas as vezes que se o fizer.

cía Universidade Católica
do Rio de Janeiro, o VO con,
gresso da Federação Intel'
nacional daiSi Universidades
Católicas. - (U.P.!.)

Ded mil peregrinos de va
rios países do mundo, Inclu,
si'l� do México e Colômbia,
comj areceram à audíêncía
Papal. m.p.I.)

Por Márnio Fortes de Barros
Silveira Lenzi, em edição dominical,

voltou a reafirmar que o Projeto 2.222 -

C, sõbre Diretrizes e Baaes da Educação
Nacional, é inconstitucional e anti-de
mocrátíeo, E o fêz, argumentando da se

guinte maneira: - a) O Projeto é in-

I
constitucional porque atribui ao Estado,
ém matéría de educação, função apenas
supletiva. Cita para demonstração o ar

tigo 167 da Constituição Federal; b) O

projeto é antidemocrático porque disper-
sará os recursos da União em benefício
das Escolas Particulares. CIta o art. 3 do

Projeto, esquecendo que a citação é do
inciso II, do referido artigo. Mas, foi só

esquecimento.
Li tudo aquilo (arroubos democráticos

.em prol dou fracos e dos mais .oprimidos
econômíeamente) e não só me senti mais

uma vez triste, imensamente triste, como
também envergonhado,' imensamente
envergonhada.

o, mesmo sentimento que me invadiu,
deve ter invadido os meus colegas de

Direito, os membros do Corpo Docente

da Eaculdade, (principalmente do meu

culto e eficiente Proteesor de Direito

Constitucional), se por caso leram, uns e

outros, o que escreveu o quartanista de

Direito, Silveira Lenzi.

Então, não é de a gente se .sentír enver

gonhado, vendo um colega de Faculdade,
no fim do curso, vil' de público afirmar

que é inconstitucional a 'própria Consti

tuição?
Ou, por acaso, meu caro amigo e cole

ga, o art. 13 do Projeto, artigo que dá ao

Estado função eupletíva em matéria de

educação, por caso, não é êste art. 13 que

você diz ser inconstitucional, não é êle a

reprodução ípsís litteris do art. 170 da

nossa Constituição Federal, com o seu

parágrafo unico?
Por que você não virou a página da

nossa Carta Magna, quando foi à procu

ra do art. 167? Paio era só virar a pági
na, Silveira Lenzi, e você encontraria o

art. 170 e o .sen parágrafo. único, que ra,

zem, il'epr.oduzidos, o art. 13. o artigo
inconstitucional do Projeto como você

/

�

ENTREVISTA com o Prefeito de Itajaí Sr. Carlos
Paulo Ceára. Assim êle se expressou: !tajaí, ao comemo,

rar o seu Centenário, foi feliz e felissíssima em ter a coope

ração da Marinha de Guerra Brasileira, que veio colabo

rar conosco, no noseo centenário; também estou satísreí,

to com a presença do Exmo. Sr. Governador do Estado e

demais autoridades que vieram dar o seu apôío nas nos

sas festividades. Agradeço a cooperação das autorídadee

de Florianópolis, Brusque, Blumenau, Penha e Ilhota, e,

o que mais me ímpressíonou como Prefeito de Itajai, foi

ter junto de nós, o ex.preteíto desta Cidade, CeI. Marcos

Konder, um dos maiores prefeitos de !tajaí que governou
durante quatorze anos.

sional de seus 252 colegas. . Tenha mais

cuidado, {)ilveira Lenzi. Tenha pena da
nossa querida ,e tradicional Faculdade
de Direito. Tenha pena do calenda Cor

po Vocente, tenha pena dos seus colegas,
de nós, Silveira Lenzi. Não nos exponha
ao ridículo. Não nos encabule. Não nos

envergonhe" pelo amor de Deus, da Pá

tria, de Brasília, da nossa tão bela car

reira jurídica.
Não seja mau, Silveira Lenzi. Não tor

ne a dizer que a Constituição é inconsti

tucional. Pois veja, o art. 170 da Cons

tituição diz o seguinte: - 'lA União orga,

nízará o sistema federal de, ensino e Ó

dos terrítóríoe." O parágrafo único dêste

art. 170, completa, constitucionalmen.
te: - "'O sistema federal de ensino te-

!rá caráter SUPLETIVO, estendendo-se a

, todo o país nau estritos limites das defh.

ciências Iocaía". Compare tudo isto com

o art. 13 do Projeto de 'Diretrizes e Ba-
..

ses: _ "A União organizará o ensino

pÚ-1olíco dos territ-órios e estenderá a ação /

federal SUPLETIVA a todo o país nos es,

trítos limites das deficiências locais."

