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CELSO E DOUTEL, APOS PERCORREREM Q! sUL:'

H rica estêve tão
__-------------w----------__------------,-----

Tudo vai bem. Os parti_
dos da União Catarlnense
tem sido exemplares. Pen,
santJ,b nas Imensas respon
sabilidades qUe me espe
ram.: a mim e ao.meu com,
panheíro, obrigo-me a ser
humilde ao proclamar que'
seremos os eleitos.

"Es.tou cada vez maís
certo da vitória. O. qUe o

povo. nos tem tributado
pelas t!o�as . andanças no
interiór do Estado, solídí,
fica as nossas posíçôes.

,
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( ta a nossa vitória. - Ir '

�

Mensagem de Paridade: Assegurada
BRASíLIA - A paridade

entre tunclonáríos civis e
militares da Uriião está
pràticamente assegurada.
O presidente da República
encaminhará mensagem

.João Goulart, já fixaram
os seus nomes, junto às
massas e ao eleitorado es,

. clarecido.
O meu valoroso compa

nheiro de chapa, Sr. Celso
Ramos, sem dúvida, será o
futuro governador do Es
tado".

propondo a medida ao

Congresso na proxima se
mana e estendendo ainda
a participação do tuncío,
nalismo em dois por cento
da renda tributária nacio
nal.

�erre�lstas· uni�os

CANSEIRAS COMPENSADAS - SEREMOS OS ELEITOS
Foi rápido o contato do jornalista com o candidato. Declarou-nos o

sr, Celso Ramos:
- Voltamos do Sul como regressamos da Serra e do Oeste. Eu e o

meu companheiro .de jornada e destino polítíco, êste bravo e brilhante Dou.
bel-de Andrade, trazemos as canseiras da jornada - e principalmente dos
buracos das earreteras - compensados pelo caloroso apoio que o povo, por
toda a parte, vem dando à nossa causa.

Acredito fielmente, que
as fôrças colig�das, e a
maioria do eleitjoradb ca,

tarinense, nos honrarão
com a sua preferência, no
pleito do próximo dia 3.
O íntegro e ilibado Ma

rechal Lott, bem como o
nosso grande 'líder, Dr.

lAG[S:
n "Austeri�a�e" do secretário

�

está a exigir fôrças federais
Nas suas andan�as pep ó la Rocca Prefeitura, acham_

interior do Estado, o se- s e c o n t1 n g ê n c i a do.
oretárlo da Segurança. PÚ- lorosa prisão dr•. Edésio
bUca, vem cometendo as Caon detido ocasião deve
maiores barbar.idades, '

na gado PTB. Policiais inva
desesperada tentativa de diram séde partido traba.

. arrumar votos para, o cons, . lhista dando 'Vo� pr18ão , Per SUà v.ez, o dep. Doupicuó Senador-candidato, já ordem Elias Adaime Sec.re. tel de Andrade declarou:
inapelávelmente derrotado. tário, .Ser.utança Pú.blica
A falta de visão admínís, motivo distribuição propa

tratíva dos governos udenís, ganda eleitoral. Dr. Edésio
tas no Esta,do, ela ,própria,

..

Caon detido coasião deve.
'eríou no povo _Q deseio de ·ria comparecer Forum f�
mudar. Prometeram mundos assistir audiência fecha-
e fundos e nada nzeram. . (Cont, na últ. pág.)
Agora (J povo quer mudar 'EM BLUMENAU

ift;���:::;f�i resse�istas trâbal�istas e
meçam a a.pare·!ler. .

Como ,:

�t::1T��ba�: tômo �e CH.SO e DOUnl
O situacionismo, revelado por sua ímprensa, alimentou esperanças de que em Blumenau Q sr. Bor

nhausen vencesse o .pleito à base de' divergências que alegava existir nos quadros oposicíonistas. Mas ...
perdeu seu tempo e seus métod-os de intriguinhas comadrescas. Como em Tubarão, os partidos coligados
estão coesos e unidos em tôrno das vitoriosas candida turas Celso e Doutel.

. Na cidade sulina, ?SD e f�itu!a. Mas essa eírcuns- posição de ambos os par;
PTll tem candidatos a pre; tãncía em nada afeta. a tidos no âmbito estadual.

Acabamos passar segu�
te telegrama: Exmo. Sr.
Desembargador �icl,ente
do Tribunal Regional Elei.
toraI. Fpolis. Delegados.Par -

tidos politicQs collgaçl.o
apoiam Celso RamIOS .go
vêrno Estado e Woln:y Del-

___--_:_---�-..:...-------�-----mRUBEN,Il DE ARRUDA RAMOS
-

O fi 'II slllça . -Gom data do mesmo dia' em que, por unanimidade de votos, teve de-

eS.a 10 a u·
-

.. negadQS; no colendo Tribunal R�giona! Eleitoral, os, regis:r�s, ,?OS seus c�n-
. dtdatos aOS cargos de 'governlj,dor e vIce-,governadol, O' du��tOl!Q, �o. Partido

elelllora.1
Social Progres�ist.a _:_ o mesmo .diretotioz��ho no�eado e pr�VlSOrIO =. C;OJl:"
voeou nova- convenção partidá.ria.r a. reumr-s;e nesta Çapital. l)1'1 �xt� �

dia 24'Dir_se_ia à. primeira vista, que os prQvisõrios do PS�, recebida a. se�,
.,

I h t eonrormídade e a ;;mcera: obefl!encla
vera lição da Justiça Eleitoral, buecassem" aproveitâ- a, com ca ones a

.

à 'lapida�::��:st d:ã�i�: O edital convocatório evi dencia, s?larment:; que o diretoriozi_nho, pr�visório
h b

.

t em quantidade maior e qua lidade mais convmcente. A convocaçao e feita. não
quer c um o O'U ra vez, .

apenas para eleger o Dir-etório e O' Conselha
. �egional, como deve:�a ser,

a fim de que êsses órgãos adquícíssem autenb.clda,de e pu�.essem.' �a�s t�rde�
quando reabertos os prazos legais, obter registro e capacidade JUrldlca. par
� desempenhO' das funç'ões estatutárias que lhes com�etem..

.

A pauta de deliberação, contudo, é um agreSSIVO ?eSa�lO ao egrégio
Tribunal RegiO'nal Eleitoral e uma afronta aos conven-elOuaIS populistas,
solicitados, n-o item segundo da convocação, a

"Ratificar a decisão partidária r.elativamente à candida

tura do senador' Idneu Bornhausen ao dllgo de Governa

dor do Estado." , ,

C-a mo'l"""aem é sem limites. Os provisórios, limitados pe-
omo se ve, ""....

t d
• - .

la decisão unânime do Tribunal à competência de .componen es e orgao 18-

.terno, reorganizador da agremi�ção, pretend<em �elterar � e�rO, as fal�as, a

desobediência e as infrações da .pseuda convençao, fulmmada sem dls,cre-

âIIlcia na sessão de terça-feira última. Não pret�ndem eles ,!ue a nova con:�enção examine o assunto da escolha d:e um candIdato ao &:o�erno do E·st�d?
cinicamente anunciam que os :conven.cionais devem vir ratIfIcar uma decIsao

que .convem à subserviência e aos interesses dos nomeados.
.,

Mas poderá a convenção trata·r e decidir legalmente �e outra matérIa

senão a pertinente à eleição do seu 'Diretório e Con�e.lho RegIOnal,/
.

A resposta é negativa, redondamente negatIva! sem neceSSidade de

qualquer recurso a interpretàções de dispositiv,os.1egaIs. . /'

Reunida a convençAo, poderá esta, sem dUVlda, .eleger o DIre�orI.o e o

Conselho Regi<mal. Mas este órgão, que é parcela indIspensável ao orgao su

premo, de deUberação, para poder exercer suas atribuições, DEVERÁ ES

rAR DEVIDAMENTE REGISTRADO.

Sem o competente e prévio registro, no TRE, a sua presença na con-

venção é indevida, é nula, é ilícita, é clandestina.
. .

E ,por que? Por,que eleito o Diretório e o Conselho Reglonal é mIste_r,
na forma dos Estatutos do PSP, que o Diretório Nacional 0.8 reconheça .pre.

viamente ao pédido de registro.
.'

Sem êsse reconhecimento, não pode O' TRE eleltO'r-al regIstrá-los.
Mas, há �inda outra questão: pela lei, os registros de diretórios es

tão suspensos desde o dia 3 do corrente.
•

J Mesmo que eleitO's normalmente, o' Diretório
podúão sér registrados quando reaberta, depois .dO'

registro.
Os juristas provisórios, sem dúvida, não pensaram ni.sso tudo. Ou' não

eonheeem a Íei orgânica dO' seu' partido. Ou ignO'ram Os dispositi.vos es,pecífi
.cOlS do Código Eleitoral e das Resoluções do Superior Tribunal Eleitoral.
Ou escuta·ram e não compreenderam a decisão do d,ia 13. Ou, finalmente,
pensam .em tentar novo passa-,moleque nos Juizes da �osl.!a Côrte EleitO'ral.

.
-. "Eleito regulármente o Diretório, com .o Conselho RegiQ_nal, o órgão

prO'visório· desaparece com a eleição.
.

.' .. Como funcionará entãO', a convençãO'? Com o órgão desa.parecido'l
- CÓfu:-O 'nóvo Diré't6rio � ,Conselho ainda não reconhecido pelo Diretório Na

.

ciôflal e ainda nãO' registrados pela Justiça Eleitoral?
Com a obsessão d·a subs'erviência ao situacionismo e ao udenismo, os

81'S. Volney' Oliveira e .t. J. BarretO' já encalacrar�m o PSP, A,.gO'ra, tentam
enterrá-lo definitivamente, afrontando 'a Justiçi c..om um qesafro ,ridíc�tl(J. e

quixotesco.'
.

. .

Por que, ao invez· disso, não estudam, não analisam, pão meditairj, :não
obedecem às normas legais e estatutárias e não tentam. illlittlr os. demais
partidO's'/ . , '.

- -

".
Somente assim serviriam honestamente sua grei, correl3ponderiam' aos

sacrificios correligionários, lograriam respeito dos Juizeg� .. e não andáríam
'por aí a exibir uma dolorõsa incapacidade, aliad·a aos frustradôs' 'dese,sper�8
dos golpes ..

e .o Conselho somente
pleito, oportunidade de

AS FILAS DO LEITE

J

Começam assim, bem ce
do, ali ao laêlo do

.

Super
Mercado. Depois crescem,
interminó,veis, por horas e
horas, a espera que o lei.
te aparerra - O' que nem
sempre acontece. Vez por
outra, para quebrar a mo
nOtonia, saltam as piadas:
"Beba mais leite!" "Sal do
ninho para voltar ao Ni
nho!" "Sem a fila que va
lor a lei teria!" Mas, a par
do jocoso, o reporter ouviu
também elogios, à lusitana,
ao govêrno. E não faltou
.uma .citação, em. tom tra
gi-comico, . de palavras do
sr.

.

lrineu
_
BornhaUsen:

"Aparelhei lll�rnamente
a Usina de Beneficiamen
to de Leite J)"ara .que o Povo
tlve.sse, leite bom, fa,rto· e
barato I !! As gargalhadas
são expontllneas.

/

em

Ainda no espetacular co
mício naquela cidade, jun
tos estavam no palanque
os dois candidatos locais,
que falaram ao povo, nu
ma grande lição. de demo
cracia e superior nível de
cultura política. Em Blu
menau, o PRP e o PTB
dísputam o govêrne muni,
cípal com candidatos pró;
pJ;�e .. Os 'l10.n.es: de Celso e .

i).oütel, entretanto, são o

denominador comum dos
trabalhistas e perrepistas
blumenauenses.
A propósito escreve, em

sua última. edição A TRl-
BUNA:

'

(Cont. na 7.a pág�.

�ov.o. Em �toporang,a povo
i1l,slSf;e rttalS".� visita
�·§O-S cantllàa:tos para
\consagrá-Ios triunfalmente
em -praç.a. 'pública. Abraç·os.
Deputado Queriílo Flach
Roberto Lanschner, vice�
,presidente PRP, Rudi Djach
Coordenador FRP Oeste.

'

. �d

[ntusiasmo cresce. no Oeste
Ao dr. A.derbal R. da Sil

va fo,i e'pde��a(loo seguinte
tl:!J:egrar11a:· -

Monctaí � li - Campa
nha deâenvolve.jee ótima....

lmente. Onteih, em cara

vana, em Itoporanga e
Mondai realizamos vários
comícios relâmpago com ex,
traordinária afluência do

r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIRA T. C.- Dia 24- Sábado - Soirée da primavera (Festa do Perfume).,1presenlaç�o �e Quinze "Ven�edoras, de Flôres", Será escoo

s:s:EÇI����.f2i:;�,..-���Ihida'a "Rainh� da Primavera". Mesas na Relojoaria Mulle�.

"E;tcS�ssss.S.SS.51Para almoçar e jantar bem, depois-de sua C!A
casa, QUERtNCIA PALACE HOTEL

'.

'rY
\

Polícia? Isto '::):SS:S::S;:S:'floísssssssssss:sssssr
Se ordem cumpre? Coitado! tFica 'Preso! É transferido!
A lei? é só p'ra outro lado ...contecimentos Sociais·

MENINA DENISE MARk FREITAS
Com satisfação registramos na data de hoje o 2.°

aniversário da graciosa menina DENISE MARA, f.ilha
dileta do nosso particular amigo sr. Alvaro Freitas,
funcionário da Empresa Florianópolis e de sua exma ..

espôsa sra. Maria do Carmo Freitas, funcionária da

Prefeitura Municipal.
A aniversariante na residência de seus pais ofere

cerá à suas amiguinhas lauta mesa de doces e guaranás.
À Denise e seus ,pais as felicitações de "O ;STADO".

- sra. vva. Herondina Lou,

.

bdd "."
RENDAS, Cambraias o.r a as, . pors
e estampados é a coqueluche da moda.

1 FESTEJA aniversário hoje, o Sr. De

sembarçaâor J. Alves Pedrosa. A Co-

luna Social felicita. 9

-.-:0:-
2 ANA Lúcia, a cantora do momento.

Suas gravações são verdadeiros suces-

10

reiro da Luz
- sra. Guiomar Lamarque

Al- _; sr. Wakl.ir Garcia de Le-
mos

- srta. Marta! de Souza
- sr. Haroldo BonateHi
- sr. Hipólito Luiz Piazza
- sr. Enio Machado de An,

drade
- sr, Edison Piazza de Mello

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE:

- sra. mga Simões de
meida sos.

-:0:-
3 O CASAL sr, e sra. Luiz (Tereza) Daux.

encontra-se em viagem de nú,pcias
em Buenos Aires.

-:0:--
4 O CLUBE da "Lady" na cidade de

Criciuma, está promovendo para o dia

24, o baile das Debutantes. Infelizmen
te, não poderei comparecer ao grande
acontecimento, mas visitarei aquela
cidade, no próximo mês.

