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ASSIM FOI EM TODO o,

Vitória de
A dança
cnntHlUa

SUL:.

Celso e' Doufel fafo Consumado
,

e

Os tangarás do. governo
andam dando show, à
torta e à direita! Não sa ..

bem mais o que fazer ... -

Agora, fazendo parte da
sua dança transloucada;
entraram os chapas.bran-
cas (atualmente chapa9-
amarelas) . Nunca se. viu ..

tanto veículo com retratí-
nhos do velho colono e do
Carlinllos· (reboque força-
do) GOmes. A orgia vai ...

aumentar, mas inutilmen-
te, porque Santa' Catarina
elegerá Ce)so Ramos e

Doutel .de Andrade, para-
suá redenção.

/

\

·Govêrno
realiza�or..:

Todo mundo sabe que o

Govêrno que aí está, nada
fez por Santa Çatarina! E
nem tão pouco pretende
mover uma palha em favor
dos eatarínenses. �le en

tende muito bem é dos gru
pos econômicos... e a pro
va aí está: levou cinco
anos para construir o

Palácio das Diretorias, e

agora . .apressadamente qu�r
concluÍ-loJ a ;todo custo,
antes das eleições. Sim,
porque vai haver muita fes
ta e foguetório -em abun
dância. Dizem que eêrea de
300 operários estão tr:<!-ba:
lhando, frenetica,mente, dia
e noite para aprontá-lo. E

sabem para que?.. Para.
ilustrar a. propaganda do
"Velho colono" (de ataque),
como uma de -suas �.ealiza
eões. .. Para eonstar

'

na

tÍapa da plataforma do can

didato .derrotado, como obra
sua .. , Mas o .povo não vai
nessa conversa ·mole ... por_
que sabe que êles são "ex

perts" de outros assuntos ...
E a resposta virá clara e

insofismável, de todos os

quadrantes do Estado�
uníssona e poderosa: a elei
ção de Celso e Doufel, a 3
de outubro ...

�a� e PiraluuI �artici,am jo r�e�Bte
sôbré os �roDlemas �a fronteira �u�oeste

Pelas fotos acima, de comícios reauzaâos em Turvo,
.

Jacinto Machado, Praia Grande e Orleães, vê-se que a

intenção de MUDAR é hoje uma constante em todo o

eleitorado -eatar-inense. - .... - ,..- '

. Levando apenas a sua palavra de fé e de confiança
nos de!tinos 'de Santa Catarina, num� CQ�itiV'(/r se�'R t:a,::
ros oti�ais e sem cnurrescaâas gratts, CelSO e Doutel 1a

empolgaram o. povo a tal ponto, que hoje a hipótese de

um insucesso não é sequer cogitada pelos seus eleitores.

3 de outubro ratificará essa disposição e êste estado

ele ânimo! e o acadêmico Cristiano
Pcleto Neto secretário da
Municipalidade.

tendência é estudar a possi;
bilídade da construcão de
uma ponte sôbre o Rio Pe;
lotas, divisa de Santa oata,
rina e Rio Grande do Sul.
Pelos técnícos e Prefeitos
dos três Municípios, roram
visitados os pos·síveis locais
ida travesála, dependendo,
sempre, de futuros estudos
'geológicos e+tendo em vista,
também, ·as possibilidades
de atender o maior número
de municípios, uma vez que
13. Superintendência tem por
finalidade atender Os ínte;
rêsses da região sudoeste
do 'País.
A Comitiva de Capínzal

estava composta do Prefei
to Sílvio Santos e dos ve,

readores Paulo Macarlní
Edgar Lancíní, Ulisses Ma:
chado e José Ricardo da

Silva; a de Píratuba : Pre
feito Adão Wilibaldo Stein,
vereador Edvino Hachmann

CAPINZAL, (S. Catarina),
17 (V. A:) - Na cidade de
Machadinho, no vizinho
Estado ,C'O Rio Grande do
�Íll, reuníram.se os pre
feitos de Capínzal c Pira_
tuba, para debaterem vá,
rios problemas com os té
cni'cos da. Superintendência
'do Plano de Valorização
Econômica da Fronteira
Sudoeste do País. Estiveram
presentes,' como rep'resetan
tes.. na qualídade de téc,
nícos, o. dr. Emílio Zuneda
e o General Rui Monstar ,

deiro.

Os municípios de Capin
zal, Píratuba, Machadinha
e São José :do Ouro, repre ,

lsentam uma região geo
econômica, pois, a produ
ção agro-pastoril de Macha,
dínho e São José do Ouro,
tem se� mercado natural
no vale do Rio do peixe.
Acresce aínda a círcuns,
tância de aue nos trígori,
ficos de Santa Catarina, o

preço do sui'no é sempre
superior ao do Rio Grande
do Sul.
O objetivo da �Uiperin;

C·OMUNICADOSO(S
RUBENlS DE ARRUDA RAMOS

V(R· A propaganda oral e escrita, .do Pal�cio e da UD.N,
. andava a diminuir as wlossa1s e ImpreSSIonantes ass.ls-

tências dos comícios oposici'ouistas por todos Os rm-

cões ·catarinenses.
,'. documentar algumas dessas transbor-

parla confu�dl-hla'm���!V��::idas' para. aclamar nossos candidatos,'nes-
dantes ag omeraçoes u,

_

tes últimos dias.
. " oucas levaram o panico aos arraiais goverrris-

.,

As fotografIas, m:;:r;ePdene�ação do registro da candidatura Irineu
tas, ja abaladoslOppelSapuUu'nico partido que tentou apoiá-lo, através de uma con-

Bornhausen, .pe ,

- anulada por imprestável.· ...

vençao
O efeito de meia dúzia de flagrantes' das reuniões populares O?,O�I'ClO-

. d lícíosa ausa em meio do estafante trabalho diário da
nistas, mO�IVO�eu:;�vid:�es. O: circulos derrotados do govêrno. e do partido
nossa equipe . reles a" mais desconexas
situacionista apavoraram-se. E meteram no ar e nos P �

e hilariantes versões. . A tr
P mais ranãtícos os nossos cllchês todos eram ruques e
ara uns, Os '

montagens artificiosas! ,. d
Para outros, a explicação residia �o.dinheiro: estavamos compran o o

povo, por atacado, cif, nos locais dos cormcios.
. d I

A espetacular demonstração do povo tubaronense
_

fOI
1 ��tura a, pe a

emissora dos altos do Inca, em nada menos de 'DOIS MILH<?E� ..

: 'C'
Menos inspirada, outra rádio, para explicar aquele lUJustlfl a.vel com

parecimento humano saiu-se com esta : o PSD gorgeteara o povo para apare-

cer deixar-se fotografar e ir .para casa!!!
. .

.,

Enquanto isso, nas ruas, udenistas inconformados prOdlgah�_a"am pal-

pites: eram. fotos de antigos comícios do dr. N�rêu; era.u�a 11��ulllao de gre-

vistas ,pernambucanos; era a chegada de Juscelino e:n LI"bo� ', �.
.

Os indecorosos não faltaram com sua mal cheuosa ?pInlaO, antreaacha-
da de repetidas injúrias, insultos, dif.ama,ções � does:os m�am��tes, naque�a
base do contrato em que a contrapartida e o azmhavla�o. dmhelI� ,do sr: In
neu Bornhausen, tanto mais farto e generos_o, quanto maIS repulsl\ os, UIvan-

tes e babosos forem Os ajustados serviços da campanhai alta.
.

O que, no entanto, os desespera a' todos, não é.a presença. c�mpac:a ti�s
populações das cidades, vilas e povoados nos meetmgs da malOl cohgaçao

política- de Santa Catarina.
.

.

. ..

.

O que os assusta e apavonza, espavore e aterra, ll1tlmIda e amedronta,

mais do que es'sa presença ;popu�ar co��tan!e e rumorosa
. �as manifestações

ao lado de .cá, .é a fuga do povCJ as SOhcItaçoes do lado de la.
.

Do confronto entre os comícios da oposição, com massas humanas de

estuante entusiasmo, e as vazias, forçadas e frustradas
.

-concentrações udre

nistas _ com carros oficiais de ;chapas camoufladas, e chamarisco de chur

�ascos gratuitos - � situaeionismo está ch�ga?do às conclusões inelutáve�s
da esmagadora derrota que o espera. Pela mdIferença do povo, o seu candI

dato, perdida a serenidade, culpa a adminis·tração, sem a cOl'�ge� de reconhe

cer' e repartir a soma das -culpas, da qual lh� cabem as maIS nCa·s parcelas.
Candidato sem mensagem a despertar o povo, quer o sr. Bornhause!1

que este o prestigie pelas baboseiras que anda repetindo e pelas promessas

que anda es,palhando. _

Mas de promessas bornhauseauas a .gente catarinense não esquece a

lição das centrais elétricas, das rodovias asfaltadas, dos impostos sem au

mentos, do ensino sem política.
Dai as fotografias dos .éoniícios oposicionistas surgirem como fantas

mas, para essas versões que estão en-riquecendo o anedotário das ruas e

amargando as intimidades do govêrno e da UDN.