Onde a inconstitucionalidade do art.

13 e do Projeto? {

E mais: - você sabe que tal reprodu- �
ção quase ipsis litteris da constituição �
Federal desenvolve-se pelos 119 artígoa

do Projeto de Diretrizes e Bases. Você

sabe disto, porque você conhece não só

o Projeto como a Constituição. Você mes

mo o demonstrou. ,

A segunda parte, aquela em que ,voca
. afirma e 'reafirma eer antidemocrati�o
o Projeto, vou deixar para tratar na pro-

xíma edição. . .

,

Por hoje, só mais ·um recado :- - voo

cê desconsiderou a Câmara Federal, que

durante três anos debateu o Projeto "In

constitucional" para aprová-Io: você

disse implicitamente que os srs. Deputa
dos Federais são uns irresponsáveis e

uns ígnocantes; você disse também e

agora já explícitamente, que também sou

um ignorante e que não [lei o que digo e

escrevo ... No que me diz respeito. não

'faz ma.l. Mas fica assim meio fora de

jeito taxar a Câmara Federal de igno
rante e de írresponsâveí .. E aqui o re

cada: "Lembre-se sempre, meu colega, do

que disse o grande Gonella: - "O homem

não reconhece a dignidade alheia, quan
do não sabe viver a sua própria".

Até amanhã.

RECEBI uma carta de

WANDA DUTRA. Assunto:
O "Dr. RS/dar", não captou
as irregularidades nas dis

tribuições dos jornais ...
Já. captei, puõTIcarei na

edição deã'maii'fiã em re

príse.
Wanda, gostei muito da

sua carta. Fique tranqui
la que as coisas vão me

lhorar. OK?

DOADA PELO GOVERNO
DE PORTUGAL A IMAGEM

DE N. S. DE FATIMA
A cidade de Trieste rece

eu, quarta-feira à noite,
com entusiasmo, uma répli
ca: da imagem de N. S. de VISITA DA MADRE GERAL

Fátima, doada pelo govêrno DAS IRMÃS FRANCISCÃ-
de Portugal e que será en- NAS

'IItronízads num novo santuá- Chegou ao Rio! dia 27 de
rio, (U.P.I.) Abril, a Madre Geral das

,

_

-,

1''fI'lll'I�-� Irmãs Franciscanas, Koch
O PAPA CONCEDEU AUDI-' Kreszenz. Permanecerá no
ENCIA QUARTA-FEIRA Brasil dois meses, em visita
O Papa João XXIII, con- canônica às Casas da Con

cedeu na quarta-feira audí-' gregação em Santa catart-
êncía geral na Basílica de na, Minas Gerais, e Ceará _

afirma e reafirma ...

São Pedro.' (U.P.I.) Por que você não virou a página?
" .�'.' 't Veja por um descuido; você coloca-ao

MONSENHOR FREDERICO
ridículo' do povo, o prestígio de 30 anos

HOBOLD' SAUDOU A INAU-l'l
de Faculdade, o prestígio de nossos mes,

GURA:ÇAO DA (l.D.C. � tres, a :fic�ênc�a do ensino �e Dire�to
Domingo último na C t di" em Flol'lanopolls, a preparaçao protíe,

�_�.

' a e ra
l'......,._w _._-..._._.��jtc,Ja. � � w�

------- �..� ,,]

Metropolitana foi a fi1�u-ESTA CAPITAL HOSPEDA_ ração ida "Congregação i}a B U I K· 1952 VENDE SERA A MADRE GERAL CO- Doutrina Cristã", que contou
'

,
. •

FUNDADORA MARIA DO com todas suas Paróqulas fi· Hídramátíco, com 45 mil Kms. rodados. Pneus e Ba-
CALVARIO Iiada que conta com 6.247 teria novos. Equipado, Rádio, tudo original. Estado de

.