-- :0:--
5 LúCIA d'Aquino Avila, testeiou ontem

os seus 14° aniversário. A Coluna Social

associando-se ao acontecimento dese

ja ao discutido orotinne, as melhores

felicitações.
:0:-

6 ELLEN de Lima, cantará no baile do
próximo sábado nos salões da sociedade

Guaranu. - Nesta noite de gala, será

entregue as Debutantes do baile come

morativas ao Centenário, os Diplomas
oierecuio pelos organizadores da festa.

-:0:--
7 CUMPRIMENTAMOS ao S1". Dr. Ar-

- sra. Maria Gomes Men.

donça
- s,r. Fernando Malcy
- srta'. Sônia Filomentt '{,e�l
- sr, José Varela
- sr. Luiz Solon da SIlva

Retransmissão Pela Rádio Farroupilha
de Pôrlo Alegre dos Seguinles Pro
gramas do Deputado 'Fernando Ferrari
DIA 19/9/60 das 22 às 22,30 horas

.

programa' de debate
DIA 24/9/60 das 22 às 23,00 horas

Comício Porto Alegre
DIA 25/9/60 das 22 às 23,30 horas

Comício Pelotas
DIA 26/9/60 das 22 às 23,00 horas

Programa de debate
DIA 29/9/60 das 22 às 23,00 horas

Comício São Paulo
'DIA 30/9/60 das 20 às 21,00 horas

Comício Niterói Est. do Rio, com a presença do
Prefeito de Palegre, Dr. Loureiro da Silva
(do MTER) vice-Prefeito de Palegre Dr. Braga
Gastai (do Partido Librtador) Deputado Arios.,
tá Jaeger líder na assembléia do R. G. do Sul

(do Partido Social Democratico).
Solicitamos �:...to:dos nesses

.

dias sinton�sarem �eus
receptores para ouvirem a palavra do eminente líder

popular FERiNfANpO FERRARI, candidato do povo a

vice presidência da República.
Comitê Regional Apartidário pró candidatura FER

NANDO FERRARI em Florianópolis, sita a Praça 15 de
Novembro n.? 23 - 1.0 andar e pelo telefone, Walter
Herz ou Fernando Ferrandis, Lux Hotel.

mando Callil pela data natalícia trans-
corrida no dia 5 p. passado.

_ I
-- :0:--

8 ESTA circulando em nossa Cidade, o

Sr. e Sra. Dr. Sergio Alberto Nóbrega.
-:0:-

A FESTA de 15 anos de Terezinha
Amim, "Glamour da Ciàad.e", será um

grande acontecimento.
-:0:-

LIGIA Moellmann, deu shaw de be
leza e elegância domingo, na revista
Sociedade do Diário Carioca.

-:0:-

11 A EXMA. Sra. Iná Tavares Moellmann
Governadora do "Clube Soroptimista"·
do Brasil e Uruguai, regressou sabado
dos Estados Unidos, onde representou
condignamente seu alto posto na

"Convenção Internacional do Clube
Soroptimista". A sra. Tavares Moel

lmann, foi recepcionada no aeroporto
com flores e grande numero de pes
soas amigas. A Coluna Social, felicita
a governadora dG Clube Soroptimista
pelo alto prestígio que merecidamente
teve.

-:0:-
12 AGRADEÇO a Presidente do Clube so-.!ropiimista senhorinha Zilda Daux, o

ofício que me foi enviado:
--xXx--

12 - O jornalista Paulo da Costa Ra,
mos apresentou ontem no discutido pro
grama "Gente Importante" os srs Geni
vai Rebelo e Manuel Adas, da Revista
BN do Rio.

SETEMBRO
DIA 18 - Disco Dance com atrações
DIA 24 - Soirée da Primavera (Festa do Perfume)

com as "Vendedeíras de Flôres". Reserva
de mesas Relojoaria Muller. Cr$ 300,00.

DIA 25 - Disco Dance cóm atrações.
OBS.: A Diretoria do Clube recomenda o uso (las car

teirínhas, que serão exigidas rigorosamente na

Sociedade de Assistência ao

Pequeno Jornaleiro
A Sociedade de Assistência papeleira, etc.

ao Pequeno Jornaleiro insta; As pessoas interessadas

lou, em eua séde, à Avenida em se utilizar dos serviços
Hercílio Luz, 2, uma oficina da referida oficina podem se

de marcenaria, com a qual dirigir à Casa do Pequeno
se encontra apta a conrec, Jornaleiro, naquele local; das
cionar pequenos trabalhos, 8 às 12 horas, e tratar com o

tais como caixas, cadeiras,
I
sr. Frederico Martins da

mesas, bancos, banquetas, Silva.

E as mentiras campeiam nesta me- microfone da emíssora oficial, suhliman,
morável campanha. Mentiras chocantes, do-se com adessões falsas, fantasmas.
puerís, saídas de pessoas com bôca e -- :0.: _
consciência sujas. Nesta altura dos fatos Faltam 17 dias. Uma decisão judi-
políticos, os derrotados, dão tudo o que, cial, deu "Tchau tchau bambino" à
podem; caluniam difamam, trocam candidatura Volney Collaço de Oliveira.
alhos por bugalhos'. A: chanche é a últi-

.
Pacotinhos de dinheiro, saem do Palácio

ma, e as sombras da derrota, pairam sô- e do Inco, para a compra de títulos eleí-
bre as cabecas desarvoradas.' torais. Tôda uma equipe de veículos ofi->

-- :0: � dais, sem as placas é claro, trabalha.
Os udenistas, agora sozinhos, sem com o desespêro bomhauseano. E, final

legenda legal para acompanhá-las, têm. mente, dentro de. mais alguns dias, o
somente na ínfima dissidência trabalhis, pessoal da praça, poderá tomar o seu
ta - calabares como disse o deputado cafésinho descançado, sem as amolações
Caon -', um grupinho inespressivo, do ,CHATÉRRIMO ALTO-FALANTE.
composto de traidores, homens sem ga- __ :0: __.__

baríto político e alguns fósseis falidos. O "caso" da candidatura Volney,
-- :0: _:._ também está sendo explorado à maneira

O Sr. Saulo Ramos, traindo mais Todos sabem que ela seria retirada de
uma vêz os trabalhistas, recomenda-a qualquer modo, algumas horítas an
candidatura entreguista do Sr. Jânio tes do pleito, em favor de um outro can

Quadros, e junta-se a consciência suja didato à více-governança. Suas possíbí,
do Sr. Fernando Ferrari. Indubitàvel- Hdades; eram de negociações, e não de
mente, o senador está na úLTIMA LONA eleição. Como a sorte, às vêzes ,é ma
Alguns seus· sectádos, pagos à boca dos drasta, funcionou a lei, que cortou d'e
cofres do Palácio e da Assembléia, baI- ,pronto o "joguinho" da. cúpula pesse
buceiam em éJma da pena, tiradas go- pista. 'Uns e outros, que iam se apro-
zadíssimas. veitar, estão fulos. Lançam gritos de

-- :0.: -- dôr, pelo pseudo-mártir e companhia.
Propositalmente, olvidam a lideran- -- :0: _.__

.

ça que o de,putado Doutel de Andrade Ora, serão tão ingênuos os eleitores
exerce no PTB, .

e as deHberações da de Santa Catarina, acreditando em gesúltima Convenção . trabalhista, espetá- tos altruísticos do Sr� Voln�? Acredi"
culo nunca antes rE).alizado, por dj.r�ções tam Os eleitores, que o ex-candidato es-.
anteriores, nem mesmo, pelos débeis e tava abrindo margem para a candidatu
rallçp'soíL senadores.,,,Com voz de gralha ra Dóutel? Nunquinha!
atil'ada, contam as suas lamúrias pelo

OSVALDO MEU'

ALTO FALANTE PARA ES'FAÇÃO RODO
VIARIA CHEGOU - Como vínhamos repetindo
daqui desta coluna, fazia-se necessária a provi
dência da colocação de um aparelho de alto-falan
te na Estação Rodoviária desta Capital .para o ser

viço que lhe está aféto como acontece em todas as

outras Estações.
O alto-falante encomendado, já se 'encontra

na Rodoviária para ser brevemente instalado, pos
sibilitando aos passageiros de ônibus a 'oportuni
dade de receberem à hora, avisos que venham dís
ciplinar aquele serviço,

E com esta iniciativa a mais, a nossa Rodo
viária está completa.

CLUBE DOS LOJISTAS DE FLORIANóPO
LIS - Crescem as atividades do Clube dos Lojis
tas desta Capital, elevada e nobre idéia que inspi
rou a urna pleiade de comerciantes de nossa praça
reuniões fraternas, almoços, etc., onde na oportu
nidade são tratados assuntos atinentes à classe.

Ainda anteontem, em reunião (almoço) no

restaurante do Lira dos lojistas recepcionaram os

jornalistas Genival Rabelo e Manoel Adas, res

petivamente Diretor e Redatot das conceituadas
publicações (revistas), PN e VV

..
Ontem, Genival Rabelo, convIdado ;pelo Clube

dos Lojistas, fez brilhante conferência sôbre o te

ma-Proções de Venda", sendo muito aplaudido.

DIA DA PREGUIÇA - Hoje, com a falta de
outras notícias para encher a coluna.

NÃO ESQUEÇAM - Sim. Convém não esque
cer, que "Cidade limpa depende de você".

Telefone Públicc
':
de Capoeiras
A Prefeitura Municipal co

munica que o telefone públi
co recentemente instalado no

Matadouro Municipal de oa,
poeiras é o mesmo que se

encontrava na residência do

sr. Abelardo Santos.
A mudança obedeceu à ím;

periosa necessidade de me

lhor uso do aparelho e em

'atendimento a constantes a

pêlos feitos nêsse sentido.

Haverá, no Matadouro Mu_
nícípal,

.'

um funcionário en_

carregado para atender, dia
e noite, às solicitações de la
boriosa população daquele
bairro.

Póas

)

MAS O QUEI FAZER?
Todo mundo viu o aviso secretarial no cinema ...

"Tá" bem?
Na rua o polícia enfeitado de luvas e capacete

branco ... P'ra <rue'? Para ser humilhado?
O caso é do maquís 8S-3:
Na rua Felipe Schmídt. O jipinho veio todo gar

boso e parou em local proibido.
Um praça, exercendo "ex-oficio" a função do

guarda de trânsito que anda no mole, examinou: não
tinha chapa e tão pouco licença do orgão competente.

- Amigo. .. - diss-e ao chofer - nós vamos

multá-lo O jipe não tem chapa e nem licença para
andar aí .

_:__ Escute aqui, seu guarda ... aqui estão Os pa
péis do car'ro - riu meio cínico e pronunciou - :J!:le
já foi emplacado ... mas agora tiraram. a chapa dê
le ... Vamos fazer campanha ...

O pobre praça olhou, então, desconsoladamente
o veículo e viu, que o mesmo estava cheio de propa
ganda do "seu" Irineu ... Resultado: engoliu.

Deu meia volta nos calcanhares e seguiu seu ru

mo cabisbaixo ...

MAQUIS
Observem páginas 4, 5 e 7 dêste jornal.

PIONEIRAS SOCIAIS ...
O carro das píeneíeas. sociais, obra benemérita

de D. Sara Kubitschek de Oliveira, .aquí em nossa ca
pital funciona somente as vésperas de eleições, como
se fosse;obra dos udenístas,

O nome de D. Sara aparece pequenino, enquanto
o de D. Luc] Corrêíà Hulse é pintado em letras super
garrafiais.

O assistido recebe auxílio e uma vassourinha
também de presente .•. Presente de grego!

TRAGÉDIA EM 4 ATOS
1.0 ATO
LEITE! AGUA! LUZ!

Um mar 'ondulante doe lenços brancos. Comícios
do brigadeiro. Dez vêzes maior que Os da vassoura.

Em CÔ1'0 ritmado o slogan: Jeíte! água! luz!
Perderam. O adversário-que ganhou foi Aderbal .

que não fez slogan mas resolveu os 3 problemas.
Leite bom nunca faltou, mantido no mesmo prêço,

o Estado pagando a diferença em litro e o transporte
de Blumenau. A água veio do continente, atravessando
a ponte. A luz de Oapívarí, sobrando na capital.

2.° ATO
O LEITE ELEITORAL ...

O leite sumiu, apareceu, desmilinguiu, subiu ...
muito ... de prêço,

Foi divídido em leite de pobre e de rico. Agora,
porém em vésperas de pleito, êsse leite que azeda
denti·o' da geladeira é apresentado como o tal leite
bom. .. mas é. .• heim?

3.° ATO
AGUA ELEITORAL

Por ocasião das últimas eleições aqui realizadas,
viram-se instalar água em poucas ruas dos bairros
desta capital .

Agora, 'ilovamente, se vêm indícios de escavações
para o mesmo fim.

Será que o Serviço de Aguas funciona somente
em vésperas de eleições?

Celso vai fazer funnionar sempre! Tá bem?
4.° ATO
LUZ ELEITORAL

Em tôdas as épocas de eleições o Esperidião pro
mete pôr Luz nos Coqueiros e, principalmente, em
Bom Abrigo, onde-tem a sua residência de verão.

Passadas as ·eleiçõer, Coqueiros e Bom Abrigo
continuam às escuras ...

Celso iluminará êste povo que, desta vez, não vai
votar no escuro, trocando o Celso .pelo duvidoso.
Amin.

Enquanto CELSO se vira,
Da segunda feira a sábado,

j Irineunão se conforma
. Que "quem não se vira é cágado".

-
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P'R'EFEITURA 'MUNICIPAL DE ...
(Cont. da última pdg.) do kw eleva-se a mais deComo o saldo da conta Cr$ 3,00.credora não atingia o valor Quanto à íntervençãodos tributos devidos, propôs branca executada no De.o negociador a passar rect, partamento de Energia dobo de ajuda de custo nas Município, foi iniciativa dofôlhas de pagamento da Câ_ Chefe do Executivo, junto à

mara Municipal, logrando Cia. Siderúrgica Nacional,aseím ultrapassar em pouco como pode testemunhar a
mais de mil cruzeíros o seu Câmara Municipal, por todébito para com o erário dos os seus dignos compo,municipal, Esta, a razão do nentes. A finalidade príncí.,"vale" que agora se . tenta pal dessa medida tomada
explorar mentírosamentg co- pelo Chefe dêste Município,mo moeda de curso forçado foi apurar definitivamente a
no municípiO. realidade das quebras na
Tudo não passou de cor_ transmissão, por técnicos estesia e atenção exagerada pecializádos que a Prefeitu_

dispen9ada pelo Tesoureiro, ra não dispunha de recur
sr. Haroldo Vieira de An.d!ra_ sos para contratar e que exisde a quem não as merecia. tem na Cia. Siderúrgica Na.É mentira também que clonaI, ,técnicos êstes que, re_hajam vales no comércio' :almente, eonstataram a ca
com poderáveis deScontos lamitosa quebra de mais de
em prejuizos de funcionários 30% na Rêde Transmiss'Üra.
e operários. '

Não é verdade que a dívi- Os esclarecimentos acima
da da P,refeitura atinja a ca- se fizeram necessários; à vis.
sa dOfl' vintes milhões de ta do editprial de "A GA
cruzeiros. . ZEl'A", de Florianópolis, de,
Mentira, ainda, que a Pre_ 6 de setembro em CUI"OO.

feitura adqUira. o kw a Laguna, 9 de setembro de
Cr$ 2,10. Com a quebra na 1960 .

