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Pelos resultados das elei,

cões realizadas no ano pas

sado, em PALMITOS, o se

nhor Celso Ramos deverá

ganhar tranquilamente
nêsee próspero município
do extremo oéste eatarí,

nense.
_O candidato das oposí

cões terá votação superior
a 2.000 sufrágios, o que lhe
garantirá uma percenta
gem de 65% do eleitorado.
Palmitos conta com 3 »:500

eleitores, aproximadamen
te,

Ranieri
Presi�ente

RIO, 2 (V.A.) - Está
marcada para hoje, quarta
feira, a ínveatidura do pre
sidente da Câmara de De

putados, sr. Ranieri Maz.,

zili, na presidência da Re

pública 'durante os dias em

que permanecerá em Por

tugal o chefe do govêrno
sr. Juscelino Kubitschek.
Por sua vez

. o deputado
Sergio Magalhães passará
a exercer a presidência da
Câmara de Deputados na

qualidade de primeiro více .

presidente.

HAVANA,2 (A. P.) - Fi
del Casn-o necessita "abs-
luto repouso, t.anto físlco
como mental", disse um dcs
médicos do exérçtto, coman ,

dante Raul Trillo, em uma

'declaração publicada no

jornal semi-oficial "Revo,
lucion"

Nixon consulta
Roc�feller

.. WASHINGTON, 2 (A. P.)
O více-presídente

Richard Nixon, ao traçar
hoj e seus planos para a

campanha republicana, vai
consultar o governador de

Nova York, Nelson Rocke
feller. Depois de falar, por
telefone, o candidato repu
blicano à presidência tem
em visita via aérea, ir para
Newport.

Estradas
Intransitáveis

Notícias �riundas do sul
do Estado inform4m que
filas extensas de cami
nhões e automóveis estão
encalhadas em vários pon
tos, como no Morro Agudo,
Paulo Lopes e Merro dos
Cavalos. Isso ocorreu ape
nas com a chuva de ôn
tem. Não [õra a estrada de
JK que no planalto liga o

. norte ao sul estariamos
nesta hora, com uma re

gião completamente isola
da da outra. Assim são us

estradas que a imprensa
palaciana apregoa excelen
tes.

·Melhoramentos ná" AssistênCia'
Muniçipal pôslo de Consultas

na Trindade
Prosseguem as obras da ampliação da Assistência,

. L'Jb a orientação do Departamento de Obras Municipais.

No acréscimo em construção, serão instalados o gabinete,
de radiologia, inclusive câmara escura, e o de fisiotera.pia.

Por outro lado, estão cial �a cobertura e >\lubs-
[lendo recondicionados os tituiçao da rêde elétrica.

móveis existentes, serviço Nos baixos da parte em

já iniciado e que alcança- construção ficara ampla

rá todo o mobiliário da garage, que abrigará os

casa. Tão logo seja cou- veículos da Assistência

cluida -a reparação geral (jeepes e ambulâncias).

do mobiliário, bem como a A farmácia também pas,

conf.ecção de móveis que sará por ampla reforma e

se fazem necessários e cuja I!erá aumentada a área

fabricação esta em víaa de do almoxarifado, qUe já
ser concluida pelos pró- não comporta o material

prios operários da Prefei- em estoque.
tura (serviço de marcena- A par disso, podemos
ria) " será iniciada a obra noticiar que o laboratório

de reparação geral do pré- já se encontra novamente

dío, constante do consêrto aparelhado para a realí,

das aberturas reparos, pin , zacâo de exames de roti,

tura geral, mudança par- na.

B;R1JSQt)E &.
TENARIO

Foram estas as pa
lavras iniciais presta-

\

das à nossa reporta-

gem, pelo Presidente
da Executiva Regio
nal do PTB catari
nense, e canü�ida.to à

SUL" & FRIO
A cidade tranetiçura.ee

q.uando há vento suL. Já
�lsse alguém que êle não
e- propriamente um vento,
ml}s um estado de espirita.
Nao sabemos. A verdade é
que os homens ficam um
nada mazs melancólicos e
as .mulhe!es menos belas
duranie esses dias. Há, às
vezes, a pálirla .esperança
âe que uma lufada mais
irreverente levante a saia
da. suave morena que ca..
mmha' em frente - mas

qual! Poucas morenas saem
a rua quando venta e
nunca andam na n�ssa
frente.
,

Até as casas. na sua fria
zmpessoalidade, ressentem:
&e do tempo. E um exem
plo está na foto ao lado:
com �s casarões do Cais
Fred,e�zco Rolla a suportar,
impavzdos, o mudo ataque
do, vento. E o prédio mais
aUo, aQ centro, cho1'f,t ...

vice-governança do

Estado, deputado Ie
deral Doutel de An

drade, diante da no-

tícia divulgada por
uma das emissôras

locais, com respeito
a possível renúncia

de sua candidatura,
na chapa com o sr.

Celso Ramos.

"E t ti
.

s a s no ICIaS,
visam inquietar a fa
mília' trabalhista' e

não refletem à ver

dade. Não tem pro
cedência. E s t a fi o �

firmes na chapa com

o Sr. Celso Ramos,
cumprindo as pro
gramações da cam

panha".

E' mais peremptô
rio, afirmou o jovem
deputado: "Seremos
candidato até a vitó

ria, repito. Os nossos

adversários, não ten

do outros expedientes
mais reais, mais subs-

B r u s que comemorará
.amaritui 100 anos. Não se

precisará dizer que foram
cem: pTOfícuos anos; todos
o sabem. E para comemo
rar tão festIva datg" o la
borioso ]Java do "bêrço da
tiaçào eatarinense" não
mediu esforços em reali
zar obras da maior enver-_
gadura, como, por exem

p�o o Parque do Centena:
no, que se vê na foto ao

laa,o, todo ête saneado pe :

lo DNERu.

Amanhã daremos com

grc;ndes detalhes os [es :

tetos do Centenário. E
lembramos que o seu can

didato Celso também esta.
rá lá, doracaruio '

ao povo
brusquense.

tanciosos, maquinam
notícias

•

como estas,
sem qualquer identi
ficação com a verda
de".

C[lSO �er�eu
76 votos

A dissidencia do Parti
do Trabalhista Brasileiro,
liderada pelo mesmo ho
mem que há tempos, no já
desaparecido C a f é Rio
Branco, pisoteou e que
brou um retrato do Ex
Presidente Getulio Var
gas, acaba de lançar ma
nifesto dirigido ao povo
de Santa Catarina.
O manifesto diz repre

sentar o pensamento da
MAIORIA do Partido Tra ,

balhista Brasíleíro, quando
se 'sabe que apenas o se

nhor Saulo Ramos e dois
deputados estaduais já
desligados do Partido en,

cabéçam a lista dissidente.
Nenhum díretórto l
O povo catarínenee não

se deixará enganar assim
tão facilmente, assim tão
infantilmente.

É do conhecimento pú,
blíco que a decisão do PTB

apoiando a candidatura do
senhor Celso Ramos, nas

ceu espontânea e pura den
tro das bases . partidárias.
Os estatutos do Partido

foram respeitados e os con,

vencionais manifestaram
se livre e demoCÍ'àticamen
te, aliás, como sempre tem
acontecido' na" convencões
trabalhistas.

.

A escôlha do Deputado
Federal Doutel de Andra,

de, para disputar o cargo
de Vice-Governador foi
uma imposição cio grande
conclave partidário.
E mais ainda: foi uma

imposição do senhor João
Goulart, Presidente Nacio
nal do PTB que, em praça
pública racomendouco à
preterêncía do eleitorado
catarinense.
Sem o apôio de um díre,

tório sequer e sem argu
mentos capazes de justifi
car a [lUa decisão, a dis
sidência trabalhista cum,

prirá apenas o seu destino
que é o de tirar do senhor
Celso Ramos a SOma de 76
vótos, k

A maior patacoada política dos últimos tempos é

essa de fazerem do senhor Irineu Bornhausen um

VELHO COLONO.
Onde e quando o sr. Bornhausen foi colono? Quan-

do arou um metro de terra? Onde plantou um grão

de milho? Onde construiu um metro de cêrca - longe

ou perto de estradas de ferro? As únicas BATATAS

que produziu, são verbais, nos seus discursos. Os ca

valos de sua propriedade nunca p�xar�m .
um ar�do

custam dezenas ou centenas de mIlhares de cruzeiros

e correm no Jóquei Clube. .

O título de VELHO COLONO êle somente o supor

ta para efeitos eleitoreiro� Para enganar os colonos

de verdade, que trabalham e proçluzem, que pagam

tmpostos a valer e sabem que o seu dinheiro vai aca

bar nos depósitos do Inco - do qual é presidente o

falso VELHO COLONO.

Colono de verdade planta lavouras, faz hortas,

cultiva roças. O VELHO COLONO nunca pegou na ra,

bíça de um arado, nunca smpunhou um machado,

desconhece o cabo de uma enxada. O seu trabalho, se

é manual não passa de assinar cheques. Onde já se

, "
. .

,.

viu um COLONO como esse que dirige grupos econo-

micos, que é sócio graduado de trustes e de grandes

empresas entreguistas? colono de verdade não bebe

uísque, nem champanhota, nem vinho francês. Não

conhece caviar nem lagosta. A sua boite é a casa do

fôrno dorme cedo, madruga e vai cavar a terra .. ·

muito diferente do VELHO COLONO, que acorda tarde

e vai caVlr votos para que Santa Catarina continue

sob a ex",loração do seu grupo econômico ....

ACREDITE O UEM

QUISER

IV

,RUBENS DE ARRUDA RAMOS

o povo, informado pela oposrçao compreendeu

que um grupo econômico está instal�do na cúpula
udenista e no govêrno do -Estado, Para despistar, pa

ra ludibriar a opinião pública, revoltada com os

aproveitadores, surgiu a promessa de o candidato

udenista criar um Banco para neutralizar o seu IN

CO, para receber os depósitos do Tesonro e os sal

dos diários das ,coletorias.

Mas, se o candidato não costuma cumprir suas.

promessas, mesmo as que não se vinculam aos seus�
interesses, se eleito fôsse, cumpr-iria essa, de cortar

na própria carteira? Criaria um Banco para que o

Inca não continuasse o favorito de todos os fa-

vores?

Se não admite, agora, que o govêrno lance mão

dos depositos - mais de 300 milhões - nem para

consertar as estradas que, com dia e meio de chu

vas, já se tornam intransitáveis - iria com o po

der .conquistado, retirar tudo do Inca para o Banco

do Estado?
ISe por mais que se mostre o absurdo desses de

pósítos, enquanto os serviços estão por fazer, nada

demove o grupo: econômico dominante de transfor
mar em obras uteis êsse incoamento de verbas - se

rá o senhor Bornhausen, o maior beneficiário disso, -

quem vá sangrar na própria veia da saúde, criando

um Banco para acabar com a marmelausen?

Alguém pode acreditar que o sr. Bornhausen

prejudique o bico?
Acredite quem quiser! A promessa é apenas pa

ra efeito externo. Para efeito interno, o candidato já

teria comunicado que, se eleito, o Banco do Estado

continuará sendo o Inco.

Quem não cumpre promessas a favor do povo

vai cumprir promessas contra seus próprios inte-

resses.

No senhor Irineu Bornhausen e na "Rádio Ani-

ta Garibaldi" acredita quem quiser".'

{
O candidato udenista quando foi governador não

'só deixou de fazer tudo quanto prometêra fazer, co-

, mo fez tudo quanto prometêra não faz-er: não fez

centrais prometidas, não fez estradas prometidas,
-

não fez pavimentação prometida não fez hospitais
prometidos, mas aumentou os impostos que preme

têra não aumentar, mas duplicou o número de fun

cionários que prometêra reduzir, mas politizou o en

sino que prometêra não politizar, etc. etc. etc.

Agora, na sua plataforma - que prometêra dis

tribuir, mas não distribuiu - promete criar o Ban

co do Estado, sob o título de Banco de Crédito.

Eis aí uma promessa que vale por uma confissão,
A idéia desse Banco foi colhida. à plataforma do sr.

Celso Ramos. Mas a necessidade da promessa, o ar.