Chegará em Florianópolis, alunos, sobre os comandos conservação 100%. Tratar com o er. Viriato. Telefpnes 2919
dia 21 deste mês a Madre do P. Agostinho.
Geral Cofundadora Maria do Vamos descrever à saúda
Calvaria onde em sua visita, ção promovida pelo, Monse
a esta cidade, visitará as nhor Frederico Hobold, 'al).�
Casas das Congregações das membros presentes, eu de,
Províncías ,do Sul de Jesus' claro a o.o.ç. solenemente
Crucificado, e ao mesmo tem, inaugurada na, Paróquia da
po fará uma visita a Faculda- Catedral. Lembrou O mérito
de de Serviço Social Católica. do catequista. "Os que 1ve-

iif'�'I'!1t: rem ensinado a muitos o Cc1-
CONGRESSO DAS UNIVER- minha da justiça luzirão co
SIDADES CATOLICAS- mo estrelas por toda, a eter
Rcunir-se-á de 21 a 27 de nidade". '5.0 Livro de Moise�.

agôsto préxiíno, na Pontifí-; 12,3.°).
'

- - -

- -
-

.

�..
NO CLICH:íI: vemos ELI

ZABETH ELIAS, Miss Ele.
gante Brotelândía do "6 de
Janeiro" que receberá .

IJróximo domingo, dia 19,' a
faixa simbôlíea de MISS
Estarei presente.R A PAZ

Precisa-se de um para serviços gerais de escritório,
bem educado, íntelígente, com 15 à 16 anos. Lugar de tu
turo. Exige-se referências, Tratar à rua Fernando Ma;

chado, 6, 1.0 andar, das 17 às 18 horas, com o sr. Matias.

PASSARAM um telegra ,

ma para o "O GLOBO" do
Rio de Janeiro, dízendn
que Eliseana Haverrouth
não tinha idade para par
ticiIlar do ConcUl'so _1',
Brasil.

.

O Zuri, sabe quem fOl,
mas não quer dizer.
Gente perigosa ...

RUI: frlndscr Tolenllno. R.O fI

P R E C I S A-S E 11.',

Escritório de representações, precisa de uma flenho
rita de bôa aparência com instrução secundária ou equi_
valente, para .trabalhar junto a repartições públicas, can_

sultóriof.:, escritórios, etc ..

Tratar a rua Trajano, 12 - Sala 9 (das 17:00, às 19:00
horafl) (Não atendemos por' telefone).

Sindicato dos Empregados em Eslabe..
',edimenfos Bancários, no Esf. de S. C.

. Assembléia Ger-al Extraordinária
E D I T A L

De ordem do Sr. Presidente do Sindicato dos ElUpre
gadoa em Estabelecimentos Bancários no Estado de San-

.

ta Catarina, convoco os senhores As�ociados dêste órgão
de Classe, para a Assembléia Geral Extraordinária do dia
15 de junho do corrente ano, em nossa séde flocial, à rua
dos Ihéus, 13 - sobrado, em primeira convocação às 19,30
horas e, em segunda e última convocação às 20,00 horas,
e com a seguinte

ORDEM DO DIA:
CONTRATO DE TRABALHO. (AUMENTO SALARIAL).
Florianópolis, 10 de junho de 1960.

JOB VALENTIM
Secretário Geral

A, L U G A· S E
Amplo Sobrado à Rua João Pinto D, 9
Trátar à Rua Tiradentes., 12 - 1.0 Andar.

.

V fi N D E -S E
Uma ótima casa residencial, sita à Rua Almirante

Lamego, fundos para o mar" com 3' salas, jardim de in_

verno, 3 quartos, copa e demais dependência9.
Tratar no Edifício "Sul América" - 5.0 andar - sala

501. Fones: 2198 ,e 2681.

MISS'A
A família de Sidnei Nocettl, convida aos parentes e

pessoas amigas para a Santa Mif.lSa que em sufrágio de
sua alma, mandam celebrar, ql,linta-feira, dia 1.6 às 7 ho
ras na Igreja dé São .Francisco.