OUvimos que um veículo do E.T.A. Projeto 17 -

ACARESC estaria sendo preparado em oficina oficial

para ser -gmpregado em propaganda política.
A notícia é falsa e maldosa,
N o Serviço de Extensão Rural de Santa Catarina é

proibido fazer proselitísmo político ou religioso, e neste

aspecto, sempre mereceu todo o apôio dos Govêrnos Es
tadual e Federal, nunca tendo sido solicitado por este
ou aquele, para fins políticos partidários, o que para
nós é motivo de orgulho ·e' satisfação e uma. prova
irrefutável de que um serviço organizado. pode gran-

'

jear o respeito das .pessoas de bem.
Glauco Olinger

Diretor Executivo

Partido Libertado'r
Seccão Catarinense

1

Nota OficialÉ GOSTOSO
ZITO

- COMO
O CAFÉ

Tendo uma emissora desta Capital noticiado, como

informada em fonte oficial, que o Gabinete Execut�vo Nacional
não homologara a decisão tomada pelo Diretório Regional a

l7 de julho, comunico aos correligionários que a. notícia carece

de fundamento.
Em ofício <le 13 corrente o dr. Raul Pilla, Presidente do

Gabinete Executivo Nacional, diz, textualmente,:'que "o Gabi
nete Executivo Nacional reconhece a regularidade formal da
decisão do Diretório Regional d� Santa. Cat-arina' relativa a

candidatos ao Govêrno do Estado".
Quanto à homologação da decisão da Convenção Ríegio_

n�l_Extraordinária de 28 de agôsto, o Gabinete Executivo Na
cional pronunciar-se-á oportunamente qua,ndo examinar o ato
dessa Convenção.

.

Esta a verdadeira situação, sendo as demais notícias
mero processo psicológico que não honra a quem o emprega.

Florianópolis, 16 de setembro de 1960.
Vieira da Rosa - Presidente

Palestra
politica

CACADOR - 15 - (E)
- Depois de reaHzar mag
nífic;as paléatras politicas,
versando a atualidade ca

tarinense, em_ Blumimau,
Rio do Sul, Lages, Curiti
banos, o Professor Renato
Barbo�'a, na RadiO Caçan
jerê, desta cidade,' profe
riu magistral conferência,
que se- prolongem por mais
de uma hora. Argumenta
ção de�cnvolvida, com da
dos estàrrecedores parali_·
zação no.ssa ·terra. ,ca�sou
mais viva .impressão, for
talecendo decisão que che
gou a hora de mudar. Pro_
fessor Renato seguiu para
Pôrto-União.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�� Para almoçar e jantar bem, depois. de sua a
u �a, QUERÊNCIA PALACE HOTEL U
%%SSS%%S%S%SSS%S%SSSSSSssssssssssssssss'sss

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE

IS1'. Paulo di Bernardi Pires
Srta. Ivone Machado Romer
Sr. I,sa-i-as Ulisséa
Sr. Renato Pinto de Oliveira

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO OlARIO DE S. CATARINA

ARBITRARIEDADES
E M,ÔSCAS

Os leitores que têm assiduamente êste

jornal nas mãos, dev�hl por certo, ter' no- Num programínha do movimento (?)
tado a série de telegramas, enviados ao dos srs. Saulo Ramos e C. Gomes, o re ,

nosso diretor, à redação, denunciando pórter da rádio oficial, anunciava:

arbitraridades cometidads por funcioná- - Agora, ouvintes, falaremos, direta-

rios do Estado. mente da sede do movimento, onde estão
As práticas, se processam de maneira presentes Os senhores... (daí veio o 1'0-

antLdemocrática, vil, com pinceladas de sário conhecído Saulo, Bráz, Búrigo, C.

sadismo e- degeneração de costumes. Pro- Gomes) e um tal de Parisío Cidade.

fessôres, protessôras, funcionários dêste Por entre as. pausas do locutor, notava
govêrno, colocados em posições-chaves, se que o silêncio era sepulcral no recinto;
estão ferindo direito e as liberades dos ct, ouvia-se, até, zumbidos Ide môscas.
dadãos pobres e desafortunados, seja Dentre os INU'MEROS dissidentes, o

por intermédio dos seus filhos nas escoo único que usou da palavra, foi o tal do

Ias (obrigados a rezar pela cartilha ude, "seu' Cidade. E ocupou, para dizer coisas
nista), ou pelos barnabés, em suas re- como estas:
parttções, ou pelos policiais e delegados, "Há muito tempo, desde a eleição do

Não entendemos, que êstes cometimen. senador, em 1950, para o governo do Es

dos a efeito, pela livre e espontânea von , tado, viemos colaborando com o mesmo,
dos li efeito, pela livre e espontfnea von. dando opiniões e sugestões para a explo ,

tade dos funcionários estatais. Se assim ração do turismo em Santa Catarina"

é, as sanções da autoridade, deveriam Sempre fomos admiradores da persona,
lhes cair sôbre os ombros, em atitude lidade do SI'. Bornhausen, 'do seu talen.

repressiva. Como isto não acontece, e, to ... " E por aí foi a onda do espírito ude ,

até pelo contrário, nos parece, que as nista do declarante. Quer dizer, já antes

instigações partem dos próprios orgâos da convenção do PTB, antes mesmo da

direcionais, sob pressão ou qualquer ou- escolha de candidatos, o "seu" Cidade já
rra forma de coação, que se tome algu , estava com Irineu.

ma medida. Isto é trabalhismo, isto é dissidência!
O silêncio governamental, está a indi, Bolas e môscas para o grupinho udeno,

ear a última suposição.' Se não, que se trabalhista, e mais môseas para o udenis-
denunciem as responsabilidades! ta_fantasiado, "seu" Cidade!
------------------------------------------------------------------

1.429
6.914
6.140
4.178
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2.433
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PESCA

•.•• .,..�, -,J
� ! "1

Elejrlmos um govêrno que se proponha a,

Mais de 50.000 pessoas em SAN
TA CATARINA vivem e de-

• Incrementar, por meio de financiamen
to, o desenvolvimento dos estcleires

pendem da pesca.
• Financiar a construção de barcos

pesqueirosAté hoje, o pescador é l�m abando
nado na coletividade caiarinense. .- Promover a reorganização e o fun

cionamer.to de �ooperativas para a

revitalização das colônias de pescaSem assisiencia do Estado, sujeito
à própria sorte, só tem sobrevi
vido pela fôrça do sen inquebran
tável viga,..

• Fazer funcionar escolas de pesco

EM
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Celso Ramos tem um plano
Em pról da Saúde Pública,
Com ,grande ajuda de LOTT,
Presidente da República

O HOMEM QUE PAGA

Êle se diz eleito, como se não existisse um eleí

torado consciente. Êle desdenha a plataforma que é

um compromisso com o povo, e se diz eleito, como

quem diz que a obrigação do escravo é fazer a venta,

de do amo. veja,o no palanque, olhando de cima CÓm
.

arrogâncIa a dizer presunçosamente que está ele'1to,
como se você eleitor não existisse. E acontece que

êle não acredita na magnata do outro, quando quer

satisfazer seus caprichos, paga para ser servido; por

isso, não concebe, nem tolera a existência de índíví,

duos livres. Por isso, diz iconvencído que está eleito.

Por isso está errado.

COMPRA DE' TíTULOS. , .

E a compra de títulos continua a ser: feita por d.

Marina Peculária Alves ET CATERVA ...

� Mas não adianta, Marina: os eleitores podem e

devem ir votar, mesmo não tendo o título �)figinal,
uma vez que a Mesa Eleitora possui a segunda via.

Não haverá dificuldade: recebem o dinheiro, que
é do Estado que é do próprio povo, e votem em'

LOTT-JANGO-CELSO-DOUTEL!
NÃO EXISTE MAIS ...

- El dizerem que o Estado mudou tôdas as chapas
brancas, é intriga 'da oposição, ainda ontem eu vi

lá dentro do pátio do Palácio um chapa branca.
- Duvido ...
- VI com êstes olhos e tenho o n.o da chapa.

Impossível. ..
500 cruzeiros, valeu?
Feito! Venha a chapa!
Dez, vinte e cinco!

-1 Conheço.,. Ganhei! é chapa federal!
---<?!?

INAUGURAÇÃO ELEITOREIRA?
Desusado movimento no Palácio das diretorias.

Frotas de caminhões e centenas de operários estão

trabalhando em acelerado ritmo, avançando'. o tra�.

balho pela noite a dentro.'
Porque tanta pressa? Será para uma inauguração

eleitoreira ou já é inventário?
Pode ser capricho ... Já que tem que entregar o

Estado, apronta o prédio para que! CELSO não vá,

inaugurar como obra sua, como fêz Irineu com, o

GrupoEscolar de Sombrio e outras que tais ...