Bornhausen foi buscá-la nos experts da sua propa

ganda, que o avisaram muito respeitosamente de que
o I11.co antes ganhava, mas agora perde eleição.

O povo, esclarecido pela oposiçao, Ja não escon

de o seu aplauso ao slogan: um Banco para o Esta

do e não o Estado para um Banco.

__ .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para almoçar e jantar bem, depois de sua
casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL
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ANIVERSÁRIOS
OTHON D'ÉÇA I nossos meios goza de mere-

Com indizível satisfação re- cidas amizades será por cer,
gistamos na efeméride de to, na data de' hoje, alvo de
hoje, mais um aniversário do inúmeras demonstraçõea de
sr. Othon D'Eça, Professor aprêço e ,estima, às quais nos

Catedrático de Direito Ro, associamos, formulando-lhe
mano da Faculdade de Di- e a sua família, votos de
reíto, Presidente da Acade- crescentes felicidades.
mia Catarinense de Letras,
Juiz Substituto do TRE e ele,
mente muito estimado na so

ciedade local.
Nesta oportunidade seus

amigos e admiradores, que
são em elevado número, lhe
tributarão as mais expreesí
vas manifestações de apreço
e regozijo as quais os de O
ESTADO se associam, rormu,
lando votos de perenes fe
licidades.

FAZEM ANOS HOJE
- menina Rosana Bento
- menina Alba Regina Bar-

bosa Matos
- sra. Regina Franzoni Oli;

veira
- sra. Evangelista J. Kotzias
- srta. Lidia Spíndola
- sr. Plácido Alves
- Dr. Afonso Gelosia
- SI'. Darci Pereira
- sr. Almir Baixo
- :Jr. Silvio Brust
- sra. vva, Maria Etelvina ILídia de Olíveíra
- srta. Aida Maria Machado

da Veiga
- sr. Moacir Galliani
- sr. Henrique de Ben Filho
- sr. Walmir ,José.

Srta. MARLENE ANDRADE
Transcorre na efeméride de
hoje, mais um aniversário da
prendada eenhoríta Marlene
Andrade, fino ornamento de
nossa. sociedade.
A nataliciante, que em

FALECIMENTO
JOSÉ FERREIRA DE MELLO

Faleceu, anteontem, em sua residência à rua José
Boiteux n. 12, o nosso conterrâneo Sr. José Ferreira de
Mello, descendente de tradicional família josef'ense e

alto funcionário, aposentado, dos Correios e Telegrafos.
O extinto era .casado com D. Olympia da Luz Mello

e deixou uma filha, D. Hortencia de Mello Almeida, ca�
sada com o Capitão Aloisio Almeida, residente no Rio de
Janeiro.

Era irmão do nosso amigo Sr. João Ferreira de Mel- '

lo, tambem, alto funcionária, aposentado dos Corr sios
e Telégrafos.

Seu sepultamento realizou-se, ontem, com grande
acompanhamento, no Cemitério do Senhor dos Passos

.

À família enlutada os nossos pesames.----------------------�------------------------�

APEDITIVOS
�USIC'AOOS
OIAOIAM'E:NTÉ �$ /9As28NS,

,
OSVALDO MEL(

CAIXA ECONôMICA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO
Como haviam os prometido ha dias, damos a seguir o

nome das firmas que apresentaram no devido prazo,
suas propostas para a 'Construção do prédio da Caixa
Econômica nesta Capital.

.

São Os seguintes os proponentes:
Ribeiro Franco SIA - (Arquitetura, Engenharia e

Construção) com sede em São Paulo.
C. de Investimentos e' Construções Ltda. - Cicol.

com sede em Natal.
David Primo Lattes, com sede em São Paulo.
Construtora 'I'edesco SIA (Engenharia e Arquitetu

ra) com sede em P. Alegre.
As referidas propostas serão brevemente abertas

, , ,

para estudo e exames a que serão submetidos.
Como se vê caminha assim para sua efetivação, o

erguimento do edifício onde funcionará a Caixa Econô
mica na nossa Capital em seus terrenos na Praça. 15 de
Novembro.

Desta coluna informaremos aos leitores e interessa
dos, o andamento da obra que promete alindar a nossa

cidade colaborando com seu progresso.
Assim, cumprindo o que prometeramos, damos hoje

em primeira mão, o nome das firmas que concorreram

para a construção da sede da Caixa, atendendo o edital

que fora ,publicado na imprensa.

TERRENOS ABANDONADOS NO CENTRO A ci

dade está cheia de tel'l'enos para edificações que venham

ajudar a Capital.
Criando mato, servindo .para depósito de lixo e vi-

veiros de mosquitos.
Apenas apresentando sujeira e nada mais.

Porque os seus proprietários não constroem?
Ajudem o crescimento de Florianópolis.
Vamos sair do mole-mole para a atividade e o tra-

balho.
Florianópolis não pode esperar ...

confecimenfos Sociais

NJLCE MASSJGNAN "MJSS ELEGANTE moraram sua fundação.
BANGÚ" CIDADE DE JOAoÇABA -- / /1--

___ / /1___ Marcou casamento com a srta. Zacira

No último sábad,O, nos salões do Clube Beecker da cidade de Campos Novos, o

10 de Maio, na cidade de Joaçaba, reuniu Dr. Gerson Cherem. A Coluna Social cum

toda a sociedade para aplaUdir as 15 srtas. primenta aos noivos e dignas famílias.
que disputavam o título Miss Elegante --- /I /---

Bangú daquela cidade. Raquel Beber, Per- A famosa Casa de Modas .

pétua Queiros, Marictui Geweckr, Dulce do Rio de Janeiro, está com a responsa

Demolíner, Marlene Mignoni, Rosi Anto- bilit1ade da Confecção do lindo e custoso

niutti, Léa Huiner, Odete Fernandes, Julia vestido de Silvia Hoepcke da Silva, para

Silva, Jone Tosi, Glaucimery Heill, Geny o seu "Debui" no próximo dia 13.

Rebelato, Alba Helena Rocha, Nilce Mas- --I / /--

signan e Wirte Ceconello, foram as ele- A Joalheria ótica Gallu], recebeu nova

gantes da noite, - Depois de grande es- coleção de jóias e para em breves dias,

peciatioa, a c'omissão julgadora entregou exibição em suas vitrines.

o resultado final ao locutor Sr. Enir José --- II /---

Cecconi, da Rádio Sociedade Catarinense, Um dos mais discutidos na cidade de

que têz a apreesntação do 'desfile - Men: Joaçaba é o jovem Sr. Renni Noçara. O

ção Honrosa coube o título a boníta Ra: moço em foco estam circulando nas tes:

quel Béber, suplente de Miss Elegante tas do centenário da cidade de Brüsque,

Perpetua Queiroz, Miss Elegante Bangtí --- / /1---
Nilce Massignan, que muito bem represen. O Clube Doze ilJe Agôsto no último do"

tará sua çidade no certame final em no- mingo, aconteceu com mais um encontro

vembro próximo. dos Brotinhos.

--/1/-- --/I/--
Festejou aniversário na última 6.a feira, Terezinha Amim a "Glamour" da cida-

a sra. Dr. Mauro (Carmem) Batista, na de já está de regresso da temporada Ca:

cidade de Joaçaba, A sua Carmem, rece, rioca.

beu em sua residência um grupo de se- --- II /---

nhoras para um elegante chà. Também festejou aniversário sábado p.p.

___ / / / o senhor Romano Massignan, destacada

Está circulando em nossa cidade o Dr. figura no alto comércio da ciãatie de roa.

Nelson Pedrini, um dos melhores partidos, çaba.
da cidade de Joaçaba.

\
_- II / -'--

__ / / /__ Edith Domin, ex-Miss Santa Catarina,

Com um tnovimentado almoço no salão continua bonita e com aquele ar distinto

do Lux Hotel o Clube dos Logistas come- que lhe é peculiar.
'S%SSS$SSS%%SSS%SSSSSSS%SSSSSSSSS%S%S%S�SS%S%S%%'%%'%�%\%�at%S"::

IVAN O TERRIVEL

.4Ó
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.��r;:;� lenzi

Dom razão
o Pa�re

Uma das únicas coisas, que o padre o [ôg« da UDN, e também o seu jôgo, ,

(deputado) Godinho acertou, na. sua que é o mais dmportante. Alijado natu

demagógica oração para os convencio- ralmente do comando trabalhista (sim,
mais udenistas, foi quando em certo tre- porque liderança êle nunca exerceu),
cho, asseverou, referindo-se aos ditos consumido pela sua maneira de político
dissidentes petebistas: cacique, fazendo sempre acôrdos de

"Estas vozes que parecem que cúpula, sem consulta ao eleitorado, con
vêm do lado de lá, mas que sempre seguia manter-se em alta posição (êle
estiveram do lado de cá. , ." e outros da panela) deixando uma. hete-

Acertou de cheio o reverendo. Sem rogeniedade na legenda do PTB (dois

querer, talvez, "deu nome aos ...

,
ou senadores, para quatro deputados esta

melhor, usou da máxima"; "os devidos duais e nenhum federal). Evoluiram os

homens, nos seus devidos lugares".' trabalhistas, e notaram que os métodos

Na realidade, os senhores Saulo Ra- de 'político DCT, estavam superados; no
mos e Carlos Gomes (não o músico), sem- taram que não haviam sido criados líde

pre evidenciaram as suas tendências res para a agremiação, que n-ão ínteres

udenistas, e, agora, nesta jogada pura- sava aos chefões, o surgimento de uma

mente- comercial, um tanto ruborizados, elite petebista, capaz de refletir os al

sentaram-se no trôno de Baco para a tos e elevados anseios do doutrina par

grande bebedeira, para a loucu�a e con- 'tidária. A cúpula estava como queri�, Isumação política, Ataram as mãos com mas os que davam os seus votos, o eleí-

1- os seus verdadeiros correligionários, torado, estavam descontente. Dêsde que

dando alimento às vaidades próprias e os retratos de Getúlio foram pisoteados

Ivasão aos seus instintos visionários.' em cafés, a coisa começou à desandar.

O ex-senador, mais conhecido como "O Houve a renova-ção que todos conhece- '

solitário de Barra-Velha", conchavado mos, renovação autêntica, confirmada

com a UDN, eleito pela UDN em 195<r. pela idti�a Convenção tra�alhista, quan
não desejava outra solução, a não ser, do o atuál comandante e líder, deputado
um acôrdo com a sua UDN. Para Isto, es- Doutel de Andrade, consolidou, demo

tava preparado. Para os trabalhista ver- cráticamente a sua posição, o seu. c�
dadeiros, dizia que a agremiação deve- mando, a sua liderança, pel.a U,n�D1ml
ria correr sozinha, com candidato à vice- dade dos cento e tantos dU'etorlOs do

governança; já neste tempo, fazia o jogo PTB catarinense.
. ,

do Sr. Bornhausen, como à),ttes o fizera ·Com razão o padre �?dll�ho. De pu
no Senado, quando lascou um discurso blico, salientou a conSCIenCla udemsta

atacando o imortal Presidente Vargas, dos pseudos-trabalhistas, superados l)e

que também agora é aclamado pela VDN, lo tempo e pelo espaç.o. Co!" raz�?' o
nas tentativas exploracionistas. Astucio- grande tribuno, poeta, �as nao polItIco.
So "O Solitário". Abstinha-se das gran- Agora, se a UDN esta pensando que o

des decisões partidárias "se mancava", velho e arcaICO lema das decadentes

como dizem, para sair il�so das grandes monarquias, dividir para. re�n._ar" pre�a7
responsabilidades inflingidas aos verda- lecerá em s�nta CatarIna, est.a mUlto

deU'os políticos. enganada, pOIS o PTB, o -çerdadell'o PTB,

O' Sr. Saulo Ramos, então, fazia, e faz, está mais firme e coeSo do que nunca.
-

HO ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
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Até que êle chegou:
Eu achei bem- esquisito
Que até o tempo enfarruscou.

o CANDIDATO
CELSO RAMOS que o PSD-PRP-PTB-PL uni

dos na "Aliança da Vitória" elegerão em 3 de outubro

Em Brusque
No dia 1.° fez entrega, em sessão solene, aos, mem

bros da família Renaux, das medalhas comemorativas
com as quais a Federação das Indústrias homenageou
os pioneiros da tecelagem em Santa Catarina e os

industriais seus dignos descendentes.
'

Em São João Batista

Hoej, permanecerá em São .Toão Batista.