. ...t.wIlSmi�ão� .41".ttansforma..-.•. , 1,.I08.É . DJJART:E-,FREITAS
_ ção em mais de 30%, o custo - - Prefeito Municipal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS
EDITAL DE CITAÇÃO., Co.M
o. PRAZO. DE TRINTA DIAS,
DE INTERESSADo.S AUSEN-

TES, INCERTo.S E
DESCo.NHECIDo.S.

o. cidadão Carlos Ternes,
Juiz de Paz no exercício
do cargo de Juiz de Di
reito da comarca de Ti

[ucas, Estado de Santa
Catarina, na forma da

lei, etc. . ..

FAZ SABER
a todos quantos interessar

possa o presente edital de cí ,

tação de interessados ausen

tes incertos e desconhecidos,
com o prazo de trinta dias,
virem ou dele conhecimento
tiverem que por parte �e
Joaquim Amorim lhe fOI dí,

rígida a petição do teor se

guinte: - "Exmo. Snr. Dr.
Juiz de Direito da Comarca
de Tijucas. - Joaquim Amo

rim, brasileiro, víuvo, agri
cultor, residente no Cent�o
do Moura, distrito de Canell
nha deste município e co

marca de Tijucas, vêm, com
o devido respeito a V. Excia.
por seu assistente qUe esta
subscreve, brasileiro, casado,
solicitador, que recebe as ci

tações em Florianópolis, a

Rua Felipe Schmidt n. 52,
expor e requerer o oogúinte:
_ Que, há mais de, 3_0 anos,
o então seu sogro Joao Joa
quim Severino, entrou na

posse de um terreno de �u
sentes sito no lugar Centro
do M�ura, acima aludido,
com 86 metros de frentea que
as faz com Albertino Medei
ros, a Leste, e fundos a oeste,
com o requerent.e JoaqulJ?
Amorim, tendo de compri
mento para os fundos 500
metros, extremando ao N�r_te
com Florentina da conceicao
e ao Sul com Luiza da Con

ceição. Que, falecendo seu

sogro o Supte. sucedeu-lhe
na. poése do dito terreno, ���
sando, como seu sogro Ja o

fazia ininterruptamente a

usá-l� como seu, cultivando
o, etc., sem oposição de quem
quer que seja. Que, aSSIm

sendo; está o Supte., por su
cessão, na posse mansa, pa
cífica e ininterrupta do ter

reno acima, há mais. �e �o
anos e quer, agora, legltIma
la nos termos dos arts. 550

e 552, do Código Civil, co�� a

presente ação de usocaptao.
Nestas condições, reque� res,

peitosamente a V: Excla: se

digne mandar .d�s�gna! dIa. e
hora para a justJflcaçao eXI

gida pelo Art. 455.do C.P.?,
ciente o Exmo. Snr. Dr. Pro

motor Público da C?ma�c�,
na qual deverão ser mqum
das as testemunhas abal�o
arroladas, que co�p3:recet:.ao

-

independente de l�tn�açao,
dispensando-se a cítaçao do

representante do DO!-lll�lO da

União em face da Jur.lspru
dênci� do Egrégio Trl�unal
Federal. Requer se,

_ ainda,
que feita a justificaçao im

tio 'litis e julgada quan�um
satis, por sentença, s� digne
V Excia mandar citar os

c�nfrontántes, e o rep�es�n.
tante do MinistériO :l"u?hCO,
bem como, por. .edItals no

praso da lei, os lntereflsados
desconhecidos e ausentes

para acompanharem os ter:
mos do presente processo ate

final, pena de revelia e pa�a
apresentarem defesa, se tI

vrem o que alegar, dentro do

praso legal, send.� a pres�ntt
ação de usocaplao, afína "

julgada procedente e decla

rado o domínio do Supte. so

pre o aludido terreno. Pro

tésta-se provar, o alega�o
com os depoimentos pessoais
dos interessados, por te�te-,
munhas vistorias, etc. Da-8€
a presex{te, p�ra os efeitos do

art. 49, do CIP.C., o valor de

Cr$ 2.000,00. Termos.em que,
com os documentos mc�usos,
Justiça. Tijucas, 24 de Julho
de 1959. (ass) Rob�rt_o pe:,
droso". Em dita petição fOI

exarado o seguinte despacho:
_ "Desígno o dia 29 do �or.
r-ente, no Forum? para .� JUs

tificação requerida. TIJucas,
28_7-59". (ass) Carlos Ter.

nell - J. de Paz, no. e�er�.
do cargo de J. <!e DI�eIto .

Feita a justificaçao fOI pro-:
ferida a seguinte sentença:
� "Visto!>, etc. Julgo por sen.

tença, para que produ�a seus

legais ,e jurídicos e�eltos, a

justificacão procedIda nes

tes autos a requerimento de

Joaquim Amorim. Citem-se,
por mândado, os confrontan
tes conhecidos do imóvel; por
editais com o prazo de trin.
'ta dia�, na forma do § 1.0,
do artigo 455 do C.P.C., os

interessados incertos; pes
soalmente o Dr. Promotor
Público; e, por precatória, a

ser expedida para' o Juizo de
Direito da 'Quarta Vara da
comarca de Florianópolis, o

Sr. Delegado de Serviço do
Patrimônio da União. Sem

custas, P.R.I. Tl'jucas, 4 de
agosto de 1959, (ass) Carlos
Ternes - J. de Paz, no exerc.

do cargo de J. de Direito". E
para que chegue ao conheci_
mento de todos .e ninguem
possa aleg-ar ignorância,
mandou expedir o presente
edital que será afixado na

sede dêste Juizo, no lugar do
costume, e, por cópia, publi-

cado UMA VEZ rio Diário
de Justiça e TRES VESES
no jornal "o. Estado", de Flo
rianópolis. Dado.e passado
nesta cidade de Tijucas, aos
cinco dias do mês de agosto
do ano de mil novecentos e

cinquenta e nove, Eu, (ass)
Gercy dos Anjos, Escrivão, o
datilografei, conferi e subs
crevi. Isento de selos por se

tratar de Assistência' Judi
ciária. (ass) Carlos Ternes
- J. de Paz no exerc. docar,
go de Juiz de Direito. Está
conforme o original afixado
na sede dêste Juizo, no lugar
do costume, sôbre o que me

reporto e dou fé.

Data supra. o. Escrivão:
Gercy dos Anjos

o.BSEQUIO DENUNCIAR
ATRAVÉlS Jo.RNAIS et

EMISSORAS A To.Do. r-o,
VO CATARINENSE vg A_
QUI Mo.NDAI' ELEMENTO.
{UDlENISTt< �SALTo.U

MENINA 16 ANOS vg
CAUSANDo._LHE FERI
MENTo.S et Co.NTUSÕES
GENERALIZADAS vg SEN.
DO. ESTE TERCEIRO. CA.
S o. PRATICADO. PELO.
MESMO. pt DITO. ELE.
MENTO ACHA.SE PRo.TE.
GIDo. PELO DELEGADO
Po.LICIA et PREFEITO.
UDENISTA pt MESMO. DE_
LEGADO et PREFEITO.
Co.AGIRAM PAI ENFER.
Me\' DA MENINA vg t

ASSIN.AR Do.CUMENTo.
,EM QUE PRo.TEGE

AGRESSOR TARADO. e t
DESISTE ,PRo.CESSo. CRI
MINAL pt Po.PULAÇãO
REVo.LTADA ENTRETAN.
TO V'g FEZ Co.M QUE
PAI EXIGISSE Fo.S.SE A.
GRESSo.R PRo.CESSADo.
CRIMINALMENTE et CA.
RACTERIZADA cosçxo

Cruzeir

UDN PÕE EM PRÁTICA S'EUS MiÉTODO'S
EM' MONDAI'

DE MONDAI' RECEBEMOS O:. SEGUINT'E
TELEGRAMA

INDIGNA PREFEITO. et
DELEGADO. POLICIA ;pt
ESTa ATO. TARA et

o.UTRo.S VANDALISMo.S
ÚLTIMAMENTE PRATICA_
Do.S NÊSTE MUNICí_-
PIO vg SEMPRiE ACo.BER.
TADo.S AUTo.RIDADES
UDENISTAS vg DEMo.NS�
TRAM E)CTREMO DESES.
PÊRO CAUSA UDEN'rSTA
o.ESTE CATARINENSE pt
S� ,ATUAL SITUAÇÃO
PERDURAR vg Po.PULA.
GAo. o.RDEIRA MC,r,DAI'
ES'lIARA' Co.NTINGENCIA
So.LICITAR AUTORIDA_
DES co.MPETENTES EN
VIO. TROPAS FEDERAIS
A FIM GARANTIR TRAN -

I

QUILIDADE vg LIBERDA_
DE et LISURA PROXIMo.
PLEITO pt SAUDAÇõES
ASS .QUERINo. -ALFREDO
FLACH DEPUTADO. ESTA_
DUAL PRP MÓNDAI' 12
DE SETEMBRO. DE 1960
RECo.NHECo. VERDADEI_
RA A ASSINATURA SU
PR.A DE QUERINo. AL
FREDO FLACH

,'�"'.El'- F
," L!

F. Clube
Jomunlca a todos os interessados, senhoras e cavalhei
:os, que excursionará nos dias 17 e 18 do corrente à

Joinville.
-,

Partida dia 17 às 13,00 horas da Prainha

Regresso de Joinville dia 18 às 20,30 horas.

Passagem Cr$ 300,00 - Ida e Volta.
A venda de- passagens está .sendo 'na BARBEARIA

da Prainha com o Sr. Jaime Ricardo.

União Calarinense de Estudanes

Secundários
JNIÃO FLORIANOPOLITANA DE ESTUDANJ'ES

JUVENTUPE ESTUDANTIL CATóLICA
PRIMEIRA SEMANA ESTADUAL DO ESTUDANTE

PROGRAMA
JIA 16 - 6.a {eira - 19 horas - no Teatro Alvaro de

Carvalho, concurso de Oratória.
-

lIA 17 - Sábado - 175 horas - competições espor
tivas. 23 horas - Soirée e escolha da rainha

dos estudantes de Florian6polis, nos salões do

Clube Doze de Agosto.
lIA 18 - domingo - Dia do Estudante Religioso

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

tivas; 20 horas - sessão
mento no Teatro Alvaro de
de prêmios.

competições espor
solene de encerra

Carvalho e entrega

(ass) Carlos Ternes - J. de
Paz, no exerc. do ·cargo de
J. de Direito". E para que'
chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa ale
gar ignorância, mandou ex,

pedir o presente edital queJUIZO DE DIREITO DA do-o� como seu marido, como -

re�to". �eita a [ustífícaçâo 1 será afixado na sede dêste
COMARCA DE TIJUCAS seu, .Que a posse de ,a�bos fOI proferl�a .a segumte sen- Juizo, no lugar do costume, e,
EDITAL DE CITAÇAO, Co.M �e� sído mansa, pacíüca e tença: - Vwtos, etc. Julgo por cópia, publicado UMA
o. PRAZO. DE TRINTA DIAS, ínínterrupta; Que, dessa ror, por sentença, para que pro- VEZ no Diário da Justiça e
DE INTERESSADOS AUSEN. ma, estando como está a duza seus legais e jurídicos TREZ VESES no jornal "o.

Haverá diariamente palestras através de várias TES, INCERTo.S E supte., por sucessão de seu efeitos, a justificação prece- Estado", de Florianópolis.
emissoras, feitas por estudantes. DESCo.NHECIDOS. ma�l�o, na posse �ansa � dida nestes autos a �equ�ri_ Daâo e passado nesta cidade

o. cidadão Carlos Ternes, pacífíca do terreno acima, há mento de B�nta Mana DIas. de Tijuca9, aos cinco dias do

MISSA DE 1 ANO - CONVITE Juiz de Paz no exercício maIS. de 20 anos, quer, agora, Citem-se, por mandado, 0[1 mês de agôsto do ano de mil
do cargo de Juiz de Di- Iegalízá.Ia , nos termos dos confrontantes, conhecidos do novecentos e cinquenta e

C O N V I T E reito da comarca de Ti- a�ts. 550 e 552, d? _CÓdigo Ci- imóvel; po� edi�ais, com o cinco. Eu, (a) Gercy dos
A família de Maria Augusta de Senna, vem, por jucas,. Estado de Santa VIL Nestas condições, requ.er prazo de trínta dias, na ror, Anjos, Escrivão, o datílogra-

este meio, convidar aos parentes e pessoas �e suas re-I ICeal',tae�lcn.a,...na forma da respeitosamente a V.' EXCla. ma do art. 455, § 1.0 do reí, conferi e subscrevi. tsen,
- y que, .na forma do art. 455 e C.P.C., os interessados in- to de selos por se tratar de

lações, para a Missa de 1 ano que mandara rezar em
FAZ SABER seguintes do C.P.C. se pro- certos; pessoalmente, o Dr. Assístêncía Judiciária. (ass)

intenção de sua boníssima alma" no próximo dia 20, às
a todos quantos o presente ceda em dia e hora que ro, Repre9cntante do M. Público Carlos Ternes - J. de Paz

7 horas, na Igreja de iN'. S. de Fátima, no Estreito. edital de citação de ínteres, rem designados, com citação nesta Comarca; e, por pre; no exerc, do cargo de J. de
A todos qUe comparecerem a este ato de fé cristã, eados ausentes, incertos e prévia do Exmo. Snr. Dr. catória, a ser expedida para Direito. Está conforme o orí.,

antecipa agradecimentos. desconhecidos, com o prazo Promotor Público e do repre,
o Juizo de Direito da Qua�ta . gi�al afixado na sede dêste

de trinta dias, virem ou dele sentante do Domínio da vara .da Comarca de Floria- J_!lIZO, no lugar do costume,
conhecimento tiverem, que União, a Justificação initio nop�lls, o /Snr. D�1e�a�0 do sobre ,o qus me reporto e

por parte de Benta Maria litis, com o depoimento das Set:�lço do Patrímônío �a dou fe.
. _

Dias lhe foi dirigida a petí., testemunhas abaixo arrola- .ymao. Sem custas. P.R.I. TI_ Data supra. o. Esc�'lvao:
ção do teor seguinte: - das que comparecerão inde- Jucas, 4 de agosto de 1959. Gercy dos AnJOS
"Exmo. Snr. Dr. Juiz de Di- pendente de intimação, feito
reito da comarca de Tijucas. o que, julgue V. Excia. por
Benta Maria Dias, brasileira, sentença a justificação, man_
viúva, doméstica, resiàente dar citar, por editai9 no pra
no Pôrto de Itinga, deste zo da lei os herdeiros e Inte-

l!: I 'município de Tijucas, vem, ressados incertos e, pessoal
com o devido respeito a V. mente, os confrontantes pa
Excia. por seu assistente que ra, se quizerem, contestar a