Antecipadamente agradecem a' todos que comparece
rem a este ato de fé cristã.

..

A MAIOR surpresa no

Concurso Miss Brasil, foi a
Miss Brasília se classificar
em segundo lugar. Sem
qu� foi "marmelândia"?
�,,,,,,,�, .

.

o GRANDE baÚe ae Miss
Curitiba será realizado no

próximo· dia 30, no Club
Curitibanos, várias candi
datas estão inscritas. En
quanto que- aqui na RA
ROSCAP, será no dia 27 de
H,gosto, no Lira T C. quan
do será eseolhida a Miss
Florianópoli$.

';�'::-:�_a
NO nu 28 do corrente �.iiiiiiiií �será sorteado o "SEN TA_'

c

� �tLÃO VALE UMMILHAO"I�Dos l80 prêmios, "vou ga-
-

nhar um". I

SERViÇO NACIONAL DE APRENDIZA.
GEM COMERCIAL SENAC

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

CURSO DE DATILOGRAFIA.
A Administração Regional do SENAC comunica aos

senhorefl comerciantes e comerciários que se encontra
aberta ,a inscrição para o

.

CURSO DE DATILOGRAi"IA
até o dia 15 de junho do corrente ano.

CONDIÇÕES DE MATRíCULA
1.0 __: Ser Comerciário
2.° - Dependente de Con1erciário
O candid�to d'eve ter no mínimo 15 anos de idade e

possuir conhecimento não inferior a 2.a Série do Curso
Comercial Básico.

LOCAL DE tfNSc;R,JÇAO
Rua Tira:d�ntes, 15 - 1.0 andar - Edifício'Osni Ortiga
Florianópolis, 8 de junho de 1960.

HILTON pOS PRAZERES -- Diretor Regional,.""�--�,,,,,

COMO É
O CAFÉ

GOSTOSO
Zl TO

O COQUETEL à bordo do
"Almirante saidenha" es

tá sendo comentado nesta
Cidade. Foi uma noite de

11 de junho. bem agradá
vel onde marcou as mais
altas autorídades de San
ta Catarina.

O GERENTE dêste JOI'.
nal, semanalmente multa

os entregadores de jornais.
Ainda não encontramos

um empregado nesta fun

ção, que desse conta do
"recado".
Os eandidatos que "" ha-

bilitem..
I

RONDA DOS, CLUBES:
Dia 25 festa junina no

"15 de Outubro"; dia 18
festa [unína no "Limoen
se"; dia 19 pela manhã
festa junína infantil- no

"6 de Ja.neiro", à noite,
Brotolândia em Socieda
de.

FUI à Itajaí com o Dr.
José Newton No,gueira Di
retor do I.B.G.E ..

A Famosa dupla do Rã.,.
dia e Televisão paulista,
Irmãs Celeste, com Má
rio Zan, estarão se exibiu
do na, Rádio Guarujá e no

Lira T. C. no próximo dia
25.

EDILENE TORREÃO
Miss Pernambuco, irá à
Londres para o Concurso
MISS MUNDO.

1\'[AG D A PFRIMMER,
Miss Brasília irá à Miami
Beach, para o Coqg'resso
Internacional de' Beleza.
'"

O SR. e Sra. Ewaldo Mo-
ritz ,dançaram no Disco
Dance bem anim�dos. :mste

simpático casal não per
clem um domingo ....

O CAIÇARAS CLUBE dê

Itajaí, ina�gllr(Ju com um

baile oferecido a Marinha
de Guel'l'a.

"-

PROGRAMA DO .MES

PROGRAMA DO M;1!:S DE JUNHO

DIA 18 - SÁBADO
GRANDE FESTA JUNINA - Nafl mesas, pinhão,

, amendoim, lar!tnjas, co

jas, broinhas e a clás
sica queimada.
Haverá dança de qua
drilha.
Mesas à venda na Se

cretaria do plube.

I

I
i.. !

,
I

t
,

>
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�erá a�erta· ao tráfelo, � ° j e, a ,onte sô��e ° Rio Itajaí -l�ú
, DE ENORME SIGNIFICADO PARA O ESTADO A (ONC-LUSÃO DESSA OBRA - EXTRAORDINÁRIO EMPREENDIMENTO D o D. N. E. R.