CONVENÇÃO EM IMARUI'
Foi escolhido, na convenção pessedista realizada

no dia 1.0 o sr. Carlos Eduardo Faust, por unânimida
de candidato a Prefeitura daquele Município.

NEM O QUARTEL RESPEITAM

Que o Coronel Si",ões de Almeida seja peixinho
de Irineu, e por' ele tenha seja. até suplente de depu,
tado, ninguem tem nada com isso, mas que faça do

quartel sob o seu comando, um pôsto eleitoral em vez

de um pôstQ de 'defes!" da ordem públíea.tIsso não!
Denunciamos que o serviço de rádio transmitiu,

clandestinamente, o discurso político de Jânio; que º

inquérito sôbre grandes avanços no armazem reem,

bolsável dorme há um ano; que o Capitão Lauth des

respeitando a farda e os alarmes, puxou desfile ude
nista no pG-2 de sirenas abertas; qUe o Serviço de

Saúde ,tão necessário para os pobres polícias, está

hoje pior com 8 oficiais do que em 1930 com' apenas 2�

Nenhuma providência foi tomada. Temos, contudo,
mais duas.

Favores políticos
.

Acintosamente estacionado no pátio do quartel,
permaneceu vários dias um ônibus embandeirado e

cheio de faixas vassoureiras. Q descaramento e aímpu,
nidade, constituem positivo desrespeito aos que ali

servem sem rezarem pelo catecismo do "mandante"

Eny, mascate de votos

En:y Pereira do Nascimento, professor de portu
guês e matemática no Curso de Sargentos, civil, reu
niu policiais alí no Estreito e mandou que se matri

culassem no Curso que ele, o professor civil, garantia a

aprovação, desde que votassem em Irineu.

O desplante dessa cabala é até afrontoso e rebaixa

o conceito em que é tidai a Corporação e que outros

tão ciosamente guardam 'e, cóm dedicação· e sacrtfí,
v cio até da própria vida, tudo fazem para elevar.

IRINEU VEIO AI'

Na outra vez que ele veio, a 'natureza chorou,
lembram-se? Porque será que a natureza chora quan
do ele chega aqui?

Os dias andavam lindos e agradáveis. As noites,
enluaradas ou estreladas ou enluaradas, soberbas. Mal

ele veío, o tempo enfarruscou a cara e despejou lágri
mas de chuvas, gemidos de vento, um vento frio e cor,

tante que fustigou impiedosamente os transeuntes, a

escorraçá-los das ruas ..

Você não se lembra do último domingo?
Lembra-se do último domingo quando o tempo

,embl'abeceu? Notou, caro leitor, a coincidência dos

filmes do domingo? No São José : "UM CORPO QUE
CAI" e no Ritz: "OS TRAPACEIROS".

'''BEAU GEST'
O Governador do Estado do Rio, Roberto Silveira,

PSD, declarou não permitir uso .de c�rros oficiais e ga

solina do Estado na, campanha eleitoral, Seus Secre

tários, se quízessem, que usassem seus próprios e com

prassem gasolina.
Aqui a Inspetoria de Trânsito fornece chapas

particulares para mascarar os carros oficiais. Gaso ,

Una? Quanto se gasta? Nem dá para 'falar! ...

O HOMEM DAS PROMESSAS
Pródigo nas promessas... CINCO hidrelétricas!

O homem prometeu. O povo o elegeu. Governou 5 anos

e as in�ústrias não puderam progredir por falta de

energia elétrica.
Agora veio ele prometendo novo. Não cinco, uma

só, mas, a maior das maiores, esquecido de que não

construiu nenhuma fonte de. energia durante os 5

anos que governou a terra barrigã-verde. O homem

promete de novo, mas o povo não elegerá mais. Por_

que? Porque em vez de ter prometido o razoável, o

possível e o realizável, para quando terminado o

mandato não mergulhasse -no ridículo, '110 anedótico c

no descrédito, fez justamente o eontrárío. Azar dele!

Mas. .. Não desespere Irineu... Console-se com INCO

que realmente está grande. Santa Catarina terá o

seu. progresso com CELSO.

Quem não fez, só prometeu,
Colherá só desenganos;
Por: isso, perde Irineu,
E ganhará CELSO RAMOS!

,nssnbsnSbSSS%S� Y#
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SALAS NO CENTRO
ALUGA-,SE ôTIMAS SALAS'

SERVINDO ESPECIALMENTE PARA ESCRITó

RIOS, GABINETES DENTÁRIO, CONSULTóRIO,
FOTOGRAFO, etc., SITO À RUA JOÃO PINTO, !)

SOBRA'DO.
TRATAR PELO TELEFONE 3756 ou EDIFíCIO

BANCO DO COMÉRCIO - Apto. 205 - 2.0 andar.
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No próximo� domingo. o. Torneio Início de Juvenis
Conforme Já divulgamos, o Departamento de futebol da FCF marcou parla a manhã do próximo domingo, com início às 8,30 horas,
no estádio da rua Botaiuva, a realização do torneio-início de juvenis e para o domingo seguinte a rodada inaugural do Campeonato
da calegoriam_A ordem dos Jogos do torneio é a seguinte: 1 r

° .; Paula Ratmls x Figueirense; 2.° - Bocaluva x Guaraní; 3.° Avaí x
AIlélico; 4.° - Vencedor do 1.,0 x Vencedor do 2.° jogo; 5.0 - Vencedor' do 3.° x Vencedor do 4.° jogo.

Ciro e Hamillon Integrarão o Figuei
'rense no Campeonalo por Zonas

..

Im todo 0\ mundo ... a experi'nci,a dos 'rot/stas mostra-

Você nã·o pode comprar pneus
que custem menos por quilômetro

do que Firestone

COMÉRCIO E INDÚSTRia GERMINO STEIN 5.1.
1-.' RUA CONS. MAFRA, 47 FI.ORIANÓPOLlS

ue de nneus ,í,t$fOne da praça
lO

A díretoría do Figueiren.
se vem trabalhando ativa
mente no sentido de reco

locar o clube no lugar de

destaque que ocupou duran,
te muito tempo no cenário
esportivo catarínense. Assim
é que, embora se mantenha
líder do campeonato regia.
nal, não dorme, pois sabem
os seus diretores que o esta
dual por zonas está às por
tas, Tratando se conseguir
reforços para os mais díver,
sos setores da equipe, os

memtores do preto e branco,
conseguiram por empréstimo
o concurso do zagueir Ciro,
um dos melhores marcadores

do e d médio Hamilton, a

revelação de nosso futebol
da temporada passada. Duas
ótimas aquisições do clube
do sr. Thomaz Chaves oa
bral.

me da Silveira, ministro da
Fazenda; Novais Filho, mi
nistro da Agricultura; Honó.
rio Monteiro, ministro do
Trabalho e interino da Jus
tiça; general Canrobert Pe ,

reira da Costa, ministro da
Guerra; almirante Silvio de
Noronha, ministro da Marl
nha; brigadeiro Armando

T'rompowsky ministro da

Aeronáutica; general João
Valdetaro de Amorim Neto
ministro da -Viação; general
César Obino, chefe do' Esta.
do-Maior das Forças Arma,

das; ministro Luiz Gallotti,
do Supremo Tribunal Fede
ral; deputados Benedito Va;

Campeão carioca pelo Fla;
mengo, nos anos de 1939-b2-
43.44; campeão carioca, pele
Vasco nos anos de 1947-49-
50;

ano de 49�
Campeão da Taça do A-'

t'ântico de 1956, e ainda

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

ttNSINO
.".,

A VENDA NAS

BANCAS DE JORNAIS
E REVISTAS

ladares, Bias Fortes, Pedro
Dutra e Juscelino Kubits ,

I chek; míríístro Pljinio Tra-

vassos, procurador-geral da O Estádio do Maracanã,
I República; Ovídio de Abreu, I

inaugurado e.m junho . de

presidente do Banco do Bra- 1950 para servir de palco ao'

síl ; .generaís Zenóbio da '':::ampeonato Mundial de Fu

Costa, Sousa Dantas, Eudo, �ebol, nos seus 10 anos de

1'0 Barcelos e Dantcn Teixei- existência 0950 até 28-4_60),
segundo dados que a aím
prensa carioca publicou, for
neceu 879 íosos que foram

presen�iados_ por 31 milhões," C'erla'me Paull·sta184 mil e 607 pessoas, ren,

Jendo seiscentos c vinte e Por pontos ganhos Bota.
dois milhões, 996 mil e 834 fogo, de Ribeirão Preto, con
cruzeiros. tínua liderando o certame

paulista de futebol, com 18

I pontos, seguido do Noroeste,
com 13; XV- de Piracicaba,
com 12; Portuguesa de Des;

portos e Jabaquara, 11;, Gua

rani, 10; Corintians e Tau

baté, 9; Feroviária e Amá

rica,8; Santos, Ponte Preta e

São Paulo, 7; Comercial, 6;
Juventus e Palmeiras, 5 e

Corintians, de Presidente
Prudente e Portuguesa San-

ra; almirante Flávio de 'Me
deiros, Saladino Coelho' e

Silvio Camargo; embaixador
Ciro de Freitas Vale; vereá,

dores, Moura Brasil, Levi
Neves, Gama Filho, Júlio
Catalano e A'lvaro Dias; se.

cretários-gerais da Prefeitu

ra, Clóvis Monteiro, Jair Ne ,

grão de Lima, Samuel Liba,

no, Marques Pôrto e coronel
Gilberto Marimho; Félix
Schmitt, secretário parti
cular do prefeito e numero,

sas figuras ligadas à amí,

nístração municipal e fede.

ral, bem como grande massa

popular.
Estiveram também presen

tes delegados das represen
tações ,çliplomáticas, junto tísta, 4.
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- A Rádio Guarujá de Florianópolis,
ultimamente vem realizando uma série
de promoções à reepeíto de vários pro,
gramas, por intermédio da imprensa es

crita, de sua onda curta e por meio de
"slides' em cinemas do interior.

- Em conversa com o sr. Carlos Pae,
soni fui informado da criação do de

partamento de propaganda da Singer o

qual, entre outras atividades, padroní ,
zou em todo Brasil o motivo de decora,

ção para as vitrines de suas lojae, o qual
também servirá de tema para os anún,

rios que serão divulgados símultansa.,
mente. Esta prog-ramação tem duração
mensal e já ví ,em "A Notícia" de Joín ,

ville o primeiro anúncio desta série. <,

- Digno de nota o impecável asseio

do interior dos ônibus e apresentação
do uniforme dos motoristas da emprêsa
Santo Anjo da Guarda (Floríanôpolíe-
Pôrto Alegre).

'

- Visando os planos de aumento de

seu parque industrial, foi elevado o Ca

pital social da Fábrica de Gaitas Alfredo

Hering S.A. de Blumenau.

- Fui informado pelo sr. Tatir Lopes
Machado (cigarros Sudan) da ótima re,

ceptividade que vem encontrando no

mercado consumidor de noese Estado os

cigarros "Nilo", recentemente lançados.
- Em companhia do sr. Jorge Daux

percorrí vários andares do condomínio

"Cidade de Florianópolis", cujos primei
ros pavimentos serão ínauguradoa em

Dezembro próximo, na Capital.
- Vem repercutindo favoravelmente

nos meios cafeeiros catarinenses a ati

vidade do sr. Plínio Gomes que recente

mente promoveu o primeiro embarque
do "produto rei" com destino a Europa.

- -Figueiraf.! S.A. (implementos agrí
colas) deverá inaugurar dentro de bre ,

publicidade & progresso

ves dias a .magníríca séde própria de sua

filial de Blumenau.
- Vem encontrando ótima aceitação

em Criciuma os automóveis .e camionetas

Volkswagen, distribuídos pela 'I'ranapor.,
tes Cresciumense S.A.

- A convite de seu diretor, jornalis
ta Antônio Lima Barroso, estive visitando

a redação e orícínaa do semanário '''Gaze
ta do Sul" de Tubarão.