Iesta subscreve, brasile5ro, ca_ pregente ação de usocapião,

Isado, solicitador, que recebe no prazo da lei e seguir os
as citações em Florianópolis, seus termos até final, na
à Rua Felipe Schmidt n;o 52, qual se pede seja declarado o I
expor e requerer o seguinte: domínio da Supte. sobre o :
- Que, há mais de vinte
anos, seu falecido marido aludido terreno, prosseguin
Antonio Manoel Dias, entrou do-se, como for de Direito.
na posse de um terreno de Protesta-ge pelOS depoimen
ausent.es, sito no referido lu- tos pessoais de interessados
gar Itinga, com 127 metros e se houver e por todos os
20 centimetros de frentes que meios de provaE! admitidos
faz ao Norte, com o Rio Ti_ em Lei. Dando.se à causa, o'
jucas, por 1.100 ditos de com- valor de Cr$ 2.500,00 para os

primento para os fundos, qUe \ efeitos do art. 49, do C.P.C.,
faz ao Sul, com herdeiros de com os documentos inclusos.
Desidério Silvino da Cunha e P. Deferimento. Tijucas 24
,José Steil; extremando a de julho de 1959. (ass) Ro
o.este com Manoel Antero berto Pedro&o. "Em dita pe.
dos Santos e a Le9te com a tição foi exarado o sep'uinte
r.equerente, tendo o di� ter- despaCho: - "Desíg'no'"o dia Ireno a casa em que reSIde a 29 do corrente, no Forum
s�plicante. Que, com. o fale_ p�!a a justificação requerida:
CImento de seu refendo ma_ TIJucas,28-7-1959 (ass) Car
rido, a Supte. continuou na los Ternes - J.' de Paz, no
posse do mesmo tel'�O, ten- exerc. do cargo de J. de Di_ �

P E R D E U-S E
A CAUTELA N.o 1724/60 EXPEDIDA PELA

CARTEIRA DE PENHORES DA CAIXA ECO
NOMICA EM 11/5/60

:..... 1.... '.�� \ �

i POl�IA 'II MAIROCA
Na secção "O Impossivel Acontece", da Revista

O CRUZEIRO, de 3 do corrente, deparamos com a se

guinte pilhéria:
PR�SO PRENDE GUARDA

"O guarda da cadeia de Videira, S. Catarina, quis
dar um passeio e convidou o p1"êso José Estéfano> para
acompanhá-lo. Passando por um bar, entrou para "ma
tar o bicho". Depois de encher a cara, o policial come
çou a fazer algazarra e agredir a todos. O prêso não
teve dúvidas: arrancou-.lhe a pistola e lhe d�u voz de

prisão, escoltando- o até a cadeia".
Pilhéria? Qual, nada.' com diárias ·:orridas, apre.

Verdade mesmo, E, enquan_ goando a candidatQra do
to isso. o coronel coman_ caricato VELHO. COLo.No..
<Jante geral da P. M. e o Naturalmente, em lendo a

titular da oasta de se,gu- referida nota o coronel
rança plÁblica, perambulam Simões fará abrir inquérito,

que concluirá pela punição
do poliCial e. .. com elogios
ao coronel!

,_

E não querem mudar!

.pelo interior do Estado, em
automóvel oficial, cõm ga.

, solina paga pelo povo e

Momentos que a memória. guarda para sempre

Cia. d�
Cigarros
So.UZA
CRUZ

"

.

.·1"89·H

APARTAMENTOS - ALUGAM-SE PR·ECISA-SE
Precisamos elementos do sexo, masculino par a ser

vico fácil e bem remunerado.
,

REQUISITOS: Instrução ginasial ou equivalente
(mesmo incompleta); boa apresentação pessoal; idade,
entre 30 e 40 anos; 1 foto 3x4; daremos prior-idade a

quem tenha conhementos de inglês ou alemão.

Dirigir cartas do próprio punho para: Rua Jerônimo
Coelho, l-A - escritório.

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

Em edifício em vias de conclusão, localizado à rua

Almirante Lamego (Praia do Muller) alugam-se ótimos
,

,

apartamentos, contendo: ampla sala de jantar, três dor
mitórios, banheiro completo, cozinha, quarto de empre
gada com W. C., e Box, terraço e área de serviço. Infor

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

1=1

ADEDITIVOS
�USIC:ADOS
DfAQIAM'E'NTE DAS /9AS29HS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IDE'SIO PARA O FUTEBOL CARIOCA -- Cha,mado que foi pela direloria do América, enconlra-se no Rio, devendo realizaruma série
de lestes do vice-líder do Campeonalo Carioca de Futebol, o cenlro-avanle Idési'o, perlencente ao Marcílio Dias, de Uajaíl O -exeelen
le player, que foi Iilular absolulo do comando do alaque da "Seleção de Ouro:' de Sanla Calarina, porém deverá eslar de regresso

.

amanhã, pois seu clwbe preJende o seu concurso para a, rodada inaug·ural do eerlame esladual de 60, quando enfrentará o Palmeiras,
no redulo do camp�ão: blum�nauenle. .I

("-M-------_--------- �._,_� �---------------------�

Retrospeclo da Campanha do Avaí no Cerlame CUadino COISAS DO ESPORTE
Que Conquistou'

'

Com Brlllho e Merecllmenlo
'

Abre.se o pano, para a CUMBA. o' �ogO terminou
secção passatempo de hoje: I empatado de 2x2.

Jláudio (penalty) e Moacir, nalty) para o alví..preto. Ar. Os Cartazes do Dia: I ---X---

contra um do tricolor praia, bitragem de Benedito de VIDAS AMARGAS - Pro- Muita gente ficou apaíxo,
no, consignado por Oscar. de Oliveira. Quadrq: Tatú; tagonizando o jogador Bi. nada, porque cortaram o

Arbitragem de -Salvador Le. Bínha, E'n1sio e Mirinho; nha, no principal papel GALHINHO da árvore do es;

mos dos Santo.s. Quadros: Culíca e Abelardo; Moacir, O'DIO CONTRA O'DIO tádio da FCF. Quem mandou

Tatú; Binha, Enísio e Mi. Cláudio (E'rico), Nilson, Va. Os Jogos dos clubes .no cer , cortar é, um elemento ínímí-

rlnho; Culica e Abelardo; dinho e Betinho. tame estadual I go do nosso futebol, comeu.

Itamar (MoaJcir), Clá",dio, Nova Vitória Sôbre o O HOMEM QUE SABIA - tou determinado torcedor!

Nilson, Vadinho e Betinho. Paula Ramos DEMAIS - osní Gonçalves I
--- X---

Tomba o Atlético No jogo seguinte, que re ,
(Niaeta). Depois de estar sêco, ó

No seu terceiro compro. presentou a conquista virtual ---X--- GALHO DE URTIGA do Mar.

misso, o Av,a.í fez' tombar o do título, o Avaí vol� a Nunca foi tão fácil con- tinelli renasceu.!!!
Atlético. Escore: 2x1, com vencer ao Paula Ramos, des , quístar um campeonato. Pa; --·X---

gols' de Nilson e Abelardo, ta vez, por 4x2, sendo Os lavras dos torcedores do Flu. Determinado [ogador do
tendo Roberto feito o ponto gols ".:onsignados por V;a,di..; minense. Lauro Muller de Itajaí ten-
de honra do tricolor do Es., nho (2), Cláudio e Betinho, ---X--- tau agredir o locutor Manoel

treito. Arbitragem de Gilber..; para o AvaÍ e Sombra e Hé. Na abertura da temporada I Vieira. AVISO - Quem bate

to Nahas. Quadro: Tatú; lia para o campeão 'do Es.' de vela, o barco TORO', con, I em CRIANÇA terá que ha,

Binha, Enisio e Mirinho; tado. Arbitragem de IQlando quistou o primeiro lugar. ver-se com a policia ...
Culica e Abelardo; Moacir, Rodrigues. Quadro: Tatú; Também, com um Toró da. --- X---

Cláudio, Nilson, Vadinho e Binha, Enísio e Mirinho; quele que desabou domingo, Todo mundo sabe que Eu-

Betínho, CuUca e Abelardo; Moacir, só mesmo "ele", comentou des atingiu Nélinho (grave.
Empate no Clássico Cláudio (E'rico-, Nilson,' Via. um iatista! mente) de propósito, naquele

No seu quarto compromís; dinho e Betinho, --- X --.- cotejo pelo regional. Julgado
80, inaugurando o returno, o 2xO Sôbre o Atlético '\ Os torcedores do Avaí fi. recentemente pelo TJD, os

Avaí empatou com o F'ígueí , E, finalmente, o Avaí eu.' caram desolados quando no- próprios diretores do' Paula
ren'Se) pelo escore de 2x2, frentou o Atlético, que foi o taram que o célebre GALHI- Ramos tentaram suavisar. a
marcando os tentos Betinho mais fraco do concorrente NHO do eucalipto, fôra cor- falta do atléta do clube do
e Moacir; para o alví.celes, no certame, bem merecendo tado. Explicação: Não conse; Continente, SÓ porque dese,
te e Wilson e Ronaldo (pe; a "lanterna" sem nenhum guírão tão cedo outrto títu, jam o seu concurso para o

_--------..-----------;;_--- ponto ganho. 2xO', o resulta. lo. Contavam com o GALHI� Estadual. Que barbaridade!
dó, com, tentos de autoria de NHO para a campanha do --- X---

Vadinho e Nilson. A'rbítro- Estadual. "Nem sempre :ao bola, BA-
Colando Rodrigues. Quadro: -- X__ TIDA com força, PINGA na

Tatú; Binha, Cláudio e 'Mi:' O àpítador Virgílio Jorg� área"
rinho; Culioa e Abelardo mesmo Cdm; C!WN:ÔMETRO, I ----::-�_---,� ;.

(E',rico); Moacir, Cá, (Abe. �ncerrou o cotejb Paula Ra- A PERGUNTA - INFAME:
lardo), Nilson vadiAlÍü e Be_ !m.,osx x Avaí (amistoso) 4 Vo'eê?'sabelrn qual foi o api.
tinho. ,i'." minutos ante's. Das duas tador que .:preencheu a sú.

Nilson, o ,Melhor uma: Ou o Vil1g'Ílio não sabe mula do jôgo de juvenis tro-
Abaixo damos a relação vêr hora ou o relógio deve cado?

dos 'novos campeões da ci- andar prá trás. Requer exa. Como
dade, 'bem como Os

-

gráus me, nos ,dois... árbitro
por êles alcançados: --- X _

Tatú, 9;' Binha. 8; Enísio Ciro Nunes. ao terminar o

7; Mirinho, 8; Culica, 8; Abe� fogo Paula Ramos x
.

Avaí
lardo, 9; Moa:O:ir, 8; Cláudio, sorr�ndo abraçava Betinho �
7; Nilson, 10; Rodrigues, 6; último gOleadór pronuncian_
E'rico, 6; Guará, 6; Itamar, do o seguinte: ATE' QUE EN-
6; Vadinho, 9; Betinho, 9. FIM, ACABOU-SE A MA.

Na estréia deu-se a única
derrota do Avaí no Campeo
nato da Cidade que viria a

conquistar. O alvívazul per.
deu para seu maíor rival, °

Figueh1ense( !pelo escore de

2x1, com tentos de . Nilson,
Pereréca e Maiso. Arbitragem
de Virgílio Jorge. O quadro
avaiano foi êste: Tatú; Mi,ri.
rrho, Enísio e Binha; Cláudio
e Abelardo; Guará, E'rico,
Rodrigues, Vadinho e Beti.

nho. Como se verifica, o

Avaí não contou" o jogador
que viria a ser seu maior ba,

luarte 'no certame: Nilson.

O time vencedor formou'
com Djalma; osní, Danda,
llaudare,s e Wa�mor; l\1:arcio
e Maiso; Wilson, Per.eréca,
Sérgio e_ Ronaldo.

Queda do Campeão do Estado,
No segundo compromisso

do Avaí verificou.se a quebra
da longa ínveneíbtlídade do
Paula Ramos, campeão do

Estado e do torneio de elas.

síücação, O Avai marcou

dois tentos por intermédio de

\

A Tabela do Cerlame da 2.a Zona
.1.a rodada, em 1819/60

Nesta Capital- Avaí X Carlos Renaux ,

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

Em It�jaí - Cimenport X Olímpico
2.4 rodada, em 25/9/60

Em Brusque - Carlos Renaux X Cimenport
Em !tajaí - Marcílio Dias X Paysandú
Em Blumenau - Olímpico X Avaí
Nesta Capital - Figueirense.x Palmeiras

3,a rodada, em 2/10/60
Nesta Capital - Avaí X Figueirénse
Em Itajaí - Cimenport X MarcHio Dias

Em Brusque - Paysandú X Carlos Renaux
Em Blumenau - Palmeiras X Olímpico

4.a rodada, em 9110/60
Em Brusque - Paysandú X Avaí
lN'esta Capital - Figueirense X Carlos Renaux

, Em Itajaí ._ Cimenport X Palmeiras
Em Blumenau - Olímpico X Marcílio Dias

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

6,a rodada, em 23110/60
Em Brusque - Carlos Renaux X Palmeiras
Nesta Capital,- Avaí X Marcilio Dias
Em Blumenau - Olímpico X Paysandú
Em 1tajaí.- Cimenport X Figueirense

7,a rodada, em 30/10/60
Em Itajaí - Marcílio Dias X Carlos Renaux '

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

8.a rodada, em 6/11/60
Em Brusque - Carlos Renaux X Avaí
Nesta Capital - Figueirense X Paysandú .

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

9.a rodada, em 13/11/60
Em Itajaí - 'Cinienport X Carlos Renaux
.Em Brusque - Paysandú X Marcílio Dias
Nesta Capital - Avaí X Olímpico
E)n Blumenau - Palmeiras X Figueirense

10.a rodadà, em 20/11/60
Nesta Capital - Figueirense X Avaí
Em Blumenau - OlÍmpico X Palmeiras
Em Brusque .:_ Carlos Renaux X Paysandú
Em Itajaí -< Marcílio Dias X Cimenport

11.a rodada, em 27/11/60
Nesta Capital - Avaí X Paysandú
Em Brusqlle - Carlos R,enaux X Figueirense
Em Blumenau - Palmeiras X Cimen,port
Em ltajaí - Marcílio Dias X Olímpico

12.a rodada, em 4112/60
Em Blumenau .:_ Olímpieo X Carlos Renaux
Em Brusque - Paysandú X Palmeiras
Em Itajaí - Cimenport X Avaí
Nesta JCapital - Figueirense X Marcílio Dias

13.a rodada, em 11/12/60
Em Blumenau - Palmeiras X Carlos Renaux
Em Itajaí - MaTcílio Dias X Avaí
Em Brusque - Paysandií X Olimpico
Nesta Capital - Figueirense X Cimenport

14.a rodada, em 18/12/60
Em Brusque - Carlos Renaux X Marcí-lio Dias
Em Itajaí _. Cirnenport X Paysandú
Nesta. Capital - Avai X Palmeiras
Em Blumenau - Olímpico X Figuei,rense

Correio.

pista diremos que o

é funcionário' do
1�.IWl.�..a.:.\

É GOSTOSO
CAFÉ ZITO

COMO
O

,SAÚDE PÚBLICA
.