ATENÇÃO MAQUIS
Páginas

O Banco que Celso Ramos
Já tem todo planejado
Não se compara com o rnco

Que "come" as rendas do Estado

Presentes altas figuras des

ta Capital, dirigentes - do

Clube Doze de Setembro, de

Capoeiras, fizeram realizar,
ontem, com início às 21 horas

lauto jantar, em regozijo à

posse da nova Diretoria da

preetígíosa .socíedade,
A chapa eleita para gerir o

futuro da sociedade, cujas
eleições. se verificaram no

dia 14 de agôsto P.P., é a se

guinte:

Tribunal Regional...
2.40d São Carlos 4.774
3.487 Maravilha 1.220
7.196 Cunha Porã 1.479
4.081 Turvo 5.591 .

6.801 Jacinto Machado 2.076
7.073 Praia Grande 1.171
4.359 Xanxerê 3.627
1.734 Xaxím 3.681 I
2.920 Fachinal dos Guedes 1.2041
4.747 Abelardo Luz 1.247 '

2.106 Braço do Norte 3.1-29
3.762 Grão Pará 1.615
5.986 Rio Fortuna 1.929
17.731 São Miguel d'Oeste 4.210
2.830 Deecanso

1�,.. 1�'4709�
�

'SSSU}.,SSSS%SSSSSSSSSI J'�ae..)· 4.1.517 Dionísio Cerqueira
.

5.1q8 São José do Cedro
3.360 Taió 6.440

1O.::� �����á 57!:��� I
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-_ "Clube Doze de Setembro (omemorou
Posse da Nova Diretor'ia

(COl1t. da últ. pág.) Rio d'Oeste
Ibirama 4.364 Trombudo Central

Presidente Getúlio 4.448 S. Fco do Sul

Indaial 6.934 Araquarí
Rodeio .5.606 S. Joaquim
Itajaí 15.382 S. José
Camboriú 3.298 '3. Bento do Sul
LUiz Alves 2.054 Campo Alegre
Penha 2.324 Rio Negrinho
Ilhota 2.704 Tijucas
Jaraguá do Sul 7.193 Pôrto Belo
Guaramirim 5.985 S. João Batista

Corupá 1.817 Timbó
Joaçaba I 9.951 Tubarão
Herval d'Oeste 3.051 Jaguaruna

-r

Agua Doce 1.479 Armazém
Fonte Serrada 986 Urussànga
Joinville

30.94.71
Siderópolis

Laguna 8.187 Chapecó
Imaruí 5.702 Campo E'i'ê
Imbituba 3.717 S. Lourenço d'Oeste

Lajes 29.603 Videira
Mafra 5.587 Capínzal
Orleães 4.758 firatuba

OSVALDO MELe Lauro Muller 3.641 Itaiópolis
PRIMAVERA À PORTA LEMBRA FLORES - Re- Palhoça 7.164 Papanduva

cebi ontem, dirigida a esta coluna uma carta assinada Santo Amaro da Imp. 5.377 Ituporanga
'por RIEN, antiga colaboradora que de quando em 'vez Pôr to União 7.444 Mondai

nos surpreende com um tema visando a finalidade deete Rio do Sul 14.313 Itapiranga
.

espaço de "O Estado". Pouso Redondo 2.590 Palmitos
Publico a carta abaixo, porque não desejo tirar ()

sabor de sua leitura nem comentar o assunto .que é de

Florianópolis.
"Prezado jornalista Osvaldo Melo
Minhas cordiais sa udações
É uma tranquilidade de espírito, o sabermos quo

nossa bela Capital, conta com o abnegado amigo como

sua sentinela indormida.
Meu caro, a primavera está à porta. E quem fala

em primavera, logo lembra as flôres. E as flôres nos tra ..

zem à. memória a belissima exposição que, em Novembro,
.já nos acostumamos a apreciar.'

Notou-se, na última, que o nosso velho Doze, ape
zar de ter o maior salão da cidade, era já pequeno ,para
conter a avalanche colorida que nos esperava desde a

escadaria ...
E, justamente neste ponto, lembrei-me do grande

.
e sincero amigo, de Florianópolis.

Uma oportuna campanha, bem encaminhada por sua

inte ligência. e boa-vontade; prezado Jornalista, daria
explendidos resulta-dos, para que seja logo começada a

construção de um grande "stand", uma mostra de feira,
que seja bem aproveitado no futuro, para certames de
toda a natureza. Nem ha necessidade de ser.. precisa
mente, uma obra arquitetônica, mas que na simplicida
de de Ruas linhas e no této acolhedor, cumpra suas ver

dadeiras finalidades.
Com um pouquinho de boa disposição dos poderes

públicos e, talvez de alguma associação entusiasta, se

riam superados fácilmente os obstáculos que se apresen
tassem.

Sei que havená sérios tropêços e estamos à-s vespe
ras dum pleito eleitoral. Problemas considerados de
pouca monta, são relegados para depois. /

Oxalá, o velho Doae tenha logo terminada a sua sé
de social. .Ele vai agorl de vento em pôpa e, quem sabe,talvez muito breve, ,p0ssamos ver no alto do seu rnajes
toso edifício, aproveitado o enorme terraco um simula
cro dos célebres jardins suspensos! AIí te�'emos então
um lugar todo e muito especial para tais empreendirnen
tos. Exposições atraindo multidões.

!Não sei absolutamente 0 pensamento da futura di
retoría, mas aqui fica a sugestão e o sonho Idealista du
ma velha sócia, parte da "velha guarda", que jamais se

rende ...

Começando com um ped�do, termino com uma su

gestão ...
Ambos em suas mãos, para ô impulso preciso!
O muito obrigada com sinceridade, riem".

,
'

- De pleno acordo, madame.
Juntemos 110SS0S esf.orços e falemos a linguagem do

Rotary ne.-lta outra campanha: "Cidade limpa depende
cl "orê" - Isto é, de todos.

Presidente. de honra: João
Navegantes Pires; Presiden,
te: Nagib Jabor; Vice-Presi
dente: José Pereu; 1.0 secre,
t.ário: Haroldo Simas; 2.°

I secretárto: Walmir Machado
. Santiago; 1.0 Tesoureiro:
I Luiz Morais; 2.° Tesoureiro:
Gentil Souza .

oCmissão de Sindicancia;
Arlindo Schmitz, João Bal;
duino e João Luiz Minatti.
Comissão Fiscal: Leode-

gardo Ramos, Pedro Goulard
8 Valdir Coelho.
Orador: Dib Cherem.
Váríae pessoas se fizeram

ouvir, tôdas enaltecendo o

papel de destaque do Clube
Doze de Setembro, como pon
to de recreação do povo da
localidade de Capoeiras.
Estiveram presentes: Pre ,

feito Osvaldo Machado, De
putado Federal Osmar Cunha
Deputados Fernando Viegas
e Dib Cheren, Vereadores
Hélio Peixoto e Domingos
Fernande9 de Aquino e sra.

Lourdes de Aquino,-sr. Baldí;
cero Filomeno, Walter Wan_

derley, Presidente do Lira
Tênis Clube, Sr. Zoélio Va

lente, e enorme número de

pessoas que a rportagem não
conseguiu anotar,
Na ocasião, também foi

comemorada a passagem do
24.° aniversário de fundação
do Clube.

R Á D 10
Às 6,35 -

Alvorecer �m Nossa Terra
Às 7,05
Revista Matinal
As 7,55 ...:...
\. "'EMAG Informa
Ad i: 5j -

t1e}JÓl ter ALFRED

1.'\0,
9.ú5 -

�defoile Pedindo Música
As 10,30 -

.\nLllctica nos Esportes
Às 10,55
Informativo Casa Brusque
Às 11,05 -

l'lm;jral Copacabana
Às 11,55 -
Repórter ALFRED
As 12,25 -

A YIl.MAG Informa
As 12,30 -

Cal'ílet Social
As 12,35 -

�nft\;�nto Você Almoça
Às 12,40 -
Porque CELSO Ramos
As 13,05 ..,...

O Traba.lhismo em Marcha
As 13,35 -

Co'.,·i\·(' à Música
I As 14,05 -

A Música do Ouvinte

Às 15,05 -

.

fe1efone Pedindo Música
As 16,00 -

A VEMAG Informa
As 16,05
'l:'elefone Pedindo Música
As J.�,55 -

Repórter ALFRED
As 18;í -

Resenha J-7
As 18,35 -
Vitória Popular
As 18.;;5 -

A VEMAG Informa
As :9,0(! _
Momento Esportivo Brahma
As 20,35 -

Telefone Para Ouvir

As 21.ü() -
Repórter ALFRED
As 21,05 -

Rádio Teatro
As 21,30 -
A VEMAG Informa
As 22,05
Grande Inform. Guarujá

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

• Dar o devida assistência social aos

pescadores e suas famílias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROGRAMA DO MES
SETEMBRO

Dia 18 - Encontro dos Brotinhos
Dia 25 - Encontro dos Brotinhos

iss%ssssisssssssSSSSSS%ssssssssssssssssSSSSSi

União Catarinense de Estudanes

Secundários

mA. 17 - Sábaf.lo - 175 horas - competições, espor
tivas. 23 horas - Soirée e escolha da rainha
dos estudantes de Florianópolis, nos salões do
Clube Doze de Agosto.
- domingo - Dia do Estudante Religioso
11 horas - culto religioso conforme a religião
do estudante; 15 horas - competições espor
tivas; 20 horas - sessão solene de encerra

mento no Teatro Alvaro de Carvalho e entrega
de prêmios.