Germano Stein S.A. de Joinville

•

MOTORES ELÉTRICOS IARNO

vem se destacando pelas mensagens que
faz inserir na imprensa local, por ocasião
d2.S datas cívicas, como aconteceu ul,

tímamcnte com o "Dia do Colono".
- Com o recente aumento, o ealárío

médio dos Trabalhadores em mineração
de Criciuma passou a ser de Cr$ 17.000,00,
mais alto do que os que trabalham na

fabricação de automóveis.
- Segundo a revista PN o maior

anunciante mundial em 1959 foi a Ge

neral Electric.
- Ainda de acôrdo com a mesma

fonte, os turistas em hospedagem só

mente 20% do total que díspendem em

suas viagens. O restante é consumido,
grande parte, em compras no comércio.

- Segundo estimativas, por ocasião

do Campeonato Brasileiro de Tênis au

mentou em 12 milhões o movimento co

mercial de Blumenau.

"Cristais Hering" confeccionou

uma taça de cristal que foi disputada no

certame recentemente realizado em

Blumenau. Um troféu inédito.
- Em conversa -com o Profesaor Ce

lia Goúlart, soube que proximadamente
será realizado em Florianópolis a fase

final dos seminários sócíoveconôrnícos,
movimento que visa um estudo das ne,

'csssldades ca tarinenses, nos mais va;

riades setores econômicos.

Funcionamento perfeito, durabilidade excep,cional, qualidade
comprovada ...

consumidor.

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

Os Motores Arno sõo rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q., Con·

trôle Integral de perfeição máxim,a na

produção em série.

'* Motores monofásicos até 1 V2 H P

* Motores trifásicos olé 300 H P

* Motores para má.quinas de costura

* tI,otores espe-cia.is

.'

,
_"',']'

ARMOS.A.
INDÚSTRIA ,E COMÉRCIO

REPRE5ENiANTE EM FLORIANÓPOLIS:

J\'\Ey'ER & elA.
Ruo Felipe Schmidt, 33

Sislema Conl'inuado e Racional do Trabalho Nesle- (ampo - IEspecialis
Ias Verificam o Andamenlo do Processo
As comunidades que vívem

no interior do país estão sen,

tindo o valor do autêntico

processo de precauções para

atividades de liderança de

secadeada através dos Ie,

vantamentos parciais realí;

zados nos encontros em mu

nicípios de duas unidades da

Federação. O método pio
neiro aplicado, com Implica.
ções diretas sôbre a realida
de sócio-econômica das co

munidades, idealizado pelo
prof. Jac:y Magalhães, está
dando resultados acima do

esperado. Assim se está dan
do no Espírito Santo e em

Santa Catarina. sente.se

pelo entusiasmo que movê �
dirigentes governamentais e

responsáveãs ,por iniciativas

privadas, seguindo um curso

mais rápido do que o admi

tido anteriormente, dada a

assimilação de princípios que
condicionam a novos siste

mas de aplicação de soluções
-às necessidades sociais,

Em obervações feitas em

seis municípios, a reportagem
verificol/ que os integrantes
da comunidade se sentem

eufóricos por concluir que a

motivação empregada se

prende a um conteúdo Iógí,
co e consentâneo com a

atualidade brasileira. Qe sua

parte, 'Os representantes da
indústria e comércio mos

tram_se receptivos aos ques
tionários respondê-los nas

partes que lhes dízem res

peito. A análíse das respostas
é feita por uma equipe de
conhccídos especialistas em

.3ócioJogia e Economia.
PRECISAMOS OE PESQUI�

SADORES

Outra particularidade vis
ta pela reportagem nos en-

centros regionais a que as- direito de falar qualquef re, clólogos, quais as dres de que

sistiu se liga à necessidade, presentante da comunidade, padecem e indicar a .íntoma

hoje mais que nunca, da deu ao debate dos semína- tologia, para Que êstes clí

formação de equipes ajusta- rios sócío-zconômrcos 'do nicos das enfermidades pos,

das a pesquisas socíaís pro- Espírito Santo e de Santa saen socorrê-los e dar-lhes

fundas, de forma a garantir Catarina uma amplitude ín,.' soluções condizentes com

pleno êxito ao esforço desen, comensurável para a apura- suas necesídades, Por isto,
cadeado pela Confederação ção exata dos problemas en- os Seminários I Sócio_Econô

Nacional da Indstúria e

a-I
centrados. Seria, como tem micos estão penetrando no

poíado por duas Federações dito o prof. Jacy Magalhães, : i' ríor brasileiro como uma

Estaduais, cujos líderes en- uma autêntica diagnse dos rorca viva e renovadora, ca

tenderam logo a penetração male registrados nas comu, na de efetuar um trabalho

da experiência e o valor das nidades. Somente elas pró- !>q TIro de integração das

investigações para futuros prias, sem nenhum temor f:( or.omtas regionais, com 00

planejamentos. de esconder a situação, po- a..« veítamento de tôdas as

A colocação dos debates deriam índíear aos médicos, Suai forças.

em situação simples, com. o no caso os economistas e so; (do Correio da Manhã)

Notícias �e Porto Bnião
(Do Correspondente
Abílio Heiss.

Prof.
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CONSELHOS DE. BLLEZA
COMO CUIDAR DA PELE dias quentes do ano. A fim da sequidão da

pe_1
melhor será um pouco de

N03 DI_AS QUENTES? II O calor tem tendencía em le não se agravar é conve, talco, baton e ruge.
Dr. Pires irritar a cutíe, tormando ,a niente evitar o eabão. Em Af.! senhoras que já pas-

A pele deve merecer c,ui_' mai:s seca e assim como que caso excepcional usar um saram dos quarenta anos

dados especiais conforme as sem brilho. Ao mesmo tem, que seja liquido ou sob a' podem usar Pela manhã um

varias estações do ano e po sente .se a propensão ao forma de creme (pasta) e, bom creme gorduroso á ba;

principalmente noa dias de enrugamento ,e porisso é assim mesmo, duas ou treis se de vitaminas ou harmo;

inverno e verão. que, como cuidado geral, não vezes por semana. Para lím, nios e que ajudará a devol,

Já explicamos em colabo- é conveniente franzir as 90- par a pele (pela manhã e ao :ver á pele sua flexibilidade

ração anterior a con-duta a brancelhas com constancía deitar) é preferivel o uso de e sua hidratação. Esse·creme

seguir por ocasião dos dias nem apertar a boca ou fa; um preparado gorduroso ou .será aplicado com leves mo;

frios e, na presente cronica, zer trejeitos a ponto de cau- mesmo o oleo de vaselina vimentos de massagem ín,

estudaremos o tratamento I sal' rugas ,em volta dos olhos
I
puro. A maquilage deve ser clusive no pescoço. Divida -o

que uma pele deve ter nos ou em torno dos labias. a mais simples possivel e o rosto em partes e lmCle o

tratamento pela testa. De� UDN tem, finalmente, can-

pois cuide dos olhos. Em se_ dfaato a Prefeito

guida faça a ma�sagem das
. Após várias convenções, a

faces e, finalmente, do COlo e j
;UDN de Pôrto Uni�o 'con-

como cidade próspera. E' a

pescoço. Bastam cinco mi_ : ,seguiu escolh!er um canÓli- M a n e h eis ter Catarinense.

nutos por dia para todos os dato aQ cargo de Prefeito. Uma surprêsa, porém, nos

exercícios. Durante a pri- Trata.se do bacharel Josué aguardava. U:ma administra_

meira semana ,execute_os em de Oliveira, vereador, aqui ção fecunda fizera progredir

ftente ao espelho a fim de radicado há cêrca de três ainda mais Joinville. Baltha-

poder ir corrigindo os mini_ anos. Agora o quadro da su-

mos detalhef.!. Ha diversos cessão municipal está práti
metodos de mas,sagem e te- camente definido, tendo_se

'remos o praser em enviar a oomo çerto o apóio do PTB,
quem solicitar um mapa on_ POC e PRP a candidato Sa

de todos os movimentos' \lustiano Costa !n1iúor, do

acham_se explicados com PSO e cuja vitória está ple-
pormenore9. : I nailnente assegurada Salus- Paga-se bom ordenado. Tratar na Confecções Oran

,

t· l
.' , . Ltda." à rua Eml'l' Ro'sa 129 (antl'ga Saldanha Marl'nho)

Para ajudar o tratamento lano, vu ,go Nene esta radl_

\ h',.. d 800' l'200
. ,

d h, d
no oral'lO as as horas, de 2.as às 6.as feiras.

e manter_se em forma du_ ca O a ezenas de anos em
' '

� -----

rante os dias quentes, durma Pôrto União ·e tem un'iã lar.

oIto horas e adote um regi_ ga fôlha de serviços presta
me leve, desintoxicante á dos ao mUlllClplO. Acresce

á base de legumes verdu- que parte da UON também

ras, saladas frias, l�ite, coa_ vê com simpatia a candida-

lhada e frutM. tura Nenê Costa.

NOTA: - Os nossos leito-, Tem causado estranhesa o

res poderão dirigir a corres_ fato de o candidato Josué de

pondencia desta secção dire_ Oliveira, sendo ,embora ba_

tamente para o Dr. Pires, á charél em Direito, esteja fa

Rua Mexico, 31 - Rio de zendo propaganda com in

Janeiro. fração dos preceitos legais.
Já várias vêaes foram encon

trados cartazes de Jânio,
Bornhausen ·e Josué Colados
sôbre propaganda de Ferrari,
do POC, Celso Ramos, Lott e

Nenê Costa, do PSD. E'::I

Eterna Vigilância ...

SABOROSO?
SÓ CAFE ZITO

FUNDADOS -

HOJE DOIS
COMITÊS RURALISTAS

LOTT-JANGO
Na tarde de' ontem foi

fundado em União da Vitó
ria e Movimento Ruralista
Lott-Jahgo. Os srs. Geraldo
Moretzschnn Monteiro de
Barros e Leônídas Coell.o
Netto, do Oomité Nacional
do Movimento Com se<'n! no

.
,

RIO de Janeir, após funda;
rem comités em Mafra, Ca,
noinhas 2 alões lançaram
o movimento nas cidades
irmãs de União da Vitória
e Pôrto União. A Presidên
cia do Comitê de União da
Vitória foi confiada ao dr.
Felisbino Martins e a Secre
taria ao sr. Dirceu Marés de
Souza. Em Pôrto Unl.1to as

mesmas funções foram con,

fiadas aos srs. Antônio Ma,
ciel de Araújo e Serafim
Raul Caus, respectivamente.
E' uma força a mais a ga

rantir a vitória dos candida
tos nacionalistas nas eleí,

ções de outubro p. vindouro.
O movimente propõe.se a

lutar pela emancipação na

cional pela agricultura.
k�ANHA NESTA CIDADE
JANIO e BORNHAUSEN
Deverão estar nesta cidade

de Pôrto União os srs. Jâ
nio Quadr'os da Silva e trt,

�eu Bornhausen, candidatos
a presidência da República
e governança de Santa Ca.
tarina.

MISSA DE 7.0 DIA
A familia de

.

I i t"lSIIt�

,FELICIANO JOAQUIM CAETANO
�QlJI

ainda cOnsternada pelo doloroso transe, convida aos

p�r�tes, amigos � pessoas de suas relações, para a

mIssa que mandara celebrar em intenção à sua alma
às 7,30 horas do próximo dia 4 do corrente na Igrej�
de São Francisco.

Antecij)adamente agradece as pessoas que cóm
parecerem a este ato dé fé cristã.

Florianópolis, 3 de Agosto de 1960.

PODE-SE TRATAR A EPILEPSIA?
Acêrca da epilepsia, The Educatíonal Division, Dep. envia
gratuitamente um interessante livrinho. Nenhum enfêr
mo de epilepsia deve demorar em solicitar um exemplar.

THE EDUCACIONAL DIVISION, D{lp. 75{\-G
880 Bergen ss«, Jersey Cit,y, N.J. U.S.A.

Queiram enviar-me grátis. um exempla,r do livrinho indicado

NOME .

(favor escrever em letra de fôrma)

ENDERÊÇO

CIDADE PAíS .