Não há felicidade nem riqueza,
sem saúde.

Precisamos de um govêrno que promova:

• Ampliação do número de leitõs nos

hospitais existentesNão há saúde sem adequada pro
teção sanitária para o ppvo.

SANTA CATARINA não tem
um planejamento no selor de
saúde pública.

A população rural, que consti
tui dois iêl'ços da pop1;tlação t07
tal do Estado, nqo dispõe de
qualquer assistência sanitária.

• CriÇlção de novos hospitais

• Adoção de' próticas de medicina
preventiva

• Facilidades poro a fixação do mé
dico, do dentista� do farmacêvHcc;> e

do enfermeiro Jla� zonas do interior

• Planejamento e construção de serviços
de água e çsgôtos urbanos e de
sistemas .sanitários !larCt o interior

O veterano zagueiro, Chi. do a falta de união que exís ,

nêz, cartaz de outros tempos te rios referidos apitadores .

.

e que no momento dedica. x x x
�

se a função de técnico, vem Avaí e Figueirense, visando
de receber proposta de Oa- a primeira rodada do certa

çador para dirigir uma equí, me estadual, prevista para

pe local. dia 18" iniciarem terça feira

Falando à nossa reportagem seus
.

treinamentos indivi

Chinêz declarou que aceitá; duais e coletivos.
rá o convite, caso suas exí- Estivelm.o·s em conversa com

gências sejam aceitas pelo os Os treinadores Ido Avaí e

clube de Oaçador. do Figueirense, Osní oon,

Chinêz já se dirigiu aque- çalves e Nelson Garcia, que
le clube, estando agora tão nos adíantaríam que' não
somente aguardando uma lutam co-m problemas; de

resposta. ordem física, mas que
/

têm
x x x sérios assuntos parai resol-

Falou.se na realização de verem e que durante a se.

um quadrangular entre Paula mana procurarão solucioná.
Ramos, Caxias, Vasto Verde e los.
Barroso, em virtude do pe. X x x

ríodo de inatividade que te. O ,campeonato do Estado
rão que ficar Paula Ramos e terá sua largada no próximo
Caxias, que na qualidade, de di'a· 18, em suas diversas
campeão e vice campeào do zonas, <-:!om a realização Ida,
Estado SÓ entrarão no esta.' primeira rodada.
dual nas finaIs enquanto que Grande é a espectativa que
Vasto Verde de Blumenau e vem cercando o estadual es
Barroso de Itajaí foram eü- te ano, cujo interesse des ,

minados no regional. pertado é bem maior do que
Agora, todavia, não se ta, foi disputado o ano passado

IR mais no referido torneio, numa demonstração de que
já que Q time da cidade esta fórmula, em tão boa ho,
praíana- não vê com bons ra adotada pela Federação
olhos esse quadrangular. Catarinense de Futebol, é a

o assunto, que partiu' do melhor possível.
Vasto Verde, porém, não caiu x x x

aínda por terra, pois o clube Pela segunda zona, a que
de .Blumenau tentará a sua prende mais de perto os tOt;-
rc alízação. cedores da' capital, marca

x x x para dia 18 quatro jogos.
O de�port�sta Camili MussÍ Nesta capItal, O' ,Ayai es.'.

alto mentor do Barr0so de rá receb�n-do�'al-vi·sita:do Qar _ _r

[tajaí, esteve nesta capital 'los Renaux de Brusque. num
para tentar, junto ao presi. prélio de grandes atrativos,
dente Osni Mello, a inclusão pois o tricolor brusquense .

de mais um clube em ca'da sempre foi um Icartaz para
cidade, passando a tres o o público da capital.
número de participantes por Enquanto isso Q Fiigueiren
cada Liga e não dois como se irá à Brusque dar comba
ficou delibera-do anteri,or"; �te ao Paisandú, num· dos
mente. :f�II bons prélios da priméira ro·

O presidente da Federaçao dada,
Catarinense de Futebol in.

fovmou ao sr. Camili Mussi
que lamentav'a muito não ter

o Barroso condIçôes pará,
participar do estadual, face
sua desclassificação eni !ta·

jaí e que não !poderia tomar
tal atitude,' pois se assim o

fizesse o !campeonato ido Es
tado seria retardado em'

muito. Mas, que os clubes é

que decidiriam, e se todos os

representante·s da segunda
zona concordassem com a in.
clusão de mais um clube por
cidade que ele, presidente,
concordada.

-

O sr. Camili Mussi voltou
a Ita�aí Icom novas esperan·
ças e disposto ,a tOmar as

'providências, visando conse.

guir a devida concordância·
dos delmais.

o ata�a'nte Nilson , ainda
não teve situação reguariza.
da com o AvaÍ.
O jogador já manteve con.

tacto 'com o presidente azur

ra, ficando para segunda
feira a palavra final el}tre a.

tléta e <dirigentes.

Em Blumenau jogarão Pal
m.eiras e Marcíio Dias 'de

Itajaí e com,pe�ando a pri.
meir·a rodada jogarão em

ltajaí as equipes do Cimen.
port e do Oímpico ele Bu
menau.

x x x

Nas demais' zonas, ,tam.
bém feremos 'dia 18 a p�
meira roda.da, despertal1!do
em todo o Estado o interes·
sé geral.

x xx

x x x

Estiver,am reunidos Os ár.
bitros que compõem o quadro
de apitadores da Federa�ão
Catarinense de Futebol, Co·
mo normalmente o fazem.
Muita coIsa d4scutiram, fu.

I gindo inclusive dos assuritos
que deveriam nortear a reu.

nião, para entrarem em de·'
bates pessoais, demonstran.

Maquis TP -2 Gratos pelas
fotografias de Curitiba do
ca,rro DOPS com' chapa
Criciuma, peço não ,revelar

fotografias poderão desco.
brir não devendo por en

quanto ser pub)icadas.
i,'"

BANCO DO 'B:RA$IL SI A.
Carleira de Comérci'o Exterior

COMUNICADO N,·Q 132
A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR, ouvido

o Grupo Executivo da Indústria Autom.obilística e no

empenho de assegurar-se tempo mínimo, indispensável
à boa execução das prescrições legais que na espécie lhe
competem, comunica aos interessados em projetos da
indústria automo,bilística que pretendam se aproveitar
do :prazo ',previsto no .parágrafo único do artigo 1.0, do
do Praj'eto de Lei n,o 1'973, de 1960, que os "pedidos"
pal'� as respectivas lieenças de importação deverão ser

a�resentl.!-dos. �mpreterívelmente, ,até o próximo dia 20
de setembro, devidamente formalizados e em perfeita
Concol'dância. 'com o projeto aprova.do pelo GEIA.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1960
a)' IgnáCio Tosta Filho - Diretor
a) :Waldemar Cardador Rodrigues - Gerente
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'Salmos eCôntícos'
Traduzidos e adatados às

melodias do PEo s. GELI_

NEAU S.J.

A propósito desta edição
AGIR, publícou o "Diário",
de Belo Horizonte, de 3 de

Agôsto do corrente ano, o

f.'eguinte:
"O Exmo. Sr. Arcebispo

Coadjutor Dom João Resen.

de Costa, recomenda "SAL.

MOS E CÂNTICOS" ao

Revdmo. Clero secular e re

gular, seminário, eolégíos,
escolas de cânt.o e outras
Instituições da Arquídtocese,
flOlicitando de todos o calo.
roso apôío que merece cer

tamente essa publicação que
contém música e textos. São
f'salmos e cânticos" (alguns
já conhecidos) que se devem
adotar em tõdas as paró
quias e comunidades reli;

giosas. "Examinada e auto
rizada pelo Pe. Gelineau"
não deixa de ser uma publi
cação que S. Excia. o Sr. Ar;

cebispo D. João Resende

Costa, de coração jubiloso, dos do Tempo Litúrgico.
deseja se divulgue .e &Z po; ] Todos os que conhecem as

nha em prática; pois, real- melodias do Pe. Gelineau

mente, a educação litúrgica sabem quanto se tornem po ,

é uma necessidade que se pulares; contribuindo pode.
impõe, principalmente, quan, rosamente para a renovação

. to ao canto. do cânto relígíoso nas paró,
Belo Horizonte, 2 de agos- quias, COlégios e comunida-

to de 1960. des cristãs.

Mons. José Augusto Dias Preço: - Cr$ 50,00
Bícalho, Vigãrio Geral" * " l(.

Vinha há muito fazendo- Já se encontra no prélo
se eentír a necessidade des- mais um volume da Coleção
sa publicação, adatações vá- "Vidas de hoje" :

rias tendo sido feitas em "CONVERTIDOS DO

diversas Dioceses. A que SÉCULO XX"

agora publicamos é a úní- Compõe-se êste volume

ca examinada e autorizada dae biografias de Bergeon,
pelo Pe. GeÜneu, adquirindo Carrel. Eve Levallíêre, Mau.
com íseo um caráter de cer-, rice Barng, Chesterton, E.

ta maneira ofícíal, além de Waugh, E. Stein, Foucauld,
ser impressa com musica e Von le Fort, Pisichari, Olau;
textos. del, J. Rívíêre, Thomas Mer.,

Para êsse primeiro opús, ton, G. Marcel', Peguy, apre
culo foram escolhidos 21 sentadas por um escritor es,

Salmos e 4 Cânticos, dentre pecializado, o que nos dá

os mais conhecidos e cano uma visão mais objetiva da

tados, e que Se adatam a vida e da obra do converti.

díversae cerímônías e períor do.
Os que têm fé encontrarã�

Rápido "BARRIGA VERDE" SIA
Transporle de (argas

Em Organização
Tráfego Mútuo com o "Transportes Osni" e

"Transarco - Transportes Rodoviários"
Matriz Filial

FLORIANóPOLIS SAO PAULO
Rua Anháia n. '140
Telefone: 52.'14-'19

Agência. SAO PAULO
Rua. Itadrí n. 61
Telefone: 9-3'1.84
End. Te!. TRANSVERDE

Rua Fco.o Tolentino n. 11

Telefone: 34.90
Caixa Postal n. 511
End. Tel. TRANSVERDE

Agência
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 99
TeLefones:
32-1'1_33 e 32-1'1-3'1

End. Tel. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBARAO (Filial)
CRICIUMA
ARARANGUA

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

Otoní, Teresópolis, Nanuque e Pôrto Alegre.

r

neesas biografias novas ra ,

zões de crer; os que procu
ram Deus talvez se sintam
aiudados e reforçados pelo

_ exemplo dos que os precede.
ram num caminho difícil e

exigente.

* * *

LIVRARIA AGIR EDITõRA
Rua Bráulio Gomes, 125
Caixa Postal, 6040
São Paulo, S.P.
Rua México, 98.B

Caixa Postal, 3281
Rio de Janeiro
Av. Afonso Pena, 919
Caixa Postal, 733
Belo Horizonte, MoG.
Atendemos pelo Serviço d�

Reembolso Postal

Maquis KT-l-:- Guaraeíe;
ba .• '.,.
Convém descobrir proeesv],
ses dr. Mário Caldeira, pre,
sídente Oesp, conforme re

latório 43-D

• - d&ad.u apellÜ al,umas daS -reaU.çõea·
de maior vuU.,

Conselhos de beleza
pectos da decadência senü,
Nota: Os nossos leitores

poderão dirigir a eerrespon,
dência desta secção direta
mente para o dr. Pires, à
Rua México, 31 - Rio de
Janeiro.

,E' possível remoçar com a lado de urna euforia sexual esse método de enxertia hor;
�mplantação de crista-is ha notar, ainda, um retar, monal não constitue um

hormonais? damento do período da me. passo definitivo na luta eon,

Dr, Pires nopausa. tra a velhice, porquanto a

Sôbre o assunto de nossa Parece que a terapeutica deficiência em hormorãos
crônica de hoje explicaremOs hormoterapíca sexual é sus- sexuais não representá, cer

aos leitores que esse processo c®tivel de melhorar o com, tamente, senão um dos as.

consiste em colocar sob a pe, portamento psíquíco dos in.

le um cristal .de hormônio dívíduos velhos de ambos Os

.�1llitético, após uma íncí- sexos, restituindo-lhes, ainda
são feita no lugar escolhi. um pouco de vigor museu.

(lo, .,!eralmente a parede lar.
abdominal. Bem orientada e sobretudo
Entre os pesquízadores que dosada de Mordo com caída

têm feito ,a, res�eito dos I caso em particular, pode ser

resultados que a Implanta. uma arma eficaz e poderosa
ção de hormônios genitais para o revigoramento orgãv
puros possam ter sôbre o nico, assegurando aos indi

rejuvenescimento do orga- víduos idosos uma vida me.

nismo é íusto citarmos o lhor.
professor Leon Binet c seus Em resumo, a implantação
colaboradores.

-

de hormoníos sexuais, prín,
Como fato bem ilustrati. cipalmente a testoterona,

vo convem que seja conhe, pode exercer num caso ou

cída a observação que o outro, uma influência favo
referido professor e seus rável - as vezes mesmo es

companheiros apresentarem petacular - sobre o estado
em 1943 a Academia de geral do organismo, embora
Ciências ,de Paris, na qual esses resultados sejam in

um velho com oitenta e constantes, passageiros.
oito anos de idade; bastante Daí se deduz, conforme re,

,magrecido e Impossíbllí- cente entrevista do biologista
tado de ler e de sair da francês Jean Rostand, que
cama, havia recuperado a'

marcha, engordado alguns
quilos e podía ler perreí,
tamente qualquer jornal,
tudo isso apenas tres mê
ses depois da implantação
(de alg�ns comprírnídos
hormonais masculinos de

testosterona.
Outr-as tentativas nesse

mesmo sentido foram reali
zadas e em todas elas

afirmam Os defensores deses

método, se assinala uma

lac�ntua;da melhora física,
psíquica e intelectual. Ao I

felizes aqueles Que po�em
"Felizes aquêles que po- dores de luz e fôrça quase

dem vencer as paixões par. consumidos pelas suas rea

tidárias e escolher, com lizações élfficas e celesquía,
isenção de ânimo, os seus nas, dos colonos que foram

candidatos... "são expres- aumentados nos seus ímpos
sões de um díeco muito 1'0. tos, dos choferes que tran,
dado nas emissoras locais sítam as estradas asfalta-

pelo dinheiro das marme- das, dos que desejavam o

lausens. progresso do Estado, o amí-

Felize� aquêles que podem go. o. da onça, ou, melhor,
vencer as paixões partídá, a onça, deseja colher, isto

rias .. , que, não suportando sim, os votinhos dos des

os desmandos e. a falta de contentes que porventura
vergonha dos mandantes tenham ficado à margem

udenístae, formam a volu- dos partidos que, sem con,

mosa dissidência udenista venções camufladas, sem

catarinense, comandados por blefes, sem bandalheiras,
Melquiades Fernandes? sem volneísmos, sem [otajo-
Não é isto que quer dizer tismos, sem outros ísmos,

a propaganda do homem fazem Convenções com le,

das centrais hídroelétrícas tras maiúsculas e se decí

e das estradas asfaltadas, da dem por nomes honrados,
diminuição dos impostos e dígnoe, celsos, elevados, co.

do aumento do pessoal da mo os de CELSO RAMOS E

caea, Não. Não é da dís, DOUTEL DE ANDRADE,
sídêncía udenista que fala conforme os procedimentos
a propaganda. O "vovô ri- do Partido Trabalhista Bra

sonho", na expressão do Pa. sileiro, do Partido de Re.

dre Godinho, não acredita presentação Popular, do

na dissidência udenísta em Partido Democrata Cristão,
Santa Catarina. Para o "vo- do Partido Libertador e do

vô risonho", a dissidência de Partido Social Democrático! '

Melquíades Fernandee, de A propaganda do velho co

Aristiliano Ramos, Valde. lono, que de velho colono só

demar Rupp, Manuel Dona- tem o velho. o. e o velho há.

to da Luz, Manuel Fontes, bito de iludir o colono, vi
Valter Belizoni, Arno Duar, sando recolher as sobrinhas

te, Artur Campos e cente- que porventura tenham fica-

nas de prestigiosos políticos do à margem doa partidos, é

de todos os quadrantes do a confissão tácita, a conrís

�Estado, é como a girafa- da são clara, claríssíma, -de que
anedota do português: "êsse os Partidos, as organizações
bicho não existe"... partidárias abandonaram o

A propaganda do' amigo velho... prometedor com o

dos Barnabés, dos consumi. seu carro encalhado n09 bu,

racos das estradas que êle
tantas vezes prometeu asfal

tar e que aí estão a provocar
os palavrões dos motoristas

que também foram uma vez,
somente uma vez logrados!
A propaganda confessa me.

ridianamente, claramente,
brilhantemente, que o sr.