DIA 18

Haverá diariamente palestras através de várias
emissoras, feitas 'por estudantes.

;

SAUDE PUBLICA

Não há felicidade nem riqueza,
sem saúde.

• Planejamento e �onstrução de serviços
de água e esgôtos urbanos e de
sistemas sanitários para o interior

Precisamos de um govêrno que promova:

• Ampliação do número de leitos nos

hospitais existentes
'

Não há saúde. sem adequada pro
teção sanitária para o povo. • Criação de novos hospitais
SANTA CATARINA não tem
um planejamento no selar de
saúde pública.

A população rural, que consti
tui dois iêrços da população to
tal do Estado, não dispõe de
,qu(llquer assistência sanitária.

• Adoção de práticas de medicina
preventiva

• Facilidades para a fixação do mé.
dica, do dentista, do farmacêutico e
do enfermeiro nas zonas do inte�ior

EM

FLORIANóPOLIS, SABADO, 17 de Setembro de 1960

EDcerrá�o com êxito. o JI �aogesso �BtarineDse �e ��oDtologia
Presenle o Prof.'Alfredo Reis Viegas,Presidente da Associação Brasileir� de Odontologia. (onclusões. 'Em Blume,nau o próximo (ongresso

Com êxito invulgar encer- com a participação de gran- Bra.ulleira d� ?dontologia, a

única. em to�o o Est�do de

1 gasse.
Os de�ates orienta- s�de do 20 congre�so. cata_, classe odontológica catarí,

rou suas atividades rio dia des nomes da odontologia entidade maXIma da odon, Santa Catarina, a fim de dos pelo presidente da As- rmense de Odontoâogía que nense pelo êxito de .que se
9 do corrente o 10 Congresso brasileira, que aqui vieram tológia Brasileira. que a família odontólógíca soeiação Braslleira de Odon- será levado a efeit.o em

jU-j
revestiu o 10 Congresso Ca

Catarinense de Odontologia, ministrar cursos de atualí- O exercício i-lícito da catarínenss tivesse um or- tologia, prof. Alfredo Reis lho de 1962. tarinense de Odontologia- re,
conclave que reuniu em F'lo, zação sôbre suas eapecíalí, Odontologia em nosso Estfl- gão que realmente a congre, Viegas, vieram esclarecer os De parabéns portanto a I cém encerrado.
rianópolis uma centena de dades. Tais foram o Prof. do foi um dos assuntos mais díversós delegados; assim,
profissionais vindos de to- I Armando Cavanha da Uni- estudados pelo convencío; teremos brevemente a As-

dos os recantos do nosso Es-I versidade do Paraná, Prof. nais. Toda a gravidade do �.)ciação Brasileira de Odon-

tado, bem como os sstudan, Nicolau Milano, da Univer- problema foi demonatrada tologia estabelecida no Es;

tee de curso de Odontologia sidade do Rio Grande do pelos sucessivos trabalhos tado de Santa Catarina,
de nossa Capital. Sul, Prof. Wilson Tupinam_ apresentados naquele senti- representada pelas diversas
Foi sem dúvida alguma bá da Costa, da Pontifícia do. Depois de uma longa associações de classe, que

um movimento digno de no- Universidade Católica de série de debates ficou clara serão aesím uma só família,
ta. Pela primeira vez' em Porto Alegre, Dr. José Gus; a aítuação real do exercício que terá a mesma denomi-

nosso Estado se reuniram I tavo de Paiva da Universí-
. da odontologia em Santa nação em todos os recantos

para debaterem problemas dade de São Paulo. Esteve Catarina - o número de do Brasil.

comuns, nossos adontólogoa igualmente presente para os ilegais aumentando assusta, Na tarde de sexta feira
Assim sendo, numerosas de- trabalhos de enceramento o doramente, sem que ainda última, o presidente do 10

legações se fizeram presen, Prof. Alfredo Reis Viegas, ficasse estabelecida uma so- Congresso Catarinense de
tee ao congresso, represen- professor da Faculdade de lução definitiva para o an, Odontologia, Dr. Miguel E.M.
tando diversos Municípios, Higiene e Saúde Pública da gustíante problema. Os tes- Orofino, informou ter sido
tais como Itajaí, Brusque, Universidade de São Paulo e temunhou apresentados no Blumenau . eecolhída como

Blumenau, Joinville, São presidente da Associação decorrer dos trabalhos eví,

Francisco, Joaçaba,' Capln- denciaram que nossas auto-

zal, Rio do Sul, Lajes, São rídades sanitárias estão aín,

LUNAf CAJO LI CA'IIJoaquim, Tubarão, Laguna, C A F E Z I N H O, NÃO! da completamente desapa- I: t,c'Ci< O'
,

'.Crlcluma, Santo Amaro da relhadas para enfrentar com
.

_

Imperatriz e muitos outros. C A F E Z I TO! realidade o exercício ilícito I
Os trablhos do congresso da Odontologia em nosso AS PROGRAMAÇõES PARA HOJE E AMANHÃ -

recém-encerrado contaram Estado. O problema, que se HOJE às 17,05 horas competições esportivas - à noite'
., q

�':>''<'''�4 rr••\ evidencia complexo ao ex, às 23 horas -"- Soirée e escolha da rainha dos Estudan
sss...%SSS%%SSS%SS%...sss\.ssss .....SSS%SSSSSSS'"4SSS:) tremo, levou os partíeípan, tes de Florianópolis, nos salões do Clube Doze de Agôsto.

tes do 10 Congresso Oatarí, AMANHÃ - O encerramento com as seguintes progra- ...

nense de Odontologia à uma r mações, DIA DO ESTUDANTE RELIGIOSO - 11 horas
série de conclusões de 01'_ - cultos religiosos conforme a religião do estudante;

Idem prática. Assim sendo, às 15 horas - competições espertívas ; às 20 horas -

ficou estabelecido em Flo- Sessão Solene de encerramento no Teatro Alvaro de

rianópolis o Comitê contra o Carvalho e entrega de prêmios.
Exec ício Ilícito da odonto, ESTUDANTES HONRA A TUA CLASSE!
logia. O referido comitê cen

tralizará os esforços das di
versas Assocíações de Odon

tologia em nosso Estado, no
sentido de que aquele pro
blema seja mais detidamen
te estudado a fim de que
brevemente possa ser en,

frentado visando sua rápida
solução.
Outro problema estudado

durante os trabalhos do 10

Congresso Catarinense de

Odontologia foi o da união
UNIÃO FLORIANOPOLITANA DE ESTUDANTES

I
da classe odontológica em

JUVENTUDE ESTUDANTIL CATóLICA. torno de uma aesocíação
PRIMEIRA: SEMANA ESTADUAL DO ESTUDANTE

PRÓGRAMA
.

A JOC em marcha
JOC E UNILADOR SOLIDA_
RIAS: MANIFESTO E OFI.
CIO DE APOIO A CHEFE

DA AYMORÉ!

Sociedad,e União de Latící.,

níos, na sede social, na Re
finaria Tupi e Cooperativa
Central.
P.N. - A JOC dá prova de

sua autenticidade, assim é

qUe transcrevemos na inte
gra, a reportagem publicada
no jornal "ULTIMA HORA"
de São Paulo.