23 vãos de 19,00 e 2 vãos de
,16,00 e 2 encontros de con

creto armado de 1,50m.
A pente apresenta-se em

tangente e em perfil para
b:.llco a Um de atender a

'

exigência de navegação 10_
ct-l e estrado tem a largu
ra total de 8,00 c 4.2 111 de

.
_,

oxtci.sao.
O conjunto esca apoiado

cm estacas tubadas meta
lícas de 500 mim moldadas
":n situ" tendo a.cancado
o comprimento médío de
34,00 m,
fi. obra que será entregue

ao t "áfego custou a impor
tància de Cr$ 75.441.360,00

Cumpre salientar, ainda,
a . espeíto da ponte, sôbre o
rio Itajaí-Açú.· que os pro
b\E11:",,& de mecânica do SOlC'
em Santa Catarina são os
de solução das mais difíceis
e sobejamente conhecidos

na moderna técnica rodo-
'viária, acarretando pêrda
aparente de tempo de reali
zação das obras, bem '1!'i5fiio
aumento de investimento
na confecção das mesmas.

um conjunto de 4 vigas
principais de concreto ar

maà� tipo GERBER, com

CARACTERISTICAS EEL
TRUTURAIS. Sua superes
trutura é constítuída 1)')1'

Será aberta amaahã, na

parte da hoje, ao tráfego,
a ponte sõbre o Rio Itajaí
Acú com a 'éxtensão total
de 472 metros no trêcho
Itajuí_Joinville da rodovia
federal BR-59. Situada en

tre as mais importantes do
Estado, essa ponte é a mais

extensa em concreto armr.,

do de Santa Catarina e eli
minou .a travessia por bal
sa, atendendo assim, a uma

velha aspiração da popula
cão de uma das regiões
mais ricas que é o Vale do
Itrtjai.
O tráfego para o sul e

pala c norte e o grande

movimento em demanda
aos municípios compreen
didos no vale do Itajaí foi
obstáculado até então, pelo
processei lento de travessia
por balsa o aue acarretava
evidente prejuízos de 'salá-'
IlO hora, falta de seguran
ca e comodidade. Daí ter si
�Jo a Ponte sôbre o rio
Itajaí Açú. Incluída no pla
no QuinquenN de Obras
hodoviárias Federais 1956-
11160, constituindo uma das
metas rodoviárias do Go
vêrno J,USCELINO KUBI
TSCHEK no Estado de S'I11.
ta Catarina. '

Sua consctrução e cober
tura ao tráfego represen
tam considerável soma de J

trabalho e superação dé;,
grandes dificuldades, seja ',.

no concernente a funqaçao,
pois que pela protundídade
t> espessa oamada de "argi
la mole" obrigou ao empre
go de estacas tubadas·com
camisas de aço perdidas
com o comprjmenjo ll1�ji('
de 34 m. e foram executa.
dos 4.400 m deste tip,) ,1:J
estaca: seja no concernen
te aos estudos de altura
crítica dos aterros de uces-
1'0 à ponte.

A obra foi iniciada em .,

24.3.1960.
20,7.57 e concluida em

U.R.S.S. soeORRE o CHILE
SANTIAGO, 12 (UP!) -

O avião soviético IL_18
transportou para esta cída
de não somente -12 tonela
das de elementos de socorro

para os atingidos pelos ter.,
remotos. o embaixador do
Kremlin em Buenos Aires,
Nicolai Aíéxéev, como tam
bém, uma política agrcssí,

va para ampliar a Influên
cía soviética na América
Latina, restabelecer as re

lações' diplomáticas com o
Chile e tornar presente a

União Soviética na recons

trução das' províncias de
vastadas, segundo informa
ções obtidas pela UP! nas
esferas parlamentares.'Ministro Luí's Gal

'otli pediu licença
o ministro Luís Gallotti

do Bupremo Tril�l Fede�
ral, solicitou, ontem. ao mi
nístro Barros Barreto, pre,
stdente daquela Côrte de
Justiça, licença especial de
três meses por motivos par-
ticulares. I

Deverá substituir o mi
nistro Gallotti, no STF, o

ministro Cunha vasconcet,
los, do Tribunal Federal de
Recursos.