Iríneu Bornhausen não tem
mais o apôio daqueles parti
dos que lhe deram o gov�rno
do Edado em 1950, daqueles
pequenos mas decisivos par_
tidos que foram por êle lo

grados uma vez, mas que
agora foram avisados e avi_

vados do provérbio árabe,
pelo Padre Godinho: "Se te

. enganam uma vez, a CUlpa é

dêle; se te enganam duas ve.

DR� LAURO DAURA
'�.1Ir:

REASSUMIU A CLI'NICA
._

DOUTEL
E. I IDO e 4 .eles de •••d.to
le llizo. ••. S••t. Clt.,il.:

E realizlrá ••it. ..is-:
,

_,lo

AGtNCIA DO IAPI EM JOAÇABA E

CAÇADOR
- AMBULATóRIO DO IAPC EM ITAJAÍ
- SAMDU EM JOAÇAB�
- HOSPITAL DOS PREVIDENCIÁRIOS EM

�AJES
.

- AGtNCIAS DO SAPS EM LAJES E

JOAÇABA
- AGtNCIAS DO IAP.ETC.EM MAFRA, JO).

ÇABA E LAJES
- PôSTO DO SAPS EM SAO FRANCISCO

DO SUL. CRICIÚMA. IMBITUBA HERVAL
D'OESTE E CAÇADOR
SUB·AGtNCIAS DO IAPETC EM CHAPE
CO, SAO MIGUEL D'OESTE

-CURITIBANOS. CAÇADOR. VI
DEIRA. RIO NEGRINHO, PôR·
TO UNIAO. SAO BENTO DO
SUL, SAO JOAO BATISTA, E
DO ESTREITO EM FLORIANÓ
POLIS

- SUB·AGtNCIAS DO IAPI EM
VIDEIRA E CHAPECO

• - Já criados e autorizados pelo
Presidente da Repúbllêa e em

fase el. illSl.1ação

SAt-IDU EM LAJSS
MATERNIDADE DO IAPETC EM SÃO
FRANCISCO DO SUL
AMBULATóRIO MÉDICO DO IAPC EM
JOINVILLE
AGtNCIA ESPECIAL DO IAPETC NO SUL
DO ESTADO, StDE EM CRICIÚMA E $
AGÊNCIAS
2 NúCLEOS RESIDENCIAIS EM URUS·
SANGA E SIDERÓPOLIS
AGÊNCIA DO IAPI EM. RIO DO SUL
217 RESIO�NCIAS DE ALVENARIA NA
CIDADE DOS MINEIROS
AGtNCIA DO IAPETC EM LAURO'
MULLER
SAPS EM ITAJAi
SAMDU EM JOINVILLE
P�STO DO JAPETC EM
BRUSaUE
REORGANIZAÇAO DO HOSPI·
TAL DO IAPETC EM SÃO
FRANCISCO DO SUL
14 AMBULATóRIOS MÉDICOS
EM CRICIÚMA
SERVIÇO MÉDICO ESPECIALI·
ZADO EM CRICIÚMA CONTEN·
DO: I FARMACIA - 2 GABINE·
TES DENTARIOS - 1 RAIOS X
- 12 CLíNICAS MÉDICAS - 1
LABORATORIO 2 AMBU.
LANCIAS �-

1'.<"

f· . /

VI C E GOVERNADORPARA

DOUTEL DE ANDRADE
, �:

cataiiaen-se
/

de
-

coraçao de realizações\\e

____ ,
__

-

l

I

I
�

I
�

ze�', a culpa é tua".

A propaganda bornhausea.
na é a confissão de que o ve_

lho prometedor já não tem

mais cotação no seio dos par.

tidos, por isso, está. vivendo
como vivem certas tribus ha
bitantea de iUlas. do Pacíf�co
que, não possuindo instru.
mentos de pesca, ficam à es_

pera de que os pássaros pes.
cadores deixem eecapar dos

bicos e cair sôbre as ilhas

alguns peixinhos de sobra ...

Mas o velho. .. prometedor
sabe que não foram as sobri
nha� que lhe deram, imereci.
damente, o poder em 1950.
Sabe muito bem que a sua

grande sorte de assumir o

mais alto pôsto eletivo cata
rinense não foi proPorciona.
da pelos votinhos extra-par.
tidários, mas pela votação,
maciça, total, integral dos
pequeno� partidos_que atraiu
com as belezas cantadas pela
sua propaganda!
A diferença, porém, é que

os partidos, agora, não fo_
ram na conversa dos novos

prometimentos por quem não
soube cumprir os primeiros.
Os partidos resolveram mu

dar e vão mudar, elegendo
CELSO RAMOS E DOUTEL
DE ANDRADE, para felici_
dade de Santa Catarina e

_
dos catarinenses!

HERJUS PLIA PATRUJO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�R- MN'RI1r'UE PRISCO DR. NEWTON 1)'AVILA

Dr. Miguel E M, Orofino

CIRURGIA GIIRAL - Cirurgião dentista _

Clínica de adultos - Raios X
AUSENTE ATE' AGOSTO _

CURSO DE ESPECIALIZA.
çÃO DE PERIODONTIA com
o prof. S. Sthal da Universi.
dade Ide Nova York, no Rio
de Janeiro.
Edifício São Jorge - Sala

16. Telefone 2862

PARAISO

HI'DlCO Uuençaa de S"nhor". - ;:>roc\O

regra - Eletrlchlael. .'dtca

Consultório; Ru, Victor ••1_

rellea n.o 28 - 1'ele10ne 1107
operaoõ«' - Doença. ele senho

ra. _ Cllnlca d� Aelultoll Consultai: Da. 1 � bora. em dlant•.

Residência: Fone, 8.UI. Rua Blu..

meD8U. 11. 71·
Curso de Especlallzação !;lO HOIpl
tal dOI Servldore. do il.ta4o,

(serviço do pror. Mariano di An.
.

drade). ConRultal: pela manhã no

Hospital de caridade. 'A tarde ela.

15,30 boras em ellante no conauJ.

tório, à Rua Nunel Macbado. 17,

esquina da Tlradente. - T.lef.

2766. Re,ldêncla - Rua Mar.

chal Gama D'Eoa. n.o ln.
- T.l.

1120.

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

f!;speclali8ta em moléstias de anua e recto.

T'ratamento de hemorroidas, fí8tula., etc.

Clnraia anal
CONSULTóRIO: - P.na CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553 -

. .�
DR. AYRTON DE OLI

VEIRA DENTADURAS INfERIORES
DOENÇAS DO PULRAO
- TUBERCULOS. -

consultório .- Rua F'UP'

Scbmldt, 88 - Tel. 1801·

Horário: elas U à' 16 horu.

Relldêncla - FeUp. Soll.mld\,
n.o 117.

M�TODO PRóPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAo OENTIS'rA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS

TRATAMENTOS DE CANAL

HORARIO _ das 8 às 12 e das 18 às 20 horas

HORAS MARCADAS ,- das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

Angustia _ Complexos - Ataques - Manias

--IPróblemátíco Afetiva e sexual,
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesIa _

Insulinaterapia _ Cardiozolorapla - sonoterapra e

Psicoterapia. '

Direção dos Psiquiãtras - IDR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOSlt TAVARES IRACEMA

"

I
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE I

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas I
Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 I

(Praça EteMna Luz) ,

DR. ANTON 10 MUN1Z DE

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGlA
ORTOPEDIA

consultóriO: João Pinto, 14 -

consulta: daI 16 à' 17 boru. ellá

rlamente. Meno. ao••ábado•. Re

slàêncla: Bocal\lYa. 136. Fon. 2714

MAJERNIDADE CARMELA OUTRA
SERViÇO DE RA!OS X

Radiologistas: DRS. A. J. NóBREGA DE OLIVEIR.�
EWALDO J. R. SCHAEFER

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

llisterosalpingografia Radiografia Obstétrica
(Gnrvldês) - Radiologia Pediátrica.

DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDER11lÇO: Rua Irmã Benwarda s/n, ónibus à por
ta (Almte. Lamêgo).

DR. WALl\iOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculd1toel. Naolo

nal de Medicina da unlv'V.lelad.
dO Br..U

Ex-Interno por eoncurso ú•••,.r_

nldade_EBcola. (serviço elo prot.

octávio Rodrlgue. Lima). .:1-

Interno do Serviço de Cirurgia do

Hospital 1.A.P.E.T.C. do Rio el.

Janeiro. Médico elo HOlpltal el.

Carlàaàe e da Mater.nlE1Bele Dr.

Car101 Corrêa.
DOENÇAS DE SENHORAS

PARTOS - OPBRAÇO.S -

PARTO SEM-- DOR pelo métOCo

pUlco_profUlIotlOO
Consultório: Rua João P1Jlto a. 10,

à&8 16.00 àI 1S.00 hor... AMJld' 1 I
com boru marcadu. T.lefon. •
3035 - Relldêncla: Rua Gln.ral IBlttencour' a, 101.

CUNICA SA'NTA .CATA'RINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

DR. LAURO DAURA
CLINICA G.JtAL

Especialista em mol"tl" 111 Se

nnorae e via. urlnárlu. cura ra_

dícal da. ln1ecoõe. agudaa • crll

nicai. àO aparêlbo genlto_urln6rtO
em ambc. OI &eXO.. DOtno" dO

aparêlbO Dlge.tlvo. do atnem.

nervoso. Horirlo: 10� .. 11 •

212 àl 6 boru - Colm11t6r1o:
Rua Tlradente•. 12 - 1.0 ,llDdar
_ Fone 3246. Relldlncl.: •••

Lacerda coutinho. 11 (Chioar. do

Espanba - I'on. 1141.

Dr. Hélio Peixol�

Mauricio dos Re1s _ advogado
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estado
Santa Catarina

de

ADVOGADO
Correspondentes:

INGLATERRA BRAStLIA
ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

ARGENTINA SAO PAULO

Ed. SUL AMltRICA 50 andar.

Escritório - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - ao Andar -

Srua 4.

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.

Telefone - 2422.

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

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu

nicar aos seus clientes e amigos, que reabrirá sua cli

nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.
No momento lestá em estudos de sua especialidade

em CURITIBA. Onde está atendendo seus clientes em

seu consultório, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON

JUNTO, 207 - EDIFíCIO JOÃO ALFREDO CURITIBA

Vende-se um medindo 13,10 X 28,00 situado em

esquina, ,com frente para 'rua Aracy Vaz Calado.
Tratar pelo telefone 62-62.

Dr. Helio Freüas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLlNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei·

to, das 16 àa 19 horas (ao la�

do da Farmácia do Canto).

Res.: Santos Saraiva, 470
_ Estreito Fones 2322 e

6367. . i�,1.'.u=...-:::.��,�

CONVOCAÇÃO

Convençã.o Municipal
O Partido de Representação Popular, Florianópolis,

pela Comissão de Reestruturação, de acôrdo com suas

atribuições, CONVOCA os seus filiados para a CON

VENÇÃO MUiNICIPAL que se realizará em 17 de se

tembro, às 16 horas, em sua séde social sita à rua Con
selheiro Mafra nO 3, com a finalidade de eleger o novo

diretório municipal.
Terão direito a voto, tod'os os filiados do partido

quites ,com a tesouraria.
Florianópolis, 17 de agosto de 1960 ,

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

DB� BUBI GOMES

MENDONÇA
MeDICO

Pré-Natal - Partos _ Ope
rações - Doenças de Se·
nhoras - Clfnica Geral
Residência:

Rua Gal. Bittencoc,r\ n. 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Schmldt a. 17.
ES!l. Álvaro de C&"alho.
Horário:

Das J,6,00 às 18,00, diaria
mente ex.eero aos sábadO.i.

rERRENO Bairro de fátima - Estreito

* Transporte.

* Energia Elétrico

* Educação
* Agricultura
* Saúde Público

* Incentivo à Pesco

* Um Banco que seja do Povo cotarinense

* Me'''orid dos Serviços Públicos

Não pode haver DEMOCRACIA:
nem mesmo GOVÊRNO,
sem permanente consulta
aos legítimos interessaelos
na solução elos problemas.

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

processo democrático
de consulta ao PÔVO.

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

EM CELSOVOTE

::::::s::s::s:sisisisisisisisisisi%iSi%i%isc}.it-isisis�,..�s�SS;:Ss;:sisisisiisisisisisisisisisisisis�11�--llDm;jlTmomK;A4--;';;'O FSTADO" LTOA
v

10 &.dta,(ÚJ.
aua CoueJ.betr. laatra, 110

Telefone 8022 - Caa. Postal 189

Ilnderêço Teleeráfico ESTADO

C. E. VIE'GAS ORLE

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

'S%SSSSSSS%S%%SSSSSS%StS%ssssssss�sssssssss:

DI'R.TOR
Rube.. de Arruda Ramo.João Morilz S..8.

__._.....".. r�""
Domlnros Fernandes de Aquino

FIA_" ,�'S�OJ. �:�a�.l;::;.'�IO- - p�����?&�::':mo,��,,-M���
. I/ ,A.'

, .. , -
do -=- �aulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

K DUllAlfTET�:'" -�"COLABORADORBS
1''' . nos �.

Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabra

,,�' VAPCJOS - Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira

�t'

ft.·
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof,

•D" �'t
Manoelito de Ornellas - Dr. MHton Leite da Costa -

� <"�;; -", Dr..Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
� � iil

� �. Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teíve -

� �I ,:
� Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho

� . ,J' _ Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lim
- � - Maury Borges - Lãzaro Bartolomeu.