A Juventude Operária Ca

tólica lançou manifesto de
solidariedade à greve dos
trabalhadores da FábiIca de
Biscoitos Aymoré, no qual
afirma:

"Salientando príncípalmen, - :0:

te o espírito crlstâo que essa "O NACIONALISMO É POR

greve vem imprimindo em VEZES A COBERTURA DE

suas atitudes, mostrando que UM FEROZ; COLONIALISMO
não é com depredações, com IMPERIALISTA"
violencias e ódios que se fa_ Dom Jaime Câmara
zem valer os '-Se1;1.S direitos, "Os vetos dos católicos não
mas através da união na podem favorecer os inimigos
justiça e na caridade. Movi. do cristianismo ou da demo
mento como esse, que tanto cracia".
significa para a classe ope, "Estamo& ao lado de tudo
raria, deve merecer um apoio o que, no movimento nacío
irrestrito de todos- aqueles nalista, exprime valorfzação
que lutam por melhores dias de nossas indústrias de base, �para a sociedade. Que todos de nossas riquezas naturais,
os sindicatos de São Paulo, elevação de nível de vida, re
que realmente representam a cuperação de áreas subde
classe trabalhadora, também senvolvidas, independência
publicamente manifestem eeonômíca, aumento de ca;

flua solidariedade, porque pítal e soerguimento político.
não somente estão em jogo Somos por um nacionalismo
os interesses particulares de são e equilibrado, enquanto
pequeno grupo, mas a premo atende às necessidades de
ção ,da classe operária", As- uma soberania· nacional e

Isinam oa srs. Silvio de AI- rejeita qualquer escravidão

Imeida, José Reinaldo Barbo, do tipo capitalista ou do fei
sa e Vitorio Wronski, presí- tio marxista. Sendo a Nação
dente, tesoureiro e secretarío brasileira' órgão de uma co-

da JOC, respectivamente. munidade das Nações, pro-
CONTRA bE�ATE clamamos a necessidade e a

A UNILADOR, Industria legitimidade da colaboração
de Artefatos de Ferro. Metais pacífica internacional com

e Madeira Ltda., enviou orí, 'respeito à nossa soberania.
cio ao sr, Antonio Devísate, Reprovamos o nacionalismo
presidente da Federação das exacerbado que recusa qual
Industrias, protestando com quer convivência e colabora,
veemencia contra irrefletidas ção legítima com outras na.
e desumanas notas feitas ções e que se exprime com

circular por esaá" federação, uma forma aguda de egoís
da qual v. s. é presidente, mo coletivo.
contra o honroso e louvavel Reprovamos com veemên,
movimento paredista derla, cia o imperialismo soviético
grado pelos bravos e desas- que, sob pretexto de naeío,
sombrados operários, ou me; nalismo e anti-colonialismo,
lhor, escravos da Aymoré e comanda frentes e movímen,
Moinho Paulista. O ofício, tos políticos, que representa
.asslnado pelo sr. José Lopes apenas momentos proviso,

I da, Silva, acentua: "Quere_ rios de um assalto -à autono
mos levar ao conhecimento "mía da Pátria, revelando-Ele
de .. v. s. que somos favoraveis depois como um virulento
a esse justo movimento de 'antinacionalismo.
pais cansados, esbulhados "A experiência da infiltra
e inconformados de terem I ção marxista na China e em
dez a dOZe horas de trabalho tôdas as chamadas "Demo
diário sem, apesar disso, mí- cracías Populares", conven
norar a eítuação rota e esraí, cem-nos, com fatos os mais
mada de seus dependentes". dolorosos, de qUe devemos

SOLIDARIEOADE estar vigilantes, pois o nacío-

Sábado, às 20 horas, no nalismo é, por vêzes, a co,

Colegío Sion, avenida Higie. bertura sedutora do mais fe.
nopolís, 901, a Juventude roz colonialismo imperialis
Operária Católica, realizará ta".
festival em homenagem aos Assim pois, meu caro ou-

grevistas da Aymoré. vinte, só posso pedír.the que
O Sindicato dos Trabalha- seja consciencioso nos votos

dores naa Industrías de La- que vá dar no próximo dia 3
tícíníos e Produtos Derivados de outubro".
do Açucar e de Tor,refação e (Trecho de palestra de S.
Moàgem de Café enviou Cr$. Emma. Dom Jaime Câmara,
2.911,00 aos grevístas da Ay_ atra;és da "Rádio Vera Cruz"
moré, quantia que foi arre- - Rio). (Transerlto do jor
cadada entre operários da- nal Esperança).

A Direção

APED ITIVOS .

�USIC:ADOS
DlARIAM'E'NTE O48/9ASP3I1s

,
,

AT'E'N(ÃO
, f'

DIA 19 DE OUTUBRO
O "TEATRO DOS

APRESENTARÁ
2 "

UMA MULHER EM 3 ATOS

de MILLOR FERNANPES
com Adélcio Costa e GENY BORGES

prática
basta. apertar o botão

técnica
possui filtro para as impurezas da água

econômica
conserva a roupa

lava e enxágua com agitador
s eca por centrifugação

Assista, no concessionário Brastemp,
à demonstração do perfeito funcionamento

de sua lavadora automática,

Concessíonáeío Autorizado

aaw

-TraJano, 7-
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liiiiiicàifôr'Prõilssfõõã-li
'-. "'" .. '-IL ,. la ,. ,. ,. •• ,._ ,. ,. ,. '. - ,. ,. ,. ,. li.,.
ÍJR.'>&' HENRiQuE' PRISCO DR; NEWTON D'AVILA .

CUNICA SANTA CATARINA
Cnnica Geral I

Doenças Nervosas e Mentais - I ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

\Angustia - Complexos - Ataques - Manias -- I' '$SSS%SSSSSS:SSSSS%S%SSSSSSS:SSSSS%SS%%S%"'T"'nó"I Problemático Afetiva e sexual •
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia - :

• Insullnater�pia - Cardiozolorapia � SonoterapIa e I• Psicoterapia. .': Direção dos Pslqulátras -

:• DR. PERCY JOÃO DE BORBA •: DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA :
I DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :
• CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :
Z Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 :.: (Praça EteMna Luz) !
...........................................

.'•••••e .

:

ii !a�,�o�o� �'1" ��d�o�a�o I t O

Norberto Brand - advogado
Advocacia em geral no Estado de

I. -Santa Catarina

Correspondentes:
; INGLATERRA BRASíLIA
- ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIROI ARGENTINA SAO PAULO

I Ed. SUL AMÉRICA 50 apdar.
• Pones: 2198 e 2681 •

� � .

PARAISO

III'DICO

OperaOõ(il - Doençal cU Senho
ral _ Clínica d. AdultOl

Curso de EspeCialização no BOIpl
tal do. Servldore. do ,,1ta40.

(Serviço do prot. Mariano d. An.

drade). ConRulta.: Pela manhi no

Hospital de caridade. IA tarde dai

16,30 boras em diante no consut-

t'rlo a' Rua Nunel MachadO. 17.
o •

T��esquina da Tlradentel - .

2766. R�ldêncla - RU. .are.

chal Gama D'Eoa. D.O 141. - Tel.

1120.

W_":f
DR. AYRTON DE OLI-

VEIRA

DOENÇAS DO PUL�ÀO
_ TUBERCULOSB -

conlultórlo ._ RU. F.lIPI

Schmldt. 88 - Tel. 1801·

Horário: dai 14 &I 16 horal

Relldêncl. _. FIlipe Schmld\
..

D.O 127.

DR. ANTON (O. MUNIZ DE

ARAGÃO

CIRURGIA l'RAUMATOLOG1.4.
ORTOPEDIA

Consultório: João plnt.o. 14 -

Consulta: das 16 àl 17 horal. «11'

namente. Meno" ao••'baciol Re

sidência: Bocaluva. 131'). Fone !714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

DiplomadO pela Faculdaele Nacio

nal de Medlclnll da UDIV"I"lldad.
dO BralU

Ex_Interno por concurllO ela .a"r

nldade_Escola. (Servloo dO prot.

Octávio Rodrlguel Lima). Ix

Interno do serviço de Cirurgia dO

Hospital I.A.P.E.T.C. do ,&10 dI

Janeiro. Médico do Hoapltal dI

Caridade e da Maternldadl, Dr .:

Carl08 Corrê•.

DOENÇAS DH SaNHORAS
PARTOS - OPBRAÇOIS -

PARTO SEM DOR �.lo métodO
.

palco_proflla�co
Con8ultórlo: Rua JoiO pln� n, 10.

dai 16.00 àl 113.00 hOt.... .&."lI4e I
com bor... marcac1u. TIleroDI

3031') - Relldêncla: RUI Glneral

Blttencour' n. 101.

-_ ..._--

DR. LAURO .DAUHA
CLINICA GIRAL

Especialista em mol{,ltla. e1t SI

nnor ... e vlal urlnÁrlal. Curl re_

-ncsr daI Infeccóel agudu e erG-
.

nicas. do aparêlho genlio_urlnf,r10
em ambc. OI 16XO.. DOllno...

,

do

ar" lho Dlg8ltlVO e do l!Plma
ap e

àI 11 I
nervoeo. Bor;.rlo: 10J,t

2'h à' li boral - con.ul tórlO:

Rua Tlradentel, 12 - 1.0 andllJ:

_ Fone 3246. R..ldênol.: 1.:.
"Lacerda CoutinhO. 11 (Chioarl o

Espanha - I'on. n4l·

Dr. Rélio Peixot�

ADVOGADO

Escritório - Rua Felipe
Schmidt na 37 - 2° Andar -

Sala 4.

AlamedaResidência
Adolfo Konder na 2'7.

Calxli Postal 406.
Telefone - 2422. I------'

Dr. Relio Freilas-
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLtNICA GERAL
Consultório: Rua Cel. Pe

dr"Ó Demoro 1.627 - Estrei

to, cÍas 16 àa 19 horas (ao la-

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

_ Estreito - Fones 2322 e

6367.