Seminário Sócio-Econômico em

Joinville: Pôrto União Presenle
Fizeram_s� presentes vá

rios representantes de Pôrto
União no SeminárIo Sócio
Econômico. Salustiano Cos

ta, R'Überto Cyro Corrêa
,

,

Jose Paulek, Jayme Matzem-

bacher, Francisco F,ernandes
Luiz, .sebastíão Carneiro,
Abílio Heiss, Hartur Cassar

Junior, foram os integrantes
da comitiva. Nos debates
Pôrto União sugeriu que as

escolas de agronomãa e ve,

terinária se instalassem no

meio agro-pecuário ou seja
no polígono compreendido
entre Mafra - Lages
Caçador - Pôrto Uniao _

Canoinhas - Mafra. Artur
Caesar fêz ver a necessidade
de maior orientação do pro
dutor do mate para que pro_
duza erva de qualidade.

sal' Busç_!lle, prefeito muni

cipal, deu vigoroso impulso
à cidade. No setor social fo

mos encontrar a séde pró
pria do SESI, em edifício de

linhas modernas, com far

mácia própria, 'gabinete den,

tárío, assistência médica, a

parelho de raio x, curso de

corte e costura, salão de ,ca

belereiro e um amplo salão

para projeções cínematográ,
ficas. O Sesi de Joínville es

tá aos cuidados da compe
tente senhorita Matilde

Amíng; vereadora.

Lamentamos sinceramente

não conseguisse a Cidade dos

Príncipes o aval da Assem.

bléia Leglslatíva do Estado

para empréstimo na Caixa

Econômica a fim de' prosse
guir os serviços de água e

� I tos. Isto, aliás, por com

batl' dos deputados da UON,
quando Joinville é um reduto

do udenimo catarinense.

PARABÊNS, JOINVILLE

Na oportunidade do Semi�
nário Sócio-Ec'onômico, sa

bíamos encontrar Joinville

GOSTA DE CAFÉ1
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

MOÇA PARA ESCRITO'RIO
PrecÍsa-se, de uma cOm prática de serviços 'gerais,

inclusive com redação própria para correspondência
.0merciaL

DR. SAMUEL FONSECA
Comunica a sua distinta cliêntela que transferiu

seu consultório de_ntário para a rua Jerônimo Coelho
n.O 16 - 1.0 andar.

�%s,..%s,..%SSS%%f,�:,..:orçSS%S%%SSSSSS%SSS%,..S,.S%,..ss'

�
DR. C. VIE'GAS ORLE

I�
Advogado

ED. ZAHIA, '2.0 ANDAR TELEFONE, 2248
SS%%%SSSSS%S%%%%\%·%S%'%SS%%%SS,..%%%USS$:��

V E N D E-S E
Uma caminhoneta RURAL WILLYS ANO 59

em perfeito estado de conservação, preço de oca�
sião - Tratar pelo telefone 29-11

CLICHÊS E CARIJ)1BOS DE BORRACHA
façarl1 seu pedido na Empresa Gráfica Grajaú Ltda.
Rua Tiradentes, 53 - Florianópoli9.

V EN D E-S E
Um carro Sica Arond ano 1952, em bom estado,

Preço de ocasião. Vêr e tratar a rua 24 de Maio 930.

(Estreito)
,

VAGAS
Temos duas vagas, para pessoas realmente capa

citadas. Os canaidatos deverão se�' do sexo masculino

idalle entre 25 a 30 anos. Tratar a Rua Jet'ônimo

Coelho - lB sala 21.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ClINICA SANTA CATARINA

Doencas Nervosas e Mentais -
•

Illnica Geral

PUBLJCIDAD.
Osmar A. Schl1ndweim - Aldo Fernandes - Virgllio Dias

- Ivo Frutuoso.

n�pc�••:t:ç;:.R:. � .�.TL�= T IP ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
RIO,-· R��S;:::- .. - h A_ - DR ANT::�::aUNIZ

DI;:·

CLíNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
'" Paul. Hu Vlt6rla 167 ._- �., U _. Especialista em moléstia. de anua e recto

Te). 14-8'4' CIRURGIA TRAUMATOLOG1.4. Tratamento de hemorroidas, fistula., etc,

�rvtço TeJea-cáf!co da UNIT.IJ PR.ass W-P) ORTOPEDIA Ciruraia &D.&l
AGENTES I: CORRJBSPO�DBT� con8ultõrl0: Joje. Plnto, 14 -

CONSULTÓRIO: - F.ua CeI. Pedro Demoro,
"'. T6do. oe municlploa � �ANTA CATARINA Consulta: dai 16 àl 17 boral, dlá-

Estreito
rlamente. Menol aOI lábadol Re-

A !II, U !II C - J 8
sldêncla: Boca1\lva, 135, Fonl !7l4

II"Ua.t. centr.to, de acordo co... taMla I....tao,

EX_Interno por concurso 11....."r_

nldade_Escola, (Servlço do prot.

Octávto Rocfrlguel ),Ima), It-

llnterno
do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T-C, 110 Rio de

lanelro, Médico da HOlpl$al de

'caridade e d& Maternldadl Dr

Casa Laudares, Ltda. I Carlos Corr�a_
_ DOENÇAS DE SENHORAS-

Rua Deodoro, 15 - tel. 3820 . PARTOS _- OPERAÇOES _

.......................................,..... PARTO SEM DOR pela mê$ooo

pslco_pl'o!llatlco
Consultór10: Rua JoãO ;PInto n ln.

das 16.00 àl UMO nor .... Atende

com bor... marcadu. T.lerone

3035 ,-- Relldêncl.: Rua Gener ..l

Blttencouri D. 101.
('

_- ,--:-----�-_._-

Rua Conaelh.lro lnatra, 1&0
Telefone 8022 - C«a. Postal 139

Enderêço Tele"rático ESTADO

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramo.

G s n E·N T.I
Uomrngos Fernandes de Aquín o

R E D A 'f O R E S'

Osvaldo Mello -_ Flávio Alberto de Amôrím - André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo MachaClo - Zury Macha

do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrtgueg Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenal - Prof.

Manoelito de Ornellas - Dr. MHton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter

Lango - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teíve -

Doralêcio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
_ Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima

- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se responsabiliza pelos
conceitos emitidos nos -arti�os assinado-

Persianas
POSSUIMOS TÉCN,ICO ESPECIALlZA·_
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

-

João Morilz S. A.
-----�--------------------------'--------

� 0IIIIAIfTE TODIJ ,.
/ i '" .

- nos \tAPC.,Q$
.

�M·,�' ·'8.21!ft!t/ �j ,.
"-_.......--------��--------..;;,;;;;;:::::::;:....

"A SOBERANA" PRAÇ;\ li DE NOVEMBRO - I:SQUlNA
Ill"A FELIPE 8CBMID1

F1UAL "A SABJ:RAl" A" DISTRITO DO IS'" ,JtITO - CANTO

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei·

to, das 16 àg 19 horas (ao la

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

_ Estreito - Fones 2322 e

6367.

Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.

Telefone - 2422.

DR. NEWTON O'AVILA

,CIRURGIA GaRAL

Doença. de Sf.'nbor... _ r'roc'o

logl..
_

- Eletrlcldade Médlc.

Consultór10: Rua Vlctor .el_
reUe. n.o 28 - Telefone 1807

Consultae: Da. 1lI bora. em dlan'e.

Residência: Font, s,n., RUI Bhl.
menau. n. 71-

..... "miI'I\'III. ..........---- ....--- .. _'.. ...... : A tI C 1 At ú M'
HENRIQUE PRISCO DR. RUBI GOMES _ ,

•

ngus a - omp exos - aq es - amas --

•

Problemático Afetiva e sexual •

I· Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia - :

DR. GUARACY A. I ��::�!�;:��:.Pia
- Cardiozolorapia - sonoterapta e

I·SANTOS
I Direçã�:.o�:�ci�i�����E BORBA

! DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

• DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :
Cirurgião Dentista : CONSULTAS: Das 15 às 18 horas •

: Endereço: Avenida Mauro Ramos. 286 I
Especialista ell. dentadura. anil. : (Praça Etelv.ina Luz) •

tOmlcaa. Horário: Das 8 ãl 12 1>8
....

APRENDA INGLÊS
comb Prof. Mr. Edward Green

Especialista em molê.tI •• 41 SI- a' rua Tenente S'llvel'ra 42
nbofa! e vlal urinária•. Cura ra_ ,

d1cal da-a tn!ecçõel aguda, _ crõ-
/

J

:�aB�::c.aP::é::n:�n��;:::ár�: G-r-á-f-i-c-a--C-o-n-t-i-n-e-n-'-e
aparêlbQ Dlgeltlvo I do at.t.ma

nervo��, 'Horário: lOJA. ,. II •

Lld2% àà '5 bóra. - CODlUltór10: a.
Rua Tltadentel, 12 - 1.0 ..ndu

_ Fone 8246. Relldéncla' .11.

Lacerda Cou�l!lho, 1. (Cháca.u eSo

Espanba - rone 1141.

r
DR.

PARAISO

IU'DICO

()pera\l�U - Doençl.. II. S8n.l10-

ral - Clínica de Adulto.

Curso de Especlal1zação no .eoapi.

tal do. Servldorel do .ltadO.

(serviço do prof. Mariano di AIl�

drade). Consultae: Pela maDhi no

Hospital de Carldade. 'A tlU'de da.

15.30 boraa em diante no COnlu!

tórl0. à Rua Nune. Machado. 17,

esquina da Tlradente. -- Teld.

2766. Re,ldêncl.. - Rua .ar.

cbal Gama D'Eça. D.O Ul. - Tel.

8120.

�
DR. AYRTON DE OLI-

VEIRA

_ DOENÇAS DO PULIUO _

- TUBERCULOSa -

conlultórlo - Ru" FIlIpI

schmldt, 88 - Tel. 1801.

Borirlo: c1aa J' àI 16 bor... ,

Rellc14!Dcl. _- Fel1p. Scllmllli,

D.O 117.

DR. WALMOn ZOMEH
GARCIA

Diplomado pela Faculc1..d' NaClo

Dal de MedlclDlI da Unlv..rlldade
do BralU

DR. LAURO. DAURft
CLINICA a••li

'

<\,tende com bora marcada

1 ..····�········O.O•.••••f········..····•..

·1

A P�OJ�TO;, ;R�A�rrS D� CONSTRUÇõES I M�'�cl� d�S !R�S ! �V�!d� I (O I
B R UNO j I Norbel"to Brand - advogado i

REGISTRO: N.O 167 - C.R.E.A. - lo.a REGIAO - s.c. Ad' 1 E d
.. �

Rua 14 de Julho (Bairro Bela Vista) _ COQUEIROS I vocacla em gera no i sta ú de i /)j
I

Santa Catarina

N i O .1 Dr. Hélio Peixot� Correspondentes: I � l�:
C A F E Z I N H O, fi - INGLATERRA BRASíLIA �

�

C A F E Z I TO! ADVOGADO
i ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO :

:1 ARGENTINA SAO PAULO IEscritório _ Rua Felipe Ed. SUL AMÉRICA 5° andár.

Schmidt nO 37 _ 2'> Andar _ .. Fones: 2198 e 2681 :
Sala 4.

.. ;

MENDONÇA
MI:DlCO

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

Rua Gal, Bíttencourt n. 121.
Telefone: 2651.
Consult6r1o:

Rua Felipe Scbmldt a. 37. A�lsa lua dlst;nta clientela Que

Esq. Álvaro de Carvalho.

I mudou seu consultório para II rua

Horário: '

Das 16,00 às 18,00, díaría-
Felipe Scl\mldt, n, 39-A - "Em

mente exceto aos sábados frente a Padaria Carioca..

ORA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

Conaull.órl. I a_..."" COU.UU

'" II traWe Lu ll1A a,le. I SecuDda i ......r.lro

.u U ii 17 lIor..

Tal. - ""n.O&1ANOPOLlIt

1553 -

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRóPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGlAlJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORÁRIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 hora"

HORAS MARCADAS ._ das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

Com grande facil1dade de pagamento. vende-se lotes
a longo prazo sem juros. sitos á rua Lauro 'Llnhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa, imediatamente.
vendas: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305

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

Dr. Mig'uel E M. Orofino
- Cirurgião dentista-
Clinica de adultos - Raios X
AUSENTE ATE' AGOSTO -

CURSO DE ESPECIALIZA.
çÃO DE PERIODONTIA com

o prof. S. Sthal da Universi
dade tde Nova York, no Rio
de Janeiro.
Edifício São Jorge:_ Sala

16. Telefone 2862

Tipografia e fábrica d"
Oarimbo. Impressos em gerai
wua Aracy Vaz Callado, 186
Estreito - ,FlorianópoJis

,..