"Â SOBERANA" "'RA';;", li DE 'NOVEMBRO - ESQUINA
RUA FELIPE 8CIIJIIDT

'Il.lAL "A SA1J.lRA.NÂ'· DISTRITO DO .ISf.illlTO· - CANTO

L O T E·S

P U B L LC I D AD.
Osmar A. Schllndwelm _ Aldo Fernandes - VlrgU10 Dias
- Ivo Frutuoso.

RIPRIS.NTANT.
R;oepr•••Dtaç6.. A.' 8. Lara LU.a.
RIO:- Rua Baa'or D..lu ,. - I.. ...., -

T.L 114.14
.�. P,ul. Raa Vit6r1. 167 - �"'. t u -.

�"�, TeJ. 14-8'4'
&ntço TeJell'ArJeo d. UNITBD PR.SS (U -P)

AGIlNTIlS • CORRJIlSPOND.NT.g
•• Todo....ulÚclpJo. r'- �ANTA CA'I'ARINA.

ANUNC�J8
...... ,...t. ce.trato, de acordo co. I taNIa •• "...r

APRENDA INGLÊS
com o Prol. Mr.' Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velo:idade
,BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultório e Residêr1Cia:
Rua Jerônimo Coelho, lG - 1.0 andár - Fone 2225

Exclusjvamente com horas marcadas

ASSINATURA ANUAL '_ CR$ 600.00
A direção não se ,respcusabilUá pelos

cOllceitos emitidos nos arti�os assj.nado�.

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
.

A CARGO DE

AGRICOLA
Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir .sua

casa, imediatamente.
Vendas: Edifício Montepio 3.° andar _ Sala 306 -

Fone 2391 e 3426.

BRUNO
REGISTRO: N.O 167 - C.R.E.A. - 10.8 REGIAO _ S.C.
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmldt, 14 - 2.0 andar - Florianõpol1S
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Mil'anda Ramos
Dr. Evllásl0 Nery Caon

Questões TrabaIh1stas - Causas civeis, comerciais, crlmi
naIs e !iscais - Adm1nistração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, anãl1sep � gericla

DR. MIGUEL 'E. M. OROFINO,
CIRURGIÃO - DENTISTA

PELA
.

Universidade do Rio Grande do Sul
ClÍIl'l.ca. de adultos - Raio X
Dentisteria operatória pelo processo de alta
velocid.ade - AERO TURBEX FAlRFAX
Exclusivamen te com horas marcadas
Consultório - Ed. São Jorge - conj. 16-17-18
Te!. 2862 - Rua Trajano - 1.0 andar.

I
J
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���rema
��mil�a�ão
por edital que a imprensa

desta Capital divulgou, o

rdontepio dos Funcionários
públicos do Estado convocou
Df! interessados pela compra
e pela construção de prédios
para suas moradias. O prazo
feria a partir de 25 e a en;
cerrar em 30 de junho do
corrente ano, isto é, vigên
cia de CINCO DIAS. Apesar
da exíguldads de prazo,
muitos foram os funcioná.
rios qUe deram entrada nos

,respectivos processos, os

quais, é bom frízar, se cons

tituem de documentacão
completa sôbre a proprie-da
de a eer adquirida, como es,
critura e provas de proprta.,
dade, plantas: e de memo
rais descritivos, documenta.
ção probante de propriedade
de terreno e plantas várias
quando se refira o process�
à construção do prédio. Co
mo eabído, a obtenção dos
documentos exige tempo e
elevada soma de despesas,
uma vez que, hoje, as plan
tas são obtidas por preços
na base do preço da cone,
trução ou do prédio a ser
adquirido. Com todo o sacri
fício, pois não podia· deixar
de ser assim para o BARNA
BÉ, deu êste entrada no seu

processinho e ficou a espe,
rar pelo despacho, certo de
que, dando-se-Ihe tão curto
prazo para a apresentação
dos documentos, do mesme
modo ser. lhe-ia dado despa,
cho dos proceDsos. Enganou_
se, porém; o BARNABÉ e o

coita�o espera, ATÉ HOJE,
por esse despacho e por êle
irá esperar até depois das
eleições. Tudo atualment.e
no Montepio, corre à base
da politicagem e da humí,
Ihação, No caeo dos ernprás,
timos "ordinários", é precí,
so que o dr. Baião conheça,
primeiro, à vida inteira do
funcionário, as suas aper,
turas e, por último, as suas
tendências partídártan, para
"estudar" o seu caso e en,
tão solucioná-jn conforme o

sádico imperativo dos ínte,
rêsses udenístaa Quando o

pedido é resolvido satísratõ,
riamente, o BARNABÉ, hu
milhado pelo dr. Baião e

vencido pelas dificuldades
que o afligem, faz-se porta.
dor de um cartão para mi.
seráveis mil cruzeíros que f

, . '. ,o maximo que o runcíonãrío
hoje pode aspirar de uma

instituição que é sua, man
tida pelo seu dinheiro e run,
dada para atender às suas
necessidades mais premen
tes. Já aludimos ao fato e

devemos reprízá.Io para que
mais públicas se tornem as

humilhações por que passam
os necessitados funcioná;
rios do Estado ao baterem
às portas do. Montepio. Ago.
ra, pelas mesmas torturas e
as mesmas dificuldades, se
vê o funcionário desejoso de

ter um teto próprio. Duví
damos de que aqueles pro.
ceDSOS entrados em prazo
certo sejam despachados
agora. Quando o forem, os

proponentes à venda de pré;
dio ou à construção nova,
já estarão

desinteressados,delaa pela diferença nos ní,
veis de preços. E Q BARNA.
BÉ perderá, uma vez maios,
a sua vez no Montepio, o

qual passou a ser, apenas,
uma propriedade de feli.
zardos e protegidos.Os que
não o forem, ou não o são,
"mofam" na espera. Tudo
isso, porém, está por pouco,
por que CELSO recolocará
Santa Catarina, em todos
seus setores administrativos,
nOD verdadeíros rumos da
decência. E os destinos do
Montepio serão outros.

'�"'li': '��.f�1'-·'· "A_"'1I'"
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i 1. ALBANO

Em Blumenau ...
(Cont. na 8.'" Pá.g.)

Si há uma candidatura
que nasceu de baixo para
cãma, do povo para cúpula,
esta foi a do sr. Celso Ra
mos, catarínenses sob to.
dos os títulos - honrados,
digno, leal, trabalhador, de.
dicado e coerente com suas
atitudes.
Nasceu, 1P0r, isso, vito

riosà,
Teve, por isso, desde logo

o apoio da quasí totalidade
da sagremíações partídá,
rias em nosso Estado e

também da maioria dos ca,

tarínenses.
Desde que surgiu ganhou

projeção, crescendo dema,
neira a proporção que o

corria.
Em Blumenau os assala,

riados do candidato derro,
tado da UDN através de
seu "sindi':ato da mentira",
tentariam por todos os

meios criar uma marola
que incompatibilizasse Os
trabalhistas locais com o

Celso Ramos.
Usaram de todos os es

pedíentes, mas, tudo foi em
'vão.

Nós aqui de A TRIBUNA
nunca 'tívemos Ia, menor du,
vida quanto ao apoio dos
trabalhistas blumenauenges
a· candidatura do sr, Celso
Ramos, o amigo dos opera.
rios em todos os momen
tos.

.

vibrante Q entusiástico co.
mício em pró I da candída,
tura de Celso Ramos.
Num ambiente de desu

sado entusiasmo e intensa
vibração cívica, falaram os

srs. dr. Gentil Telles, Presl;
dente do PTB, José Ferrei.
ra 'o:andidato à Prefeito, dr.
Oduvaldo Bessa, secretárlo,
Vereadores Romaria da
Conceição Badia e Vitorio
Pfiffer este Presidente da
Câmara Münícípal, todos
exaltando a candidatura
vitoriosa de Celso Ramos,
assim como também 19J t!O
Marechal Teixeira Lott,
João Goulart e DouteI de
Aridade. A numerosa

massa humana oue se
cumprimiu na ,séde do
PTB sempre que era pro
nunciado o nome de cada
candidato prorrompia em

calorosas salvas de palmas

EsUivemos sempre tran ,

quilos. Dissemos- pessoal.
mente a muitos homens
que apoiam a candidatura
de Celso Ramos que ficas
sem tranquilos porque o

PTB blumenauense na hora
oportuna daria sua íncon,
dicional solidariedade ao
candidato da maior coliga.
ção partidária �á constitui
da na terra barriga.verde.
Sabíamos perfeitamente

que o dr. Gentil Telles, o

candídato à Prereítura José
Ferreira, o dr. Oduvaldo
Bessa, os Vereaores Vitorio
Pfiffer e Romaria da con,
ceicão Badia e todos os de
mais trabalhistas do mesmo.

.

quilate não pertenciam ao'

time dos vendilhões, e re.,

conheeíam melhor do que'
nínguêm que Celso Ramo's
é Q candidato que repre,
senta fielmente as verda
deiras aspíraçôes do bravo
operariado catarinense.
E aí está a prova real

consumada.
O Partido Trabalhista

Brasileiro, pela totalidade
de seus homens homens,
em memorável reunião rea

lizada segunda. feira últí
ma em sua séde, á Traves. <

'

sa 4 de fevereirQ, maníres- r

Atenção Maquis H·P.2 tau pub'licamente Ise� �n.
Já tendo éonhecimento bo;_ condicional apoio a candi, .

letim sr, Nascimento, Ban, datura. vH;(i)l'.iosa de Celso

'1
Ramos, num novo fato !pO-'co ln�o, mandou confecClo.

lít�.'Cq
,para muitos, menos

nar VIsando envolver Dome. . para nós.
nosso candidato intriga pa. Naquela ,reunião, a !pro.
ar compatibilizar meso;o porção que os foram fa.

I
•

-.' zendo uso da palavra !pelo,meIOS colonos alemaes. microfone de uma emissora
local tra·nsforma·se num

e com tradicional "já ga ,

nhou, já ganhou". O nome
de José Ferreira foi igual.
mente ovacionado.
Daquela data os traba

lhistas blumenauenses pas
saram a recomendar em
todos os cD!mi'cio,s e reuniões
Os nomes de Celso Ramos
asim como também no pro;
grama "O TRABALHISMO
EM MARCHA", que 'diária
mente' é ajpresentado pelo
microfone democrátíco da
Rádio Nereu Ramos, às ai
horas.
Caí assim nor terra a

última esperança do can,
ditato Irineu Bornhausen
vencer em Blumenau, ou.
trora seu colossal reduto
eleitoral.
Não se pode mais ter dú

vidas Quanto a vitória de
Celso Ramos e Doute de
Andrade em Blumenau!

Vale muito. Vale tanto que nem a Come, ii miséria crônica e o abandono
dos Governos conseguiram consumir sua resistência.

•

Nossa História está cheia de fatos que comprovam o extraordinário valor
do homem do Brasil.

Subnutridos, doentes endêmicos, retirantes, favelados e escravos da lavou
ra colonial. construiram a Nação, a República, a História, a Democracia
brasileira, e ainda suportaram o impacto econômico de Brasília, cujo mérito
sornado, de todos os candangos que somos, êste Govêrno ainda quiz solapar.
Pode o homem do Brasil prosseguir no estágio primário em que vive? Po
de o homem do Brasil continuar na dependência de Governos que o preterem
pela pompa, que convertem em monumentos faraônicos as suas justas e

sagradas aspirações de desenvolvimento?

o HOMEM É A MEDIDA DE TÔDAS AS COISAS.
O valor do homem não se mede pela sua capacidade de sofrer. A medida
do homem é a sua capacidade de produzir, prosperar e 'ser feliz. E um

povo só é de fato grande quando tem no homem a medida de sua esta
tura. Esta é a medida da prosperidade da Pátria.
Com um. Govêrno nosso abriremos os caminhos da prosperidade do ho-
mem e do Brasil. Com um Govêrno nosso da
remos um passo seguro para frente e para o alto.
Êste govêrno será o Govêrno de ADHEMAR
DE BARROS. �Ie fará pelo Brasil o que fez
por São Paulo: ADHEMAR é a solução. Por
isto estamos certos que, desta vez, vamos,
com o seu voto.

A marcha de mil quilômetros
começ(l por um passo:

\ '.

Fara PreSidente da República vote em

ADHEMAR
de BARRO

AS Garôtas "Radar" do In,
terior, estão observando
nas cidades corresponden
tes ...

Marli Maura Meira, Ma_
rina Lígoekí, Terezinhal
Gonzaga e Heloisa H. Za�
niolo de Carvalho, vlsita.:
ram � "Ateli�r" da �ra.}Anamas. NOVIdades à vís.,
ta. .o fotógrafo Hamilton
fragou ...

•

Ho�, comemora_se a DA-
TA NACIONAL DO ME'_
XICO.

Vera Lucia D'Aquino A.

vila, aniversariou ontem,
completando 14 anos. Ao
elegante brotinho as mi,
nhas felicitações ...

Helena de Arruda Ramos
e Vera Moritz, seguiram
ontem, para a BELACAP.

GAROTA "RADAR" de Blumenau, Srta. MARISE
BORBA, ocasião em que desfilou no LIRA T. C" no

dia 27 p.p., quando foi muito aplaudida.

O Grêmio Tenístico da
Colina, foi homenageado
ontem, com um movímen,
tado Coquetel, no Lira T. C.
orerecldo pela srta Olga

!mas, venceu a crise con, Lima.
No proxnno dia 24, o Li- seguindo digeri. lo. "Bicho

ra T. C. oferecerá uma duro" ...
grande sJirée da PRIMA
VERA. As "VENDEDORAS No Disco Dance do pró
DE FLôRES", distribuirão ximo domingo, haverá sor.

flêres pelos salões... teíos e a "Dança do Ba-

lão". Será muito aníma
Ludmilla 'I'echeríha, a do ...

maior bailarina clássica da

França, não sabe dançar ...
música popular. No entan,
to o marido é mestre no

assunto. São coisas da vi
da...

Oficiais Superiores da

Marinha, Aeronáutica e

Exército, pertencentes a

Escola Superior de Guerra,
almoçaram quarta- feira no

Querência P. Hotel. o AI.
mirante Augusto H. Rade.
maker Grunewald, Comte.

As Debutantes do Lira .do 5.° D. N., esteve pre-
'1;'. C. irão a Blumenau uma sente.

semana antes '(�'O baile. Ha,
verá um Coquetel e a ar.

questra do clube estará
presente nesta reunião.

O "Bate.Papo Dançante",
reiniciará no próxímo mês
de dezembro, no LIRA T. C.

Das quinze "vendedoras
de flôres", será eleita a .. Os srs. Celso Ramos e

RAINHA DA PRIMAVERA. Doutel de Andrade, aeonte
Quem será? ceram no sul do Estado

com grandes comícios.

. . Os pais das debutantes
do Lira T. C.,.serão home,

na.geados com um jantar
oferecido -pela Diretoria do

Clube, do qual elas toma
rão parte.