CÉDULA ÚNICA
BRASILIA.

�
14 (V,A.)

O Tribunal Superior Elei
tcral, reunido sob a presí,
dência do ministro Nelson
Hungria. aprovou, por una
nimídade, as instruções pa
ra a utilização da cédula
única no pleito para a As
sembléia Constituinte a ser
realizado, em outubro, no
Estado da Guanabara.

Aspécto <la Ponte Ita,ia'-i\çú, a ser Inaugurada hoje
---------,----_.

NA 'ASSE,Mailll '-lEGISLATIVA FLORIANÓPOLIS, QUARTA�FEIRA, 15 DE JUNHO DE 1960

DEPUTADO BAHIA BITTENCOURT CONTRA INTERFERÊNCIA POLICIAL EM CAMBORIÚ ON'DE O
MANDATO DE PREfEiTO É CASSADO POR EDITAL - (AM,ARA MUNICIPAL, POiR INSPIRA'ÇÃO DE
SECRETÁRIO, ELEGE PREfEITO O JUIZ DE DIREITO ••• ESTlVALET PIRES CRITICA V:EIO DO GOVÊRNO
A LEI QUE ISENTA DETER�lINADOS P'RODUTOS PARA A AGRICULTURA do que à lei era taxativa

quando rezava que à As
sembléia cabia examinar o

caso. O sr. Estivalet Pires
manifesta que houve falta
de orientacão absoluta dos
dírígentea udenlstas, e o sr,
rFancisco Canziani ponde
ra que ao Diretório Regio
nal da referida agremiação
não foi solicitado nenhum
advogado para acompanhar
o caso e o líder da oposi
ção manifesta que da ror;
ma com 00 secretário do
legislativo municipal de
Camborlú vinha agindo.
nao estranharia viesse o

presidente Juscelino Kubi
tschek a Del' eleito para
prefeito daquela cornuní,
dade ...
CRÍTICAS A VETOS GO

VERNAMENTAIS
Osr. Evilasio Caon, líder

do PTB critica o veto opôs,
to pelo Governador do Es
tado à lei que isenta deter
minados produtos -, sal,
arame, máquinas e motores
agrícolas, do impôs to

'

ven,
das e conalgnações. O líder
da oposição não aceita co,

. mo certas as razões ali in
vocadas, declarando que
novamente o Govêrno se
colocava frontalmente com
a classe dos agriCUltores e
pecuaristas de Santa Cata_
rina. O sr. Evaldo Amaral
da UDN de CuritibanoD, re�
conHece que as verbas da
Secretaria· de Agricultura
são insuficientes, afirman_
do estivera em contacto
com o sr. Celso Ivan Costa
titular da referida pasta:
no sentido de que a mesma
fôsse melhor aquinhoada
no próximo exercício.
O líder da Opo[·jção, con

tinuando sua crítica às ra
zões do veto, lamenta a

precarieçlade da equipe de
assessores do sr. Governa_
dor, e não acredita na ino
portunidade da lei como
afirmava o sr. Evaldo Ama
ral, pois o Governo fazia
praça, na imprensa escrita
e falada de que nada deve.
Disf1e mais, que vivemos el'íí
função do interior que, pa
ralizado, não subsistiria o
Poder Legislativo nem tão
pouco o Govêrno: Requer,
a seguir, o adiamento da
votação do veto por mais
três sessões. Continuando a
não naver quorum, o pre_
sidente adia a votação.

o deputado Bahia Bittencourt, na sessão de 13 do corrente apres-entou, na
Assembléia Legislativa, requerimento em que solicitava à Casa a expedição de
um despacho telegráfico ao presidente da Câmara Municipal de Camboriú comu

nicando haver, o Poder Legislativo, recebido 9 processo contra o sr, Acacio Bit;
tencourt e referente à caesação de seu mandato " que, de conformidade com o

que estabelcía o parágrafo único, artigo 4,° da lei federal 11.0 3.528, de 3/1/59.,
aquela autoridade deveria permanecer no exercício élté o julgamento pela mesma

apresentado. . . . . .. . .....