CARIMBOSt ENCADERNAÇOES
SERViÇO DE CLlCHERIA

-COM PERFEiÇÃO E RAPIDEZ.
- . ..

�==(===========FR�Lo=�=�=N=(�����hN�ls=S=E=LH==�=IR=O�=M�t���,��,f\�(�;A�Tl�;�\!N���·

F11' 1 'J 'T "1"'1" tS -,o 42
12 2.4 36 ;�

IMPRESSORA

mlobiiJ) [i�t\.
--..cc@ ...�--

E

ATENDENDO DIARIàMENTE NA

MATERNIDADE (ARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Radiologista.s: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve!'icula Biliar --- Rins

Torax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalping'ografia Radiografia Obstétrica

(Gravídêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER:€ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n, Onlbus à por

ta (Almte. Lamêgo).

RAUL P'�RfIRA' CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhislaf'
zscntórto: RUA Joio P1nto D, li .obo

,flefone u 2,487 - Caixll P:Jaial D. "

EiOR.ARIO: Du 16 ta 17 hOral.
xxx

DR. ARMANDO VALER lO DE ASSIS
Comunica aos seus clientes o novo horário de

tas.
DE MANHA - das 10 as 12 horas

DE TARDE - das 4 as 6 horas

Consultas Rua Nunes Machado, _7 tone 3738.

consul-

Escritório de Advocacia
RUá Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crimi

nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven·

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran-

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

.......................................... :

I SYNTEKO=
I para o assoalho I
Id o seu· E s c r i I Ó r i o o u L a r I

•

i Beleza I! Distinção •

I Durabilidadel
: Informações e Orçamento i
i Osvaldo Meira :

I Av. Mauro Ramos 206 - Fone 2758 i
......................................... -
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Convencão Municipal do PSD.•.
,

,
.

b f' d ão com da aliança da vitória.(Cont. da 8.a pág.)

I
envassourado qUe vai a Cu a f rea irmou a sua a esa ,

. lOGO MEDEIROS-

CIO e a Rússia e acusa Lott de todos os seus companheiros, D. .

d MDEPUTADO EPITa
comunista e finalizou, dizen- ao Partido Social Democrátí., <? sr. DIOgO TeIxeira e e.

BITTECOURT
.. ,. do que a chuva que então de. co, dissolvendo aquela agre. deLr�s, do P.S.D., enaltec�uDiscursando, o sr, EpltaclO I sabava era a lágrima dos miação municipal. Declarou as tíguras de

. ���, 'i;.l s�Bittencourt, r.eferiu-se) à pre· noseos adversários que já que foi dispensado de Dele: Faust, �e�eu � �;� �oão :�s
sença dos repórteres doo [or, 'I choravam a derrota ímínen, gado �e Polícia de Im.arUl, que IS�t e s� \eríamos em. " '" T b te por nao querer pereeguir os

I
se e ei o, n�s -'

dnais A Imprens� ,de u .a. A PALAVRA DO CANDIDATO pessedistas, a mando da U. breve, oe �r a Tubarao e
rão e "O Estado'

,
de FI�Ia·1 Dada a palavra ao candí- D. N., sendo até .ameaçado de carro de boía, por falta de

nópolis, srs. Jarbes GarCIa e dato escolhido, o sr. Carlos morte;. gue 3 !nspetores de est���RO BITTENCOURTHermes Patrianova; enalte, Edu�rdo. Faust começo"!, sua quarteírão por ele nomea.dos,
_ ENCERRAMENTO

ceu as exceleas qualidades oraçao dízendo da e�oçao de p�rte!l�entes aI? seu extmto
Encerrando a convenção,. . . se que achava nossuído e la. díretórío e mais 6 que per.

f·t P d Bítdos nossos candídatos as eleí,
mentando a "ausência, por tenciam à U.D.N., com o Sub. falou o Pre ,e.I o e 1'0Di:e •

ções de 3 de outubro, sendo motivo de doença, do seu Delegada de Vargem do .Ce- t�n.co�t, �,r.es��enJ� d�artid�muito aplaudido. companheiro .de partido. e d!o, hípotecaram-Ihs .�?hda. I ;o;;fal ���tcrático, salien-
DEPUTADO VALDEMAR partícular amigo, sr. Benja, nedade e demitiram .aA dos

I tando as qualidades morais
SALES min Bez, que De achava nos- respectivos carf?ios; que ele e I do candidato e dizendo dopitalizado em Pôrto �legre. seus companheiros. resol�e. ". '. merece do ovoCom a palavra, o deputado Disse que. entre as razoes por ram apoiar o Partído Social carínho �ueanta" DiSSePqUeValdemar Sales, rspresentan-

\
que aceitava a sua c.andida. I?emocrático e� tôda a sua ���.�an�=r�� �O ano� de govêr,do o sr. oeleo Ramos, decla, tura, destaca,:a a estima que linha, porque reconhec:m de

n peasedísta do Imaruí, tem. . tem a Imaruí, Certo de que homens de bem - Mar.echal o.
t dí

-

d rerou.se desvanecido com a m-
será eleito prometeu gover, �eixeira Lott, Celso Ramos, ���tIdo as ,�a IÇo�sim:nt�;cumbência, mas triste pela I
nar dentro'dos sagrados prin- João Goulart, Doutel de An, llgIao e famtIhas' saedots que o. dídav l ,« .

bíd d bí '-C li 1 F t de seus an epa sausência do nosso can 1 a. ClpIOS da pro I a. e rece I. drade e_ar in lOS auat,
candidato escolhido saberá

to a Governador ao lado do doi:' de seu progemtor e d�. JOaO BARRETO
_ conservar' que em 1928 Ima-

.
. pois de alongar-se em mUl. Com a palavra, o sr. Joao

. .

'
'.

'
,seu vizinho e grande amI.gO tas considerações, inclusive Barreto, presidente do P.R.P., rui d.elxou de fIgUra�,��:�.de tôdas as horas, pref.�lto 'de ordem administrativa. ter. disse que foi a primeira vez qUeCIrre�to, n�.��pde que o�Pedro Bittencourt. Concitou minou concitando os seus que compareceu a uma con- ta can��I�� intes de 30 não

ai:' mães presentes a cerra- companheiros a trabalharem venção municipal, porque an, âO��� assistência a Imaruí;
rem fileiras em tôrno de em prol de todos 00 nossos tes, quando eram os íntegra; a

por querer o bem estarcandidatos, par� que �en.ha. listas �liados .da U.D.N., d�esua terra, pedia a todosCelso Ramos, se quisessem
�os melhores dIas: �aIs J�s. nunca fora convídado, como

que trabalhem por Lott, Janque seus esposos e filho!:.! ti. tIça e para que haja compre. agora, por seu amIgo P�d�o go Celso Doutel e Carlinhos.vessem mais estradas, trans. ensão entre governantes e Bittencourt. Soldados dW?I- E �n�err�u a convenção.
portes, progre!:.!so, escolas e governados.

_ plinados, todos os PerrepI_S. PROGNõSUCOVEREADOR ANToNIO tas acompanham o chefao
Se à diferença pró Celsocohfôrto. Enalteceu as qua· FARIAS - P.S.P. EXTINTp nacional, votan�o em Lott,

em 1958, foi de 470 VOt09, �lidades morais e cívicas do
.

Com � palavr�, o sr. Ant�. C�lso. e Faust: DIsse que L?tt de 1960 há de ser maior deMarechal Teixeira Lott, a mo Fanas, premdente do dI- nao e comumsta, porque es.
800 conforme tuao indica.

magnanimidade e a grande retório municipal da P.S.P., te�! apontam num lado e ati- .

.

ram noutro.experiência trabalhista de
TELHAS. TIJOLOS�, BENICIO CARVALHO ""'""C-O-M-O-E'-G-O-S-T-O-S OJango Goulart, as obras de
CAL E AREIA DA SILVA

Vidal e Nereu Ramos.e qua. IRMÃOS BITENCOURT O sr. BeníciQ Carvalho da
,

lidades herdadas por Celso Silva, falando em nome do O C A F E Z I T OC A I S 8 AO A R 6 . f O N (no, P.T.B. local, disse que seuRamoi:' de seu pai e irmão, re. ANTIGO O (P 6 S I T o O AM I A N I
partido dá solidariedade in.

alçou as qualidades morais e tegral a todos os candidatos
as amizades de Carlos Eduar-
do Faust, moço de alto gaba.
rito e personalidade de es.

cal, prefeito considerado elei

to, para felicidade do Imaruí.
DEPUTADO OSNI REGIS
O deputado professor dr.

Oani de Medeiros Régis, re.
presentando o sr. dr. Aderbal
Ramos da Silva, amigo do�:

pobres do litoral catarinen.
se, .enalteceu as obras do

grande Presidente Juscelino,
que fizeram ,o Brasil pular 50
anos em L.omente 5: Brasília,
estradas e outras, concluidas
·em menos tempo do que o
suficiente para que o govêl'
no dO'Estado re.eollstrua uma,

ponte. Falou do entreguismo
dos outros candidatai:' à Pre.
sidência da República, oposi.
tores do grande Marechal
Lott. Disse que a plataforma
d.e 10 anos passados do sr.

Irineu Bornhausen era a
me9ma de hO;ie, por nada ter
realizado a não ser o afastal
menta das estradas por onde
passou, de Florianópolis a

Imaruí, mas passou muito
mal, porque o asfalto derre.
teu com a chuva de apenall
um dia e interrompeu o trân.
sito. Disse que o candidato
dos udenistas ao govêrno do
Estado, tem prometido mui
to, mas o que tem r.ealizado
é somente em benefício do
grupo econômico a que está
fortemente ligado. Concitou
o candidato a Prefeito, sr.
Carlos Fam!t. a imprimir aos

negócios municipais, a mar
ca do seu caráter de homem
probo ao lado da marca im.
pressa pelo atual Prefeito, Sr.
Pediro Bittencourt.

NARBAL BARRETO
Pediu a palavra o sr. Nar.

bal Barreto, imaruiense resi·
dente em Mirim, que enalte.
ceu as qualidades do sr. Lau.
delino Oliveira, com quem
tem a ['3,tisfação de sempre
trabalhar pelo nosso partido
e declarou que tôda a sua fa
mília (Barreto) residente em
Imaruí, iria, sem discrepân.

��cicl��!����r os candidatos
�

VEREADOR SALVADOR

O vere�:o�O�;�ador de UM MODÊLO ESPECIAL PARA CADA CASO
Souza foi o orador mais in.
flamado da convenção. Disae
que Carlos Eduardo Faust
era tão estimadó no municí
pio, que iria receber votação
até de elementos da União
Democrática Nacional; que
os nossos maiores adversários
ainda não e9colheram o seu
candidato, porque não acha.
ram um homem para com.

_.prar; que o sr. Irineu já f�z RANGETTE VISORETTE WALLlG 1001.R VISOP./'.MIC C. A T. VISOMASTER
"

inaugurar a estrada de RIO

�fn!a�ã� fe�o��a�ar����a�
da; que prometeu energía
elétrica e desbaratou a que
existia Quando assumiu o go.
vêrno; que prometeu Grupos
E�'colares e fez casinhas; qUe
Nereu fez Grupos Hospitais,
Postos de Saúde, 'Estradas e
muitas obras; que os traba.
lhistas eé!tão unidos ao PSD.
para vingarem a morte de_
Getúlio Vargas; que Lott é a

legalidade e Jânio é um louco

emprêgo do Suplicado; IV --'o julgada a ação proposta pro;
que, nesta última cidade, seu

I

cedente, para o fim de '001'
marido passou a ter' uma Vi-I decretado o desquite do ea,
da bastante irregular, a pon, sal, julgado o Suplicado côn,
to de em 3 de outubro de .. juge culpado e condenado
1954, abandonar definitiva. ainda ao pagamento das

CHADO, que se sncon; mente o lar conjugal, paa- custas, deixando a Suplican ..

tra em lugar 'incerto e sando a residir na mesma cí, te de requerer a respectiva
dade em companhia de ou. separação de corpos, em vir.
tra mulhsr de vida írrespon; tude de se encontrar separa.