DR. aUBI 'GOlfES
MEMBOIÇA

MeDICO
Pré-Natal - Pdrtos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Rf'sIdêncla :

Rua GaL BitteDco�\ n. 121.
Telefone: 2651.
Consult6rlo:

Rua Felipe Sehmldt A. '7.
Esq. Álvaro de C"nalho ..
Hotálio:

Da:; 16,00 às 18,00, diaria
mente exceto aos sábado"

CIRURGIA G.lRAL

Doença. ele SenDor... - i'roelO-_�logla - Eletricidade lIédlea
Consultório: Rua Victor 1111-

;???relle. n.o � -- Telefone aa07�ConsultaI: Da. 15 boral em dlan\l. •

Residência: Fone, 8.4%1, Rua Blu-
mensu, n 71.

DRA, EVA �. SeHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de anus e recto.
Tva tamento de hemorroidas, fistulaa, ete:

Clnreia &na.!
CONSULTÓRIO: - P,ua CeI. Pedro Demoro, 1553 -

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
Mll:TODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURGlAO DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENT'DS 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

MAJERNIDADE (ARMELA OUTRA
SERViÇO DE RA.!OS X

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

Exames do Estômago - Ve!licula Biliar - Rins
'f'orax - Ossos - Intestino, etc.

Blsterosalplngografía Radiografia Obstétrica
(Gr:.tvidêz) - Radiologia PediMrica.

DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDER:ti:ÇO: RU'a IrIl}.ã Benwarda s/n, OnJbus à por
ta (Almte. Lamêgo) .

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, qúe reabrirá sua cli
nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.

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

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

CONVOCAÇÃO

(onvencão Municipal.
-

O Partido de Rep.resentação Popular, Florianópolis,
pela Comissão de Reestruturação, de acô-rdo com suas

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

'tembro, As 16 horas, em sua séde social sita à rua Con
selheiro Mafra na 3, com n finalidade de eleger o novo
diretório municipal.

Terão direito a voto, todos os filiados, do particj)
quites 'com a tesouraria.

Florianópolis, 17 de agosto de 1960
(ass) - Dr. Jucelio Costa

Ari de Melo Mossimann
Oldemar Magalhães

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

esquina, ·com frente para rua Aracy Vaz Cajado.
Tratar pejo telefone 62-62.

-;;_-

* Transportei
* Energia Elétrico

* Edueação
* Agrieu/turo
* Saúcle Pública

* Ineentivo à Pesca

* Um Banco que seia cio Povo eotarinense

* Melhoria cios Serviços Públicos

.Hão pode haver DEMOCRACIA,
nem mesmo GOVÊRNO,
sem permanente consulta
aos' legítimos interessados
na solução dos problemas.

ceLSO RAMOS,
mesmo fora do Govêrno, 16
demonstrou que acredita no

processo democrático
de consulta ao PÓVO.

ceLSO RAMOS sabe que os recursos do estado
devem ser planejadamente aplicados em:

VOTE EM CELSO
E. VIE'GAS ORLE

G. R E-N T.
DomlDI'oa Fernandes de Aq u 1110

C.

Advogado
a.. C...eJhefr. ..f..

,
110

Telefone 8022 - Csa, postal 189

Inderiço Teleeráfico Ii:STADO

DIRJilTOR
Rabeai de Arruda RamolMoritz] S. Q.

P-�·""""'I,,"il1" 0.1 REDA'fORES
.

t

Osvaldo Mello _ Flávio Alberto de Amorim _ André

,$
�

,Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machaclo - Zury Macha

l II
'"

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

"V f OlJIIA1fTETODtJDtA' COLABORADORES-

Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Ro'd'rigues Cabral/ " "OS \IAPCJOS - Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa.Pereira -I " �" ?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.

M.D)\ft�,'*
Manoelíto de Ornellas - Dr. Mi:ton Leite da Costa -

/--', Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
:? � -.,,. .,

� � ,

" Lange ...:_ Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive --:: 'i'
'" »' � Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - lImar Carvalho

. �I �
I - Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima:.,-

, ot'
_ Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

", SOBERANA" PRAC! 15 DE NOVEMBRO - ISQUINA
I ."CA FELIPIl SCJlKIDT

rU.UL "A SABIRANA" DISTRITO DO 1i8T.I!SlTO - CANTO PVBLIC1DA.D.
OsmJ'r' A. Schllndwelm - Aldo Fernandes - Vlrgtl10 Diu
- Ivo Frutuoso. -

R.PR.SaNTANT.
O'pr••••t.ça. A. 8. Lar. LN&.
810:-· Ru. Seaaior Daalu .1, - I......r

/ 'r.L 111'14
8. paÍlI. Raa Vft6rla' 167 - e.......' ti _.

.

TeL 34-8'4'
�rv1ço TeJerr.,feo da UNIT.D PRass IU-P)

AGIlNTES • CORUSPO�D.NTII�
•• Teclo....Wlidpfo. t' 'SANTA CA'fAIUNA

ÁNIJNC .. J8
1,,4,..t. ce_trata. eM aeortl. ce•• taNia �. vl,er

APRENDA INGLES
. com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

P-RECISA-SE
Precisamos elementos do sexo masculino pa l' a ser

vico fácil e bem remunerado..

REQUISITOS: Instrução ginasial ou equivalente
(mesmo incompleta); boa apresentação pessoal; idade,
entre 30 e 40 anos; I foto 3x4; darem os prioridade a

quem tenha conhementos de inglês ou alemão.
Dirigir .cartas do próprio punho para: Rua Jerônimo

Coelho, l-A - escritório.

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00
A direção não se respcusabiJil..á. pelos

COlJeeitos emitidos DOS artigos assinado"

L O , E S
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 constí'uir tiua

casa, imediatamente.
Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426. I

AGRleOLA BRUNO
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. _. 10.110 REGIAO - S.C.
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIRpS

DR. MIGUEL E. M. OROFINO
CIRURGIÃO - DENTISTA

PELA
Universidade do Rio Grande do Sul
Clíni,ca de adultos - Raio X
Dentisteria operatória pelo processo de alta
velocidade - AERO TURBEX FAIRFAX
Exclusivamente cO'm horas marcadas
Consultório - Ed. São Jorge - conj. 16-17-18
.Te!. 2862 - Rua Trajano - }.O andar.

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schm1dt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. Acácio Garibaldi S. ThIago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. EvUás10 Nery Caon

Questões Tràbalhlstas - Causas civeJs, comerciaIs, crimi
nais e fiscais - Adm1n1stração de bens - Locação e ven-

,

da de imóveis - Naturallza,ção.:- Inventários - Co.bran
ças - Contab1l1dade: escritas, balanços, anállse.o � t;lerIclas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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16m x 27 na Av. Mauro Ramos; próximo à rua Bocaiuva.

Tratar na rua Victor Meirelles, 22 - �ob. - de 9 às

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

TERRENO VENDE-SE

Rápido "BAR'RIGA" VERDE" SIA
Transporle de (argas

x x x

Em Organização
Tráfego Mútuo com o "Transportes Osni" e

"Transarco --'- Transportes Rodoviários"
Matriz Filial

FLORIANÓPOLIS SÃO PAULO

Rua Anháía n. 740

Tele:fone: 52.74·79

Agência - SÃO PAULO

Rua Itarírí n. 61

Telefone: 9·37.84

End. Tel. TRANSVERDE

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

End. Tel. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBARÃO (Filial)
CRICIUMA'
ARARANGUÁ

Atendemos as seguintes praças : Biguaçú, São José,
São Pedro de Alcântara, Palhoça, Ariríú, Santo

Amaro da Imperatriz, Bom Retiro, Urubici, São Joa

quim, Paulo Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cri-
ciuma, Araranguá, Lajes, Campo Grande, Teófilo

Otoni, Teresópolis, Nanuque e Pôrto Alegre.

•

Comunica a todos os interes�à��i !lt?I;_lJho���e ��aEhel.
ros, que excursionará, nos dias Ir e�18 do correnle à
Joinville. .,:-

Partida dia 17 às 13,00 horas da P;ãinl'b .

Regresso de Joinville dia 18 às 20,30 horas. :

Passagem Cr$ 300,00 - Ida e Volta. .... -,

A venda de passagens está sendo na BARBE.KRIA
da Prainha com o Sr. Jaime Ricardo.

ceda em dia e hora que f�. i pedir o. pr:esente edital ,9.ue
rem designados, com citação I

sera afixado na sede deste

prévia do Exmo. Bnr. Dr. Juizo, no-lugar elo costume, e,
Promotor Público e do repre; ',por cópia, publicado UMA

sentante do Domínio da VEZ no Diário da Justiça e

1!�ião, a Justiflcaçâo initio

I TREZ VESES no jornal "O
litis, com o depoimento das Estado" de Florianópolis
testemunhas abalx� arrola- .