O representante pessedista de It,ajai justific: u co minexcedível brilhantis
mo sua proposição, atendo-se aos textos Ieg ah: que 'regem à matéria, e afirman

do, a certa altura, que estava de luto o regime demrcrático em Santa Catarina e

que Cambortú estava coberta de crepe pelo runera: (1:\ d=mooracfa. Aludia o par;
lamentar à cassação ilegal do mandato do �)l'<lf(�; L' /: '.","Ü) Dictencourt, daquele
município, por ato da Câmara Municipal ',:1 ('(1> '

C,�'C c:,:,"c da tribuna da Casa.

E como se isto não bastasee, 'no campo do in(�i'}'l[l, rv '>'l'rei;\rio do legislativo mu

nicipal investiu-se no cargo de prefeito de Cambovi-t . ·'lli.:tando, antes fôrça po

licial do Estado para impedir o sr. Acacio BEt,Pll,':"'" '1' =xercer seu cargo.
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CÂMARA ELEGE JUIZ DE
DIREITO PRFEITO ...
Após a bancada udenísta

retirar -se, para não ::te r€:

gístrar quorum à votação
do requerimento do sr. Ba
hia Bittencourt, êste par
lamentar volta a discorrer
sôbre o "Affaire" oambo,
rtú no horário destinado às
Explicações Pessóais. Criti
ca a violência policial que
quando tal acontecia, o oo,
vêrno de nada eabía. Ape
lava ao então presidente da
Mesa, sr. Ruy Hulse, não
na qualidade de político,
que apelasse ao .Gover ,

nador do Estado no senti
do de que o Chefe .do Go
vêrno mandasse retirar a

polícia de Camboriú. Dis
se, ainda, que o 1.0 secretá
rio da Câmara do citado
município vilipendiou a

Constituicão ínver-tíndo-se
no cargo "ele prefeito. O de,
putado Díb onerem, em

aparte, diz que se a Oà.,
mara Muniícpal desconhe
cia a lei federal. devia co

nhecer a Lei Orgânica dos
Municípios, e o sr. Estivalet
Pires manifesta sua estra
nheza pelo fato do pre'feito
por edital,. manifestando
sua repulsa a ato que aten.
ta contra O[l foros de cul
tura do povo de Santa Ca
tarina.
RespondendO aparte do

sr, Francisco Canziani, o

deputado Bahia Bittencourt
afirma que sempre fêz polí
tica às claras e convida o

representante' udenista a

assinar o requerimento so

licitando a criacão de uma

Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar os

fato[l de Camboriú. Infor_
mou à Casa que o sr. Oli
dar Ribeiro de Camargo,
Secretário da Câmara Mu
nicipal do mencionado Mu

nicípio, dissera na Assem
bléia em preesnça de tes
temunhas, que o Legislati
vo Municipal se reunira, e

em escrutínio secreto, ,ele_
gera o Juiz de Direito para
Preefito da localidade.
O sr. Dib Cherem afirma

que em;a autoridade seria 'a
última a ocupar êsse carg'o,
poisque estava julgando
mandado" impetrado pelo
sr. Acacio Bittencourt, além

Vista parcial da Ponte Itajaí-Açú

DEPUTADO DOUTEL DE ANDRADE
Procedente de Brasília, chegou ontem à noite a esta

Cepital. o deputado federal e presidente da Executiva R('

g'ional do Partido Trabalhista Brasileiro, Doutel de An

drade,
A sua vinda, relaciona-se a assuntos de magna im

portância política, ligada à. sucessão catartnense.jSoubs a

nossa reportagem, que o deputado federal Doutel de An ,

drade, permanecerá em Florianópolis, até o fim da sema

na, tratando (la política trabalhista,
Hoje, já pela manhã, a Comissão Executiva da a,g're

miação jletebista, estará, reunida em sua séde.

o A B I S M O
O Sr. Milton ç:<ampos, que é um mineiro do padrã')

clássico, não terá seguido para São Pau�o com muitas ilu
sões a respeito do 91'. Jánio Quadros. Certamente esperava
êle alguma patada e se preparou para recebê_la com o

máximo de dignidade que se pode mantér em tais cir_
cunstâncias.