O Doutor Euclydes de Cer- sável, com quem o Suplicado da do Suplicado desde 3
queira Cintra, Juiz de Direito andava pela cidade, à vista (trêe) de outubro de 1945, ou
da 2.a Vara de Florianópolis, de todos, inclusive, passando seja, há mais de 4 (quatro)
em ,exercício na 1.a Vara da quase qUe diariamente a anos. Requer, outrossim, uma
mesma Comarca, Estado de frente de sua antiga reaídên, vez julgada procedente a a
Santa Catarina na forma cia e sob às víetas da Supli- ção lhe seja concedido vol,
da lei, i cante e de sua filha que ti- tar a usar o nome de soltei,
FAZ SABER aos qUe o pre; nha então 10 (dez) anos de

ra qUe era NATÁLIA BER-
['ante edital de citação com o idade e que ficou em sua RETTA. Protesta pelo depoí ,

prazo de trinta (30) dias vi.
'

companhia desde que o Bu, menta pessoal do f:iuplicado,
rem ou dêle con�ecimen�o t�_ plicado abandonou o lar; V pena de connêsão, prova tes,
verem, que por este meio f1_

_ q a Suplicante a tudo temunhal, documental e
.

d
.

. I ue,
cam cita os os mteressados.

suportava e contornava, a mais provas em direito ad,
incertos, bem como OTTO fim de evitar que tal prece, mitidas, bem como a expedi.
FL?RENTINO �ACHADO: dimento do Suplicada viesse ção de editais, por ser desce,
P:'o todo o conteud� da petí, a afetar a educação de sua nhecido o paradeiro do SU·
çao e despacho abaixo trans- filha: VI _ que _ em 20 de plicado. Dá o valor de Cr$ ..

critos:
_ janeiro de 1955, d Suplicada 2.100,00 ao pedido e, como

PETlçaO INICIAL: Exmo.
e �'ua amásia mudaram-se de preliminar, requer se digne

Sr. Dr. Juiz de Direito da Cacador tomando rumo in. V. Excia. de observar a Lei'
Primeira Vara da Capital. certo e até hoj,e ignorado; 968 de 10 de dezembro de ..

NATÁLIA BERRETTA MA. VII _ que a Suplicante exer. 1949, com a designação de
CHADO, brasileira, cal:lada, cia o cargo de professora dia e hora para a fase de
professora normalista, resi_

quando tal fato se deu e,
conciliação ou acôrdo, inti.

dente e domiciliada nesta ci- diante de tamanho vexame
mando o Suplicado. Pede de_

dade de Florianópolis, à Ave.
e vendo-se a Suplicante e ferimento: Florianópolis,. 7nida Mauro Ramos n.o 166, sua filha abandonadas na. de_fevereIro .de 1959. (Awn)

vêm, por seu advogado epro.. Joao MakowIecky - Advo-quela CIdade, escreveu a seus I dcurador infra·assinado (doc. pais contando o que se pas.
ga o.

n.o 1) propôr contra seu
!:lava, tendo êstes então, ido DESPACHO DE FLS. 18 v.:marid� Sr. OTTO FLOREN_ buscá-las, e de' lá sairam A. Cite.se o réu por edital,TINO MACHADO, recidente
para residir com os mesmos com o prazo de trinta (30)

em lugar ignorado, a presen. em Florianópolls, à Avenida dias, para contestar a açãote AÇÃO DE DESQUITE, pe- Mauro Ramos n.o 166, onde e acompanhá.la em todos oslo qUe expõe e requer o se_
se encontram até hoje; VIII seus' têrmos; querendo. Intiguinte: I - que, casou com
_ que, a Suplicante está mem.se o dr. 1.0 Promotor

o Suplicado em 15 de feve. atualmente lotada na Secre. Público _ para os fins doreiro de 1943 em Florianópo- taria da Educação e Cultura; art. 80, § 2.0, do Cód. delis, pelo regime da comunhão IX _ que, o casal não pOfJsue Proc. Civil. Fpolis" 5.9,59.de bens, conforme faz prova bens de espécie alguma; X (Am.) Waldemiro Cascaes _a certidão de casamento ane_
_ que, a filha do casal, que Juiz de Direito. E, para quexa (doc. n.O 2); II - que, conta atualmente com 14 chegue ao conhecimento deapós (} casamento a Supli- anos de idade, deverá conti_ todos, mandou expedir apre.cante e seu marido foram re_
nuar em companhia da Su- sente .edital que será afixadosidir na cidade de Imbituba plicante que a vem manten. no lugar de costume e punêste Estado e, a 23 de maia do e educando devidamente, blicado na forma da lei. Da.de 1944, nai:'ce�.lhes uma fi. desde que o Suplicado aban_ do e passado nesta cidade delha que recebeu o nome de donou o lart _Assim sendo, Florianópolis, Estado de San.Maria Teresa Machado, con· não querendo por mais tem_ 'ta Catarinã, aos doze diaS' doforme certidão de nascimen.
po suportar a situação cri.a. mês de novembro do ano deto anexa (doc. n.O 3); III -

da pelo Suplicado vem re. mil novecentos e cinquenta eque, em dezembro de 1951, querer a citação. 'dellte para nOVe. Eu, (Ass.) Carlos Sal--

mudaram_se para a cidade
responder aos têrmos da pre- danha, Escrivão, o subscrevo.

de JOinville, e, finalmente em
sente Ação Ordinária lle (Ass.) EucI.ydes de CerqueiraJulho de 1952, tornaram a
Desquite, contesta.la Se qui. - Cintra, Juiz de Dir.eito.

mudar de residência para a ser, fundado no artigo 317 Confere com o original.cidade de Caçador, ambas aúmero I e IV do Código Ci. Carlos Saldanha·
nêste Estado, em virtude do vil, esperando desde já seja Escrivão

JUIZO DE DIREITO DA l_a

VARA DE FLORIANóPOLIS
Edital, pelo prazo de

trinta dias

Para citação de OTTO

.FLORENTINO MA.

não sabido,

Aparteando o deputado com mais de trinta mil habi.
paulino Búrigo quando o tanteD e estando sujeito à
mesmo trazia ao conheci- epidemias que possam surgir
menta .da Casa o Manifesto .-linda não mereceu as aten
lançado pelol) trabalhistas ções dos polítiCOS que mani •
dissidentes, a deputada rnge pulam o poder estadual.
Colin, do PTB declarou que Repeliu o aparte do depu.
concordava so'mente com a tado Fernando Viegas, que
candidatura do Snr. Carlos afirma ser o Viaduto um ca

Gomes de Oliveira para Vice. nalizador de verbas e ç:om as

Governador não tendo situa. quais poderia ser dado saIu.
ção definida quanto à can- ção ao Esgôto do Estreito, o

didatura a ser adotada para deputado Dib Cherem afir.
Governador. Igualmente de. mau que tal iniciativa deve
sautorizou aos dissidentee partir do Estado, em virtude
pUblicar o seu nome em ma. do a:côrdo de 1916 entre o Go
nifesto de apoio a qualquer v,êrno do Estado e a então
candidato a Governador. Superintel)dência desta Ca.

pital, oportunidade em que
:qiscutindo o projeto 124/60, passou para o Estado a rea.

de origem Governamental, ponsabilidade dos serviços de
que transforma em Diretoria água, luz e ,esgóto de Floria
o. atual Serviço de Água e nópolis. ,
Esgôto, o deputado Ivo Sil- Em aparte o deputado Osni
veira analisou demoradamen. de Medeiros Régis trá!:.! ao

te a inconstitucionalidade da conheéímento da Casa o pro.
emenda aditiva do deputado jeto apresentado pelo ex.

Tupi Barreto, -que cria mais deputado Ilmar Corrêa du
doi[! cargos, uma vez que, se. rante o Govêrno Bornhausen,
gundo o artigo 27 da Consti- no qual o Poder Executivo
tuição do Estado é de compe. era autorizado a contrair em.
tência exclusiva do Snr. Go. préstimo com qualquer esta.
vernador. belecimento de crédito, a fim
O orador seguinte foi o de- de contruir a Rêde de Esgô

putado Dib Cherem que te. to no Estreito ,e que. até ago.

ceu considerações a respeito ra nenhuma medIda neste

do atual Serviço de Água e ,sentido foi tomada pelo GQ.

Esgôto, afirmando que tal vêrno do Estado.

serviço não vem preenchendo Ao encerrar fluas conside

as necessidadell da nossa Ca. rações o deputado Dib Che.

pital, bem como do Sub Dis- r,em faz votos para que o ser

.1------------..trito do Estreito. Destacou a viço a ser desempenhado pe-
FORRO�'la Diretoria a ser criada, ve·1

.>atenção que deve merecer por
parte do Executivo Catari. nha de pronto solucionar os IRMÃOS BITENCOURT
nense a instalação da Rêde graves problemas que de a

I' (A I S B A O ... R o . J o N � li Q t

de Agua e Esgôto no Estreito, muito preocupam toda a co. I ANTIGO D!r�SITO DAMIANI

que contando presentemente Ietividade florianopolitana. _ ..'

(Cont. da 8.a pág.)

Apresentando congratula
çõ.es à UDN ocupou a tribu.

.

na o deputado Antônio 00"
�

mes de Almeida. Como repre-
sentante do PSD a!:lsistiu o

encerramento da Convenção
Udenista e trazia ali as con.

gratulações democráticas,
embora não endosse os con

ceitos emitidos nesta mesma

Convenção. Referindo·fle à
luta eleitoral destacou o res�
peito que deverá existir en.

tre os competido.res e a ma

nutenção de uma campanha
em séntido elevado, limpa,
esclarecedora e que possa
efetivamente dar aos outros
Estado!:.! da Federação uma

demonstração da democracia
aqui reinante.

O último orador da Hora
do Expediente foi o deputado
Osni de Medeiros Regis, tra-'
zendo aos conhecimento da
Casa o estado em que se .en.

contra o trecho da Estrada
Estadual que liga Laguna a

Florianópolis. AfirIllou que
como fillcal da administra
ção pública estadual não po
deria, deixar passar desperce.
bido tal fato, uma v,ez que
assim procedendo estaria
traindo o seu mandado.
Aparteado por vários depu·

tados da UDN que tentaram
em vão cobrir o sol com a pe.
neira, o. destacado reprellen.
tante de Lajes alertou a ad
ministração estadual, a fim
de que Providências imedia.
tas e concretas sejam toma.
·das.
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E em todos fogões Wallig
IIEconomic" _ Isolamento total
externo em esmalte - além de

v(jcé encontra: Oueimadores reguláveis
com lã de vidro .. Revestimento interno e

contar com D<;!rfeita assistêncic.1 técnica.

,

;;f,,/'!liainda hoje.
nossa exposição Waliig.

Você encontrará a solução

PRESTAÇÕES
DESDE

CR$ 752,00 MENSAIS

MACHADOI & (IA. S. A. - Co-:
mér'cio e Agências
Rua Saldanha 'Marinho, 2

certa. para o seu caso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Clube dos Dir. Lojistas realizou almô�o E�â"êéi�aIALó�;áA�e c. Renaox
Realizou-se, ontem, no

Restaurante do LUX HO
TEL, o primeiro almôço
quinzenal do CLUBE DOS
DIRETORES LOJISTAS,
desta Capital, com a pre
sença das mais expressivas
figuras do comércio local.
Como é do conhecimentó
geral,' o clube fundado re

centemente tem por obíe,
tivo aglutinar a numerosa
classe.