Nova York, está em

grandes preparativos para
a maior feira internacio. foi a Vitrine da Semana.

nal, já realizada no mun-

do. 0964.1965). Há grande espectativa O programa das debutan.
No Jardim Zoológico, no no "society" catarinense, tes ;dó Lira T. C., está

Cheshire, uma avestruz na lista das TREZE Senho- pronto. Dependendo so.
engoliu um ca:deado, fi- ras, senhoritas e brotinhos mente de algumas confir·
,ca:ndo cinco dias doente, mais elegantes do Estado. mações ...

BSS'SSSSSSSSSSS'SSSSSSSSSSSSSSSS<SSVQ$SSSSSSSSSSS%SSSSS%SSS%%SSSSS

A Casa Macedônía Filial,
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FLORIANÓPOLIS, Sexta F�ira, 16 de Setembro de 1960

DESI ALVES PEDROSA.
Com especial satisfação registamos, na data de ho

je, o transcurso do aniversário natalício do nosso emi

nente .patrício, sr. Des. Alves Pedrosa, digníssimo Pre

sidente do 'egrégio Tribunal de Justiça do Estado.

Magistrado que alia integridade à cultura, sensi

bilidade juridíca à compreensão humana, o nobre ani

versariante tem o seu elogio na brilhante carreira que

iniciou no Estado, 'em longinqua promotoria pública e

por m�recimento escalou degrau a degrau até a chefia
do Poder Judiciário, que vem exercendo Com a tradicio

nal superioridade de seus antecessores.

À sua residência acorreriam hoje, para levar-lhe

justas e sinceras manifestações de aprêço e estima, das
mais destacadas figuras dos meios sociais e oficiais às

mais modestas figuras de amigos e admiradores. S.

Exa., no entanto, passará a data de hoje em Blumenau,
na residência de seu genro, para receber, Como bom

vovô, as singulares homenagens de seu netinho.
Mesmo ausente, o ilustre juiz terá as mais vivas

manifestações d'e júbilo pela auspiciosa data, traduzi
das em mensagens de afeto, estima e respeito dos seus

amigos, admiradores, colegas e auxiliares.
Associando-se a essas da Justiça e a teses de Di-

demonstrações, O ESTA_ reitos - tem a honra de

DO, que-tem no DêS. AI- endereçar.Jhs, afetivo pa-
ves Pedrosa velho amigo e rabem, com votos de feli
mesmo brilhante colabo, cidades, extensivos à sua

rador na área de assuntos exma, família.
relacionados a interesses

Buscá.:"pés ..
A imprensa udeno-pa.Jaciana afirmou que havia

mos anunciado a desistência "do sr. Carlos Gomes. Os

latinos, diante de patranha como essa, 'costumavam

indagar quis, quid, ubi, quibus auxílíís, cur, quomodo,
quando? Queriam com isso a Pessoa, o fato, o lugar,
os meios, os motivos, o modo e tempo que comprovas

sem a afirmação.
Ao que sabemos, por aqui, é que uma rádio go�

vernísta noticiou há poucos dias a renúncia de Lott e

outra, em horário udenista, repetiu a renuncia de

Doutel.
x x x

A mesma imprensa, destacando de uma noticia

nossa, o título do sub-título, veio com a exploraçãozi
nha marca barbante de havermos anunciado que

Irineu e Volnei não eram mais candidatos. Se não hou

vessem citado o sub-título, teriam que confessar o

engôdo, pois nele está o saguín te:
"Denegado, por unanimidade de vo

tos, no egrégio Tribunal Regional Elei
toral, o registro dos srs. Irineu Bornhau

sen e Volney Collaço de Oliveira PELO
PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA."

Os grifas são nossos. A bordoada, foi tão dura que
eles tontearam.

xxx

Mas se os leitores gostarem de noticias sensacio

nais, leiam esta, mandada desta Capital para o GLO

BO'i do Rio e publicada em sua edição de 13 do cor-

rente:
'

.

CONTINUAM AS ADESõES A JÂNIO

FLORIANóPOLIS, 12 (Especial para o GLOBO)
- 'Durante sua permanência neste Estado, o Sr. Jânio
Quadros recebeu a adesão dos seguintes deputados es

taduaig do P.S.D.: Srs. Paulino Burigo, Brás Alves e

Francisco Machado.

Igualmente aderiram à candidatura do candidato
das oposições os deputados federais Vilmar Medrado
e Elias Adaime, ambos pertencentes ao P.S.D. de San
ta Catarina.

Não está mesmo deliciosa?
xxx

A propósito de mais uma tentativa de intrigar
Celso com Doutel, a imprensa palácio-udenísta cha
mou de Burrada incrível a impugnação que o dr. Ru
bens de Arruda, Ramos, delegado do PSD, ofereceu
'contra o registro das candidaturas Bornhausen e Vol

nei, pelo PSP.
A decisão des'\e recurso, em virtude do qual a

UDN ficou sõaínha na estrada, teve a, aprovação do
Presidente do PTB e vitorioso candidato à více-gover
nança. Nessa ocasião, foi saborosamente comentada,
por antecedência a íntríguínha que, veio bem do jei
tinho que era esperada!

VITORIA EM\ FAXINAL DOS GUEDES
Ao sr. Celso, Ramos, em data de 10 do corrente, di

rigiu o sr. deputado Querino Flach a seguinte comuni

cação telegráfica, recebida com atraso devido a defei
tos nas linhas:
"Comunico ilustre can

didato- que FaxinaI dos
Guedes dará vitória de
70% ao seu nome. Referí;
do mumcipio, por haver
derrotado UDN não teve
instalado o grupo escolar
que ali fora criado, há
ternpoa Nova promessa,
agora, de instalação, feita
candidato udenista, rece-

bida pelo povo sob maior
desconfiança. Povo muito
bem impressionado sua de
claração de que grupo se
rá construido sejam quais
forem resultados pleito,
por ser providência neces,
sáeía beneficio crianças.
Vitória certa. Abraços.
Querino �lach, deputado.

DAUPHIN'E V'ENCE
No "Rallye" Nacional de Economia, na Holanda,

num percurso de 600 km., dos quais 300 km. realizados
à noite, com a média exigida de 45 kms. por hora, a la

classificação coube a Bouvy e Fick, num "Dauphíne",
O consumo de gasolina foi de 4,26 litros em 100 km. Na

categoria B, de 100 a 1000 cc., o 1° lugar coube a Bouvy
e Fj�k num "Dauphine"; o 2° lugar a Van Zelst tam
bém num "Dauphine", assim como o 3° a Jilisen e

Vloest, igualmente num "Dauphine".

SEt!1ANA ESTADUAL DO ESTUDANTE

Na foto acima vemos o

desfile inaugural da Ia Se
mana Estadual do Estu

dante, da qual participa
ram o Colégio Catarinense,
a Escola Industrial, o Co
légio Coração de Jesus, o'

Instituto de Educação
"Dias Velho", o Abrigo de
Menores e outros esiabeie:
cimentos de ensino de nos

sa cidade.

Gelival labêlo e Manoel
Irias em "Gente Importanle"

Os diretores de PN e VV viajaram pela TAC, patrocina
dora. do Programa, juntamente com as Lojas Pereira Oliveira e

o Querência Pálace Hotel.
Viajando num Convair

da TAC cruzeíro do Sul,
vieram à Florianópolis a

fim de participar do pro- I
grama GENTE IMPOR-!
TANTE, patrocinado por
aquela tradicional compa.,

'

nhía de .aviação, e pelas'
LOjas Pereira & Oliveira e!
Querencia Pálace Hotel, os:
diretores das conhecidas �

revistas de negócio PN e.
VV. i
Quarta-feira às 20,05 hov '

rae, na Guarujá, foram os'
ilustres homens de ím, i

prensa entrevistados por
Paulo da Costa Ramos, re
velando-se professôres de
queetões publicitárias e i
econômicas, dando uma
verdadeira conferência ao •
público ouvinte e ao audí..'
tório presente. i
Genival Rabêlo, esten, i

dendo-se em uma das res, i
postas, abordou com gran.;:
de brilhantismo o tema da
venda do café, apontando
soluções a serem tomadas.
Manuel Arias definiu

publícídade e situou-a em
suas reais finalidades, que
não apenas as de vender
determinados produtos.
O programa agradou em

cheio, confirmando ser,
em realidade, um dos me
lhores do atual rádio cata
rinense.
Ontem -mesmo voltaram

os jornalistas ao Rio; vía,
jando novamente p e I a
TAC.

DESESPÊ'RO 'DE CAUSA

Quá' Quá Quá
A Portaria baixada por certo Secretário do atual Go

vêrno dá U.D.N. provocou e continua a provocar "hilaridade dos
frequentadores dos cinemas locais, obrigados que são, a ler o

teor da mesma, quando focalizada na tela.
.

Imaginem só. O tal deputado-secretário determina o reco

lhimento de carros que trafegam sem chapa.
Quá quá quá quá
Esses é que são os moralizadores da política

_ Quá quá quá quá
Vamos fazer propaganda gratuita no cinema, Secretário.
Mas, cair no ridículo isso é que dói.
Ainda bem que a alegria vaí acahar em breve.
E o Povo ludibriado por essas mentiras irá desforrar-se.
E' só aguardar.
Chapa falsa - pode? E chapa particular em carr�\·ofi

cial? Dá prisão ou dá elogio? Quá quá quá quá

O nosso diretor, recebeu
comunicação telegráfica do
Sr. NelsolTh Pedrini, de Joa
çaba, vasada nos seguintes
têrmos:
Dr. Rubens de Arruda

Ramos - O Estado
'Fpolis.

Joaçaba - 1076_36-14_10
horas

mentos processá-los crimi

nalmente - saudações pes
sedistas - Nelson Pedrini
Vejam Os leitores que, Os

sintomas (ou as ordenst),
dêste situacionismo que aí
está, se derívam para a

ignorância, pa.ra a estupi
dez política.
Fazem campanha na base

do quebra.quebra, Métodos
índígnos para gente c�ili_
zada, e !I!ontrários às boas
normas de educação do nos,
so PovOo.
Enfim, o! sintomas são

mesmo, de desespêro de
causa!

sste certame, que se
'constituiu em autêntico
sucesso, foi patrocinado
pela Juventude Bsiuâarüi!
Católica, pela União Cata
rinense de Estudantes Se
cundários e pela União
Florianópolitana de Estu
dantes.

NossoS adversários polí
ticos desesperados ímínên.
cia inapelável derrota três
de outubro pt calada da
noite depredam propaganda
nossos vitoriosos, candidatos
pt estamos colhendo ele-

Nota �o ga�inete ��lrrefeito Municipal �e laguna
Em face de exploraçõag torpes que vêm sendo feitas incessantemente

cont�'a a administração dêste Município, por políticos inescrupulosos que
. desejam a qualquer custo conquistar o poder político administrativo muni-
cipal, vê-se a Ch�fia dêste Executivo na contingência ede vir à público, para
esclarecer o seguinte:

�., '

Esta Chefia não tinha
conhecímento da existência
de um "vale" visto e apal
pado por certo jornalista.
Interpelou então o Tésou_
reiro ,sôbre o asunto verí;
ficando tratar-se de' um
simples acêrto de conta
feito para: atender a inte:
resses elo próprio portador
do "vale", membro do le,
gíslatívo lagunense e hoje
candidato à Prefeito sob a
legenda da União Demo_
crátíea Nacional. Devedor
que era de cêrca de Cr$ ...
70.000,00 (setenta mil cru
zeiros) para, os cofres do
município, propôs_se a ne,
gocíar um saldo de conta de
transporte, !proveniente de
frete de caminhão, a cré_
dito de um amilgo seu, no
valor de Cr$ 62.000,Oa
(sessenta e dois mil cru-·
zeiros) .

<Continua na 2.a Pág.)

D "austeridade" •••
(Cont, da La pág.)

mento urnas conforme con

vocação Juiz. Estamos, sob

coação Seeretárío Se..�uran_
ça acompanhado policiais
e capangas. Elementos com

põem partidos coligados sem

garantias e iminência de

tenção qualquer momento.
R!equi,sitamos Vossência

medida jurídica resguardo
propaganda mediante ga
rantia fôrça federal, poltcía ,

mento 'Cidade Lages en ,

- quanto pel1lllan�cer estado
coação e falta garantias.

Re�peitosas saudações,
Argeu Furtado Delegado
PSD Mário Carrillo Delega,
do PSD Hélio Rosa Delega,
do PTB Heitor Almeida
'Magalhã.es Delegado PSP
Cleones Velho Carneiro
Bastos, Delegado PL Arlin_
dô Bernardt Delegado PDC
At'mindo Ranzolin Delega
do PRP. Abraços Argeu
Furtado.

xXx
ESTA A AUSTERIDADE
.DELES .. ., e não querem
que o povo queira mudar ...

Celso, segundo os cálculos palacianos, leva

rá apenas 100 votos libertadores no Estado. Para

a mesma fonte, êsses 100 sufrágios representam
5% do eleitorado do PL. Quantos votos tem o PL

em IS,anta Catarina? No último pleito, quando
ainda não promovera intensa .campanha de reor

ganização, a legenda libertadora obteve cêrca de
7.000 votos. Cinco por cento, seriam 350 votos.

Assim, se dão ao Celso 100 apenas, já tão

querendo roubar 250! Dentro dos cálculos deles
mesmos! Será que vão tentar a repr ise do assalto

de Turvo?
, x x x

Li O· artigo deles e meti as mãos na cabeça.
Que 'burro que eu sou! Pois não é que impugnei,
por inCrível burrada, o registro do Irineu e do

. Volnei, pelo PSP? 'Deus do céu! Vou haraquiri
zar-me ! Não é que deixei a UDiN' sozinha contra
o PSD, Q PTB, o PDC, o PRP e o PL?

x x x

A UDN anda mesmo de urucubaca. Naquela
charge estulta, 'porque não caricatura um fato,
mas uma mentira, um dos fardados que aparece

segurando uma vítima do óleo mandado mínístrae
. pelo Celso, que ao tempo era um pacato comer

ciante apenas, está igualzinho ao Coronel Alíre,
de Jóinville, membro destacado da UDN e pessoa

muito estimada pelas suas gentilezas contra os

teutos e seus descendentes, durante a guerra.

Azar que requer benzedura urgente!!!
Não mandem o desenho ;pa·ra lá, que as viti

mas reconhecem logo o personagem!
x x x

Para 'prova de que, em Santa Catarina, a vas

soura do Jânio está varrendo para dentro, diver

sas pessoas querem a reprodução de uma carta de

um comerciante do Oeste, depois prefeito da UDN,

sÔbre as atividades fiscalizadoras do atual Secre

tário do Trabalho. Informam que o original está

num inquérito e deu punição! Vamos atender,
oportunamente. Que coisa? Essa gente não esque-

ce de nada! ./
x x x

Também nos pedem reprodução de uma cir

cular do então Diretor das Municipalidades reco

mendando aos prefeitos providências ;para que as

inscrições em lápides, segundo decreto do gover

no federal, fossem feitas em português ou latim.

A ordem partira do Ministro Francisco Campos,
hoje janista ardoroso: O assunto foi ventilado, em
Joinville, .pelo sr. Irineu Bornhauscl,l, em comí.cio,
estando ao lado do sr. ·Carlos Gomes de Oliveira,:
q�le subscreveu a circular ...

��S??
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