Os senadores, deputados e, ehefes udenistai.', entre_
tanto, que são homens historicamente excitáveis, quando
não são mineiros, estarãõ com a humilhação por engolir
e ainda veremos na impl'en�a algumas declarações can_

dentes, que apenas agravarão o estado de .espírito de um

partido qúe a cada dia vai se convencendo de ter seguido
o caminho errado nesta sucessão presidencial.

Imaginamos que haja esfôrço do� hábeis tradicionais
e dos novos hábeis para impedir que a indignação legítima
dos pró homens udenistas estoure nas manchetes e ad_

quira consistência política, De tal maneira uma meia dú
zia de udenif!tas está convencida de que o sr. Jânio Qua
dros, ainda que não queira, lhes oferecerá uma garupa

para cavalgarem até o poder, que se dispõem a engolir
sapos mais do que qualquer pessedista do velho padrãr
definido em oportunidades assinaladas pelo falecido Ne

reu RamoQ e pela sr. Gustavo Capanema.
O noticiário vindo de São Paulo é, aliás, síntomáticc

do tipo de r,elações que o ex_governador paulista conse

guiu manter com a outrora altiva UDN. Poucas horas de

pois da escandalosa e deliberada recusa do sr. Jânio de

comparecer aú lançamento da candidatura do sr. Milton

Campos, ,era o própria Jânio quem �e aeclarava em crise"
inverténdo os papéis numa chantage que, diz bem do abis,

mo que é a convivência com alguém que não se restringe
às fron,teiras da bôa moral e da decência. A nova crise de O!'!' ,,",if::if::!a�

;rú�?;:�[:�fg�n��:�;j;?�t'��:;ª�I���,":·:::S;:::SIi:SISS�$t.1ji;:::KIii!Is:ss",,:I:�,.�,.;:::osr;:$a,,�,,;::,..;:::sro:ÓJ3Il''''':I''';:S�;:::Sli:u'''=::''''SC''�S::;:'I�'��''�1J.::5�"�I�;:::�!::�:r;'-."��"";:::;:"'h"'!é,",,"'a"!·!i...s...,,��S�%"'''%a;; o
�

·�'I
na base dessa publicidade inocente, acusar 0.'3 que o 9.CU· li \J
savam, apontandõ como fal.soificadores aquéles a que fa-

Ihar� �����s�e�m:��e�ntemente generalizou-se dentro df IRMÃOS GL.AVAM, comunica a todos os seus con-
,_

uma agremiação perplexa e h�milhada, Os dirigente, td d I b t· tudenistas deverão, ao que parece, não protestar contra a 'sumidoros ���ei' a parUr uesla ii a o a as eClmen o
ausência do candidato presidencial na festa de lançamen- ,

to do seu companheiro de chapa, mas tão ['omente pedir de gás seré feito Dela entrena automática da HELlO-
lhe perdão por terem afirmado publicamente que preten- � �

��; l��ed�.sr. Jânio
desse a um ud�nista o

qU�, tô��,�.� GAS S/A .. , sendo que quaisquer solicitações ou estia ..

men�: J:'��::�siS��:d��e:�:::�;l1� ��i:i� ���, ��i!�n�;� recimentôs $e�ão pres1ados por esta .firma� com escri-
ganização, como partido, está irremediàvelmente enreda '
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'

da numa sinistra tela de mistificaçõesT;oi�r;;:i����;'ioca 1��-!:��;��lt�����L!__!��$Mfó'li%S; l=i�"""""�,,,,"
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O P'l'B de Joinville deu a primeil'a taquarada nl',
UDN, cujo candidato a' prefeito andou ludibriando

algun� trabalhadores, já agora esclarecidos e .rein

tegrados no [leu partido.
Os métodos bornhauseanos, com êsse primeiro

impacto, acabaram desmoralizados. Gente simples
foi na onda, mas não se afogou. E sã e nalva, voltou
à luta com redobrado vigôr.

Essa maneira de fazer campanha, está provado,
pode �er perigosamente entorpecente, como COC(1,

Mas não cola .. ,
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