No aimõco realizado on

tem, estiveram presentes
os sra.: Moacir Pereira,
Presidente do Clube, João
B. dos Santos, Presidente
da Federação do Comércio,
na ocasião representando
o Sindicato dos Comerciá
rios, Ari Mello, membro
da Diretoria, José Glavan,
Haroldo Glavan, Heitor
Steiner, Fernando Macha
do, Diretor Social do Olu,
be Walter Linhares, Car.,
lo�' Bonettí, Gustavo Zím ,

mel'. Rui Brandão, Elpídio
Machado, Armando Rocha
Souza, Hermínio Daux,
Dalmiro Caldeira de An,

drade Odson Cardoso, Nil
son Silva, Rubens Pereira
Oliveira, Domingos Fer_
nandes de Aquino repre
sentando O ESTADO, do

A Convencio
. ,

Municipal do
PSD em Imaruí

Carlos Eduardo Faust Escolhido
Por Unànimidade

Sob a presidência do sr.
Pedro Bittencourt, Prefei ,
to Municipal, presentes
todos os demais membros
do diretório do P.S.D., re

presentantes do- er. Celso
Ramos e do dr.'Aderbal
Ramos da Silva, do P.T.B.,
do P.R.P. e do P.S.P. além
de crescido número de cor

religionários, realízou.se a

convenção municipal para
.escôlha do candidato a
Prefeito de Imaruí.
O CANDIDATO ESCO

LHIDO _

O presidente, sr. Pedro
Bittencourt, abrindo a ses,
�,ão, depois de feita a cha
mada dos componentes da
Mesa, determinou a leitura
da ata da reunião prepa,
ratóría da convenção que
escolheu, por unanimidade,
o nome do pessedista ve
reador Carlos Eduardo

Faust, cidadão bem rela
cionado e prestigioso no

município.
Foi designada. uma c_o

míasão, composta dos srs.

Deputados Valdemar Sales
e dr. Osni Regis, Diogo Me
deiros ,e Valmor Corrêa,
para conduzir o candidato

'- até o local da convenção,
qUe se realizou no Cinema
da Cidade.
Introduzido na sala, sob

delirante salva de palmas,
aclamado pela totalidade
do povo presente, o sr.

Carloa Eduardo Faust to
mou lugar à Mesa.
GUSTAVO DE OLIVEIRA
Dada .a palavra ao sr.

Gustavo de Oliveira, Se
cretário Geral do P.S.D. de
Imaruí, êste fez a saúda
cão do partido ao seu es,

colhido candidato.
(Cont. na 7.a pág.)

A MARCHA Na análise da posição'

eleitoral dos candidatos
Celso Ramos e Irineu Bor.,

DAS LEGE'NDA" nhausen não adiantam'

J palavras; nem previeoes.
Vamos á fria eloquênciaRENATO BARBOSA dos números, para nos

convencermos de que o candidato das oposições co
ligadas (CELSO) levará apreciável vantagem sôbre
seu competidor (Irineu). Os resultados aqui trazidos
não foram inventados. Coletados, par mim, no Tri
bunal Eleitoral, êles se referem aos resultados, na

eleição para deputados estaduais, apurados oficial
mente, no pleito para deputados estaduais.

Em 1958, o panorama, na referida votacão de
legendas partidárias, foi o seguinte:

•

UDN
•................ 179.283 votos

PSP
9 • � • • • • • 22.237 "

Eis Os dados de argumentação do esquêma go
vernista (Irineu) atual, para as vicissitudes de 3 de
outubro de 1960.

A seguir, somemos os resultados das legendas
compos itivas do esquêma oposicionista (CELSO)
atual, para as vicissitudes de 3 de outubro de 1960'

PSD 165.116 votos
PTB 65..836 "

PRP o ••••••••• � • • • • • • 18.314 "

PL 0,0................. 6.834"

TOTAL 202.237 "

TOTAL' 256.100 "

Existe, assim, no estado atual da conjuntura um

saldo favorável a CELSO de 53.863 votos.
Em 1958, o PDC, cuja decisão será tomada na

convenção regional marcada para 5 de agôsto pró
ximo, alcançou 12.874 legendas. Se o PDC apoiar o

esquêma oposicionista (CELSO), o saldo em favor
deste subirá a 66.737 votos.

Em 1958, votaram, na Estado, 522.223 eleitores.
Houve 17.818 votos em branco e 5.023 votos anu-

lados. 01'.

Outro fator, a meu ver importantissimo, a ser

ponderado: - os eleitores independentes, sem vin
culação partidária, que refletem e analisam, antes de

votar, e que, sem dúvida alguma, não desejarão Se

orolongue, por mais .cjnco anos, a brutal eseravízn.
cão das nossas comunidades ao poder econômico
(INCO); as clamorosas imoralidades administra
tivas; o regime franco de irresponsabilidade; ocre",
cente aumento de impostos; as taxas despudorada
mente desviadas de fins específicos, definidos em

lei; e tudo mais quanto se constata nos domínios do
-'ovêrno estadual, e, então compreenderemos, sem

:sfol'ço algum, o desenc�nto do Sr. Irineu Bor
nhausen e a euforia do Sr. Celso Ramos, marchan
.Io pad a. vitória. nos braços generosos do povo.

qual é Ger.ente, R�berto dia Cunha JOf!� Cordeiro.
Bessa, Emílio da Silvá J'ú, O sr. Moàcir Pereira Olí ,

nior, Joaquim Bello, José veira da Firma Pereira
Caldeira, Camilo J. de Oliveira, como Presidente
Abreu, Edson TeIxeira, Jo- do' Clube dos Diretores Lo-

'AO'S SS' rJ�a" naerunÃ

usou da palavra, saudando
os presentes, no qus foi
muito aplaudido.

No clichê acima, um as

pecto' do almôço.

UDN
Um dia, em Joaçaba, um cidadão simples e honrado, modesto

e digno, chamado Homero Mário Pedron, pediu ao sr. Al
bino Biaggio Sganzerla, presidente da UDN naquele município,
que conseguisse um trator para realizar SE rviços que interessa
vam a muitas pessôas, melhorando uma estrada em mau estado.
O pedido era justo e condensava até uma obrigação do govêrno

municipal.
E o sr. Homero ficou esperando pela promessa. Nas vésperas da

eleição de outubro de 1958, veio-lhe às mãos um bilhete, que é o

abaixo reproduzido.
Para atender o pedido o presidente da UDN, sabendo que o sr.

Homero Mário Pedron não era udenista, impunha condição:
"uma vez que possamos contar com o apoio do Amigo."
E a- máquina da Prefeitura não foi fazer o que devia - mas pas-

sou a atender serviços 'particulares dos udenistas.
-

Eis porque o povo joaçabense quer CEL 80 DOUTEL e

PAULO WRIGHT
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Amigo Hem�ro Pedron

Conf�rme falei com o Ric�rdo Coppirt
com referencia ao trator, quero te diz�r que assim

que o trator vier do lRANI, Pingador, e t c , , pode-
"

remos atender ao teu. pedido ves que

pOSsamos contar

Em 18-9-58
----------------------------------�-----------------------------

EM
QUALqU[R
VIAGt:M
AÉREA\-

PARA
QUAL[JUER
LUGAR \

��'
CRUZEIRO

� PRAZ(Í)
TA�

[�UZEI'RD
da SUL

o

-o vi o

'\

Transformado em Diretoria o Atual Serviço
de Agua e Esgôto. Dib Cherem Espera Que
Tal Transformação Proporcione M e I h o r

Atendimento às Neces sidades de Florianópo
lis. - Inge Colin tão Somente Gomes de
Oliveira.
Na sessão de ontem da

Assembléia Legislativa ocu
pou a tribuna o deputado
José Bahia Bíttencourt, te
cendo considerações a res,

peito da passagem do 1.0
Centenário de Brusque, bem
como do trabalho pioneiro
do Cônsul Carlos Renaux.

Na oportunidade requereu
despachos telcgráfícos de
.oongratulações ao Senhor
Prefeito Municipal, Presi
dente da Câmara de Verea
ctores S�ndicato Patronal,
SindIcato dos Trabalhadores
em fiação e Tecelagem e à

Família Renaux. Rememo
rou a luta desenvolvida pe,
lo Cônsul Carlos Renaux,
pioneiro da fiação catari,
nense, afirmando que com
merecido orgulho para tôda
Santa Catarina vemos Brus-

que despontar entre os

grandes centros industriais
da nossa pátria. Referiu
se igualmente à modelar ex
posição, que proporcionará
não só ao Brasil, mas tam,
bém aos visitantes de outros
países a oportunidade de
aquilatar o espírito empre
endedor de Santa Catarina.,
No final de sua oração

elogiou o trabalho dos re

presentantes brusquenses
com assento na Assembléia;
deputados Braz Joaquim
Alves e Mário Olínger,
O orador seguinte foi

_
o

deputado Mário Olinger qus
emocionado agradeceu as
brilhantes palavras do de,
putado Bahía Bittencourt,
que mais uma vez demons,
trava o seu aprêco à gente
brusqnense.

(Cent. na 7.a pág.)

FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 3 de Agôsto ele 1960

A Rádio "ANITA GARI_
BALDl", nestes últimos
dias, mesmo em prejuízo
do conceito que tôda ernís,
sora deVe conquistar não
somente para formar seu
patrimônio como a i n d a
servir de garantia para
seus ouvintes - entendeu
de ser veiculo fácil á men, I

. ,
tiras em série. IOntem, ja sem nenhuma censura de ordem mo-�'al ao noticiário mentiroso, irraeliado a serviço e nom terê�se do situaciollismo, fez sensacionalismo pago

a�uncl�nd? a renúncia do deputado Doutel de An�drads a disputa do cargo de vice-governador i
O .Códig� Eleitoral, no seu art. 175, nO,28, define·como infração penal, sujeita ao competente processo crrme,

"REFERIR NA PROPAG-ANDA FATOSfNVERIDICOS OU INJURIOSOS EM RE
LAÇÃO A PARTIDOS OU CANDIDATOS ECOM POSSIBILIDADE DE EXERCEREM
INFLUÊNCIA PERANTE O ELEITORA-�I
DO.".

.
. ISe os diretores daquela emissora persistirem no

p�'�pós�to .de falsWcar fatos para ludibriar a opínIao ,publIca, os delegados partidários junto à Justt,
ça Eleitoral, em nome dos partidos que formam a
urnao oposicionista, recorrerão a medidas cabíveis
ao caso,.no competente Juizo. I

. .

A liberdade que o regime oferece a todos, 'tem[imites, e nã� pode ser confundida com Ji.cenciosidade,Os partidos politicas para realizarem a democracia não podem ficar à mercê da irresponsabilida_
de. ou do jogO comercial dos que a nada respeitam. Alei lhes ofereca garantias, que serão usadas para
que se não repita aqui o acontecido durante o pleitomunicipal.

Por outro lado é lamentavel que isso ocorra
com uma rádio, que deve ser-instrumento de cultura
� de aprimoramento dos costumes politicas, tanto
mais quando tenha como diretor um médico quetambém é militante partldérío,

'

AS "BOMBAS"
SÃO INFRAÇÃO

À LEI

Máxima da coerência udenísta : "Políticos de
outros Estados podem interferir na vida partidária
de Santa Catarina, contando que sejam a- favor do

situacionismo. Em sendo contra, não!"

Promessa Inflacíonada : "Se eleito construirei. ,

OItO centrais elétricas, afora as cinco que fiqueidevendo". Irineu.
-

*

Dois bicos: "Em Brasília, quando vou pedir
elogio Juscelino; em Florianópolis, para ser aplau�
clielo pelos meus correligionários, ataco Juscelino;

sou um sábio". Heriberto.
*

Um surdo na convenção: "Não gostei daquele
padre dizer para o Irineu: Vôvô, vai que é mole ... "

Um matemático: "O Saulo é a maioria relativa
ela minoria absoluta".

* * *

Um historiador: "O Carlinhos, depois daquele
discurso de 23 de agôsto, fala muito pouco". :

:;: * *

Um pensamento: "A UDN só me aguenta até
outubro de 60".

Perfidia: - É verdade que o Presidente da Co
missão de Finflnças da Assembléia vai falar?"

'" * '.'

Quando o esportista Mendonça. Falcão se diri
giu para o microfone, um juiz de futebol, conhecen
do-lhe as jogadas gramaticais, meteu o apito na

boca. Mendonça disse a primeira palavra ME. OJ

permitam. .. o apito apitou: fáu! E a pelada con

tinuou <

O sr. candidato a governador deu um espirro:
o ambiente ficou cheio dos sssssssssss que êle havia
engolido ...
GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