Dado e passado nesta cidade
das que comparece.rao índe- d T'

.

-

.

dia d
pendente de intimação, feito ,e. IJuca&l aos cmco s?
o que, julgue V. Excia. por

mes de agosto do ano de míl

sentença a justificação, man,
dar citar, por editai", no pra. novecentos e cinquenta e

zo da lei os herdeiros .e ínte- cinco. Eu, (a) Gercy dos

ressados incertos e, pessoal- Anjos, Escrivão, o datílogra
mente, os confrontantes pa- reí, conferi e subscrevi. rsen,

ra, se quízerem, contestar a to de selos por se tratar de

presente ação de usocapião, Assístêncía Judiciária. (ass)

no prazo da lei e seguir os Carlos Ternes - 'J. de Paz,
seus termos até final, na no exerc. do cargo de J. de

qual se pede seja declarado o

domínio da Supte. sobre o i Díreito. Está conforme o ori
ginal afixado na sede dêste
Juizo, no lugar do costume,
sôbre o qUe me reporto e

dou fé.
Data supra. O Escrivão:

Gercy dos Anjos

JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS
EDITAL DE CITAÇÃO, C_OM
O PRAZO DE TRINTA DIAS,
DE INTERESSADOS AUSEN-

TES, INCERTOS E
DESCONHECIDOS.
O cidadão Carlos Ternes,
Juiz de Paz no exercício
do cargo de Juiz de Di
reito da comarca de Ti

jucas, Estado de Santa
Catarina, na forma da

lei, etc. . ..

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

Almirante Lamego (Praia do Muller) alugam-se ótimos

apartamentos, contendo: ampla sala de jantar, três dor-

aludido terreno, prosseguín
do-se, como for de Direito.
Protesta-ge pelos depoímen
tos pessoais de interessados
se houver e por todos os

meios de "provas admitidos
em Lei. panõo.se à causa, o -.--------------------- - _

valor de Cr$ 2.500,00 para os

efeitos do art. 49, do C.P.C.,
com os documentos inclusos.
P. Deferimento. Tijucas, 24
de julho de 1959. (ass) Ro
berto Pedroso. "Em dita pe,
tição foi exarado o seguínte Idespacho: - "Designo o dia
29 do corrente, no Forum,
para a just.ificação requerida. JUIZO DE DIREITO DA
Tijucas,28-7.1959. (ass) oar- COMARCA DE TIJUCAS
los T.ernes - J. de Paz, no EDITAL DE CITA:ÇÃO, COM
exerc. do cargo de J. de Di. O PRAZO DE TRINTA DIAS,
reito". Feita a justificação DE INTERESSADOS AUSEN.

foi proferida a seguinte sen· TES, INCERTOS E

tença: - "Vístos, etc. Julgo DESCONHECIDOS.
por sentença, para que pro. O cidadão Carlos Ternes,
duza seus legais e jurídícos Juiz de Paz no exercício
efeitos, a justificação proce- do cargo de Juiz de Di-
dida nestes autos a requeri. reito da comarca de Ti-
menta de Benta Maria Dias. [ucas, Estado de Santa
Citezn-se, por mandado, 09 Catarina, na forma da
confrontantes conhecidos do lei, etc....
imóvel; por editais, com o

prazo de trinta dias, na for.
ma do art. 455, § 1.0 do

C.P.C., os interessados in.
certos; pessoalmente, o Dr.
Representants, do M. Público
nesta Comarca; e, por pre,
catóría, a ser expedida para
o Juizo de Direito da Quarta
Vara da Comarca de Floria
nópolis, o Snr. Delegado do

Serviço do Patrimônio da
União. Sem custas. P.R.I. Ti.
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 conhecimento de
todos e ninguém pousa ale
gar ignorância, mandou ex•.

mitórios, banheiro completo, cozinha, quarto de empre

gada com W. C., e Box, terraço e área de serviço. Infor
mações à rua Felipe Schmidt n. 37 - sala 6 (2.° andar),
das 10 às 12 horas.

por seu assistente qUe esta la, nos termos dos arta 550

, subscreve, brasileiro, casado, e 552, do Código Civil, com a

solicitador, que recebe as cí, presente ação de usocapião.
tacões em Florianópolis, a Nestas condições, requer res,
Rua Felipe Schmidt n. 52, peitosamente a V. Excia. se

expor e requerer o seguinte: digne mandar designar dia e

- Que, há mais de 30 anos, hora para a justíficação sxt,
o então seu sogro João Joa. gida pelo Art. 455 do C.P.C.,
quim Severino, entrou na ciente f) Exmo. Snr. Dr. Pro

posse de um terreno de au- motor Público da Comarca,
sentes, sito no lugar Centro na qual deverão ser inquiri.
do Moura, acima aludido, das as testemunhas abaixo
com 86 metros de rrentes que arroladas, que comparecerão
as faz com Albertino Medeí., independente de intimação,
ros, a Leste, e fundos a Oeste, dispensando.se a citação do

FAZ SABER com o requerent.e Joaquim representante do Domínio da

a todos quantos interessar Amorim, tendo de comprí- União em face da [uríspru
possa o presente edital de ci. mento para os fundos 500 dência do -EgrégiO Tribunal

.tação de interessados ausen- metros, extremando ao Norte Federal. Requer se, ainda,
tes, incertos e desconhecidos, com Florentina d� Conceição que, feita a justificação íní

com o prazo de trinta díae, e ao Sul com Luíza da con, tio litis e julgada quantum
virem ou dele conhecimento ceíção, Que, falecendo seu satis, por sentença, se digne
tiverem que por parte de sogro, o Supte. sucedeu-lhe V. Excia. mandar citar os

Joaquim Amorim lhe foi di. 'na poese do dito terreno, pasi confrontantes e o represen
rígída a petição do teor se- sando, como seu sogro já o tante do Ministério Público,
guinte: - "Exmo. Snr. Dr. fazia, ininterruptamente a bem como, por editais no

Juiz de Direito da Comarca usá-lo como seu, cultivando. praso da lei, os Interessados
de Tijucas. - Joaquim Amo. o, etc., sem oposição de quem desconhecidos e ausentes

rim, brasi}eiro, víuvo, agrí- quer que ,seja. Que, assim para acompanharem os ter:
cultor, .resídente no Centro sendo, esta o Supte., por su, mos do presente processo ate

do Moura, distrito de caneü, cessão, na posse mansa, pa- final pena de revelia e para

nha, deste município e co- cífica e Ininterrupta do ter. apre�entarem defesa, se ti
marca de Tijucas, vêm, com reno acima, há mais de 30 vrem o que alegar, dentro do

o devido respeito a V. Excia. aJ;1OS e quer, agora, legitimá- praso legal, sendo a presente
-------�--------------- acão de usocaplão, afinal,

julgada procedente e decla •

rado o domínio do Supte. so
bre o aludido terreno. Pro.

testa-se provar o alegado
com os dapolmentos pessoais
aos interessados, por teste
munhas, vistorias, etc. Dá-se
a presente, para os efeitos do
art. 49, do CiP.� o valor de

Cr$ 2.000 00. Termos em que,

com os documentos inclusos,
Justiça. 'I'íjucas, 24 de julho
de 1959. (ass) Roberto Pe

droso". Em dita petição foi

exarado o seguinte despacho:
_ "Desígno o dia 29 do �or.
rente no Forum, para a JUs
tificacão requerida. Tijucas,
28_7-59". (ass) Carlos Ter.

nea - J. de Paz, no- exerc.

do cargo de J. de Direito".

FAZ SABER
a todos quantos .0 presente
edital de citação de ínteres,

aados ausentes, incertos e

desconhecidos, com o prazo
de trinta dias, virem ou dele
conhecimento tiverem, que
por parte de Benta Maria
Dias lhe foi dirigida a pett,
ção do teor seguinte:
"Exmo. Snr. Dr. Juiz de Di

reito da comarca de Tijucas.
Benta Maria Dias, brasileira,
viúva, doméstica, resident.e
no Pôrto de !tinga, deste
município de Tijucas, vem,
com o devído respeito a V.
Excia. por seu assistente que
esta subscreve, brasíleiro, ca
sado, solicitador, que recebe
as citações em Florianópoli9,
à Rua Felipe Schmidt n.o 52,
expor e requerer o seguinte:
- Que, há mais de vinte
anos, seu falecido marido
Antonio Manoel Dias, entrou
na posse de um terreno de

ausentes, sito no referido lu.
gar !tinga, com 127 metros e

20 centimetros de fr.entes que
faz ao Norte, com o Rio Ti.

[ucas, por 1.100 ditos de com

primento para os fundos, qUe.
faz ao Sul, com herdeiros de
Desidério Silvino da cunha e

,José Steil; extremando a

Oeste com Manoel Antero
dos Santos e a Leste com a

requerente, tendo o dito ter
reno a casa em que reside a

suplicante. Que, com o fale.
cimento de seu referido ma

rído, a Supte. continuou na

posse do mesmo terreno, ten
do ,o, como seu marido, como
seu; Que a posee de ambos.
tem sido mansa, pacífica e

ininterrupta; Que, dessa for.
ma, estando como está a

Supte., por sucessão de seu

marido, na posse mansa e

pacífica do terreno acima, há
mais de 20 anos, quer, agora,
Iegalízá.Ja , nos termos dos
arts. 550 e 552, do Código Ci
vil. Nestas condições, requer
respeitosamente a V. Excia.
que, na forma do art. 455 e

seguintes do 0.1'.C. se pro-

Rua Fco.? Tolentino n. 11

T,elefone: 34.90
Caixa Postal n. 511
End. Tel. TRANSVERDE

-S E TEM B R O
DIA 18 =-- 'Disco- Dance com atrações
DIA 24 - Soirée da Primavera (Festa do Perfume)

com as "Vendedeiras de F'lôres". Reserva
de mesas Relojoaria Muller. Cr$ 300,00.

DIA 25 - Disco Dance com atrações.
OBS.: A Diretoria do Clube recomenda o uso das car

teirinhas, que serão exigidas rigorosamente na

.... .....__IIbC:.;��-=..:::::::..
-�·--.-.��-...",..,------iiÍiiiiii_--_iiII8ii-------!q

1- DOUTEL
.Á

E. I aDO e 4 .eles de .aaelato
relUzoa e. S.Dtl Catarila:
- SAMDU EM LAJSS

MATERNIDADE DO IAPETC EM SÃO
FRANCISCO DO SUL
AMBULATóRIO MÉDICO DO IAPC EM
JOINVILLE
AGtNCIA ESPECIAL DO IAPETe NO SUL
DO ESTADO. StDE EM CRICIúMA E s

AGtNCIAS
2 NúCLEOS RESIDENCIAIS EM URUS
SANGA E SIDERóPOLIS
AGÊNCIA DO IAPI EM. RIO DO SUL
217 RESIO:F;NCIAS DE ALVENARIA NA
CIDADE DOS MINEIROS
AGtNCIA DO IAPETC EM LAURO
MüLLER
SAPS EM ITAJAi
SAMDU EM JOINVILLE
POSTO DO JAPETC EM
BRusaUE
REORGANIZAÇAO DO HOSPI·
TAL DO IAPETC EM SÃO
FRANCISCO DO SUL
14 AMBULATóRIOS MÉDICOS
EM CRIClúMA
SERVIÇO MÉDICO ESPECIALI�
ZADO EM CRICIúMA CONTEN·
DO: 1 FARMÁCIA - 2 GABINE·
TES DENTARIOS - 1 RAIOS X
- 12 CLíNICAS MÉDICAS - 1
LABORATóRIO 2 AMBU.
LANCIAS

$ - citadas apellA5 a1rumas das reallZ4lçõell'
de maior vulto

,"'

E realizará .aito .ais:
AGÊNCIA DO IAPI EM JOAÇABA E

CAÇADOR
- AMBULATóRIO DO IAPC EM ITAJAÍ
- SAMOU EM JOAÇABA
- HOSPITAL DOS PREVIDENCIÁRIOS E�,,1

LAJES
- AGtNCIAS DO SAPS EM LAJES E

JOAÇABA
- AGtNCIAS DO IAPETC EM MAFRA. JOA·

ÇABA E LAJES
.

- POSTO DO SAPS EM' SAO FRANCISCO
"'-- DO SUL, CRIClúMA, IMBITUBA HERVAL

D'OESTE E 'cAÇADOR
SUB-AGtNCIAS DO IAPETC EM CHAPE·
CÓ, SAO MIGUEL D'OESTE

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

- �UB·AGÊNCIAS DO IAPI EM
VIDEIRA E CHAPECó

._ Já criados e iSutorizados pelo
Presidente da República e em

fase de ins1i.lação

VICE GOVERNADOR .�.

OUTEL DE ANDRADE
PARA

cataliaense de de realizações\\coração e

Feita a justificação foi pro
ferida a seguinte sentença:
_ =vístos, etc. Julgo por sen,

tenca, para que produza seus

legais e jurídicos efeitos, a

justificacão procedida nes,

tes autos a l;equerimento de

Joaquim Amorim. Citem.se,
por mandado, os confrontan·
tes conhecidos do imóvel; por
editais, com o prazo de trin.

ta dias, na forml:l� do § 1.0,
do artigo 455 do C.P.C., os

interessad09 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. Tijucas, 4 de
agosto de 1959. (ass) Carlos
Ternef! - J. de Paz, no exerc.

do cargo de J. de Direito". E

para que chegue ao conheci.
mento de todos ,e ninguem
possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente
edital que será afixado na

sede dêste Juizo, no lugar do

costume, e, por cópia, publi·
cado UMA VEZ no Diário
de Justiça e TRES VESES
no jornal "O Estado", de FIo.
rianópolis. Dado ,e pas9ado
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) CarIou Ternes
- J. de Paz no exerc. do car.

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.
W�

Data supra. O Escrivão:
Gercy dos Anjos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AMANHA A INAUGURAÇAO DA PRIMEIRA PARTE DO ESTA'DUAL DE 60 - (omeça amanhã, em várias cidades cat�rinenses, a disputa
dOi(ampeonato Estadual de Futebol correspondente ao ano de 60. aVi ser iniciada a fase de classificação para as lulas decisivas. Sã,o
'Uez yaga� e para conquistá-Ias os clubes se lançarão com todas as suas possibiliddes técnicas e conjuntivas, realizando até mesmo oIimpossível. Para esla (apilal eslá marcado o enconlro Avaí x (arlos Renaux, da rodada da segunda zona. Vão os campeões florianó
politano e brusquense deliciar o público que acorrerá ao estádio da rua Bocaiuya com jogadas de classe, esperando-se uma bata-I

f

Ilha de proporções 'óra do Cllmum, dessas que deixam em suspense até o expedador mais exigente. O Carlos Renaux sabe que vai .

(enfrentar o conjunto que por duas vezes fez baquear o Paula Ramos, campeão do Estado, e virá com sua força ",áxima, sequioso dei'
u� triunfo de, repercussão. Mas o nosso "azurra" está animado e confiante em que conseguirá nova façanha neste ano que marca a

.

sua reabilila'ção. Aguardemos, Ipois, o choque de amanhã cerlos de q'ue vibraremos como poucas vezes, com os
,

(j
,

,,' _

,�"':� lances emocionanles da porfia. .

,

CSSS%%SS%S%%SS%SS%S%%%%%SSSSSSSSSS%'S%%%%SSS%%Q%SS%%%%SSS$S�tS%SS%SS"'SSSSSSSSSS$%SSSSSS#�%%S%%S%S'��%SSSSSSS%SS\SSSSS%%S%%SS%%SSSS$S%SS%%SSSS%�S�%SSSSSSssU
Reportando Pela Várzea
João Carlos Melo

-

zado na preliminar do cotejo
fiábado último, tendo por entre Caravana do Ar e T·a_

local (' Estádio dr. Adolfo mandaré, pelo certame ama

Konder, estiveram em ati- dorista da presente tem

vídades as agremiações do porada.
EENNER F. C., e ASES DO

PASSADO E. C., em sequên,

Os clubes da segulda·�zona e suas possi- !f:�ªª;;f,�i�
bl·ll·dades r -I I d � I

A primeira fase deste cote,

.
.
po a as u as o.cer ame :::,;:�m�:o�o��:::'to "ctovi�:!�

"

.
,M, Bor�es vaga q�e parecia pertencer partida para o Carlos Re, leção campeão estadual. Vasto Verde a prioridade pa,

ner F. C., por 1xO, tento assi)_

Don:mgo, sera descerra�a, a� Alrnírante Barroso. Não naux e vencendo outra .,além 'I'rouxe de volta o jovem Pe, ra contratar Ivo (zagueiro
nalado de penalidade máxí,

a. cortina do teatro tutebolís, vimos atuar ainda, mas ba, de golear Q Guarani, nas reírínha. Contratou o vetera, !cientral), Sarará (médio) e
ma. Na etapa deradeíra ca.,

tECO do certame estadual, _?_ seados em nossos colegas de duas partidas partidas. Ex- no Agachado, ainda pratí- Quatorze (centro avante).
da agremiação assinalou um

portunidade em que estarão imprensa, o onze címenporti; curcionou depois à Rio do cando bom futebol e manteve Portanto ,talvez, seja possi- tento, e o placard tínal a

em cena, apresentando-se ao no individualmente é fraco Sul e venceu a Asocíaçâo é msuas fileiras Os seus vel a Teixeirinha, conseguir presentou .<1 vitória do Ren ,

público expectador, todos os mas possui um bom padrão Bancária .Foi à Lajes e em- grandes ídolos. Possui o me- o seu grande ideal, pois aín,
ner F. C. por 2x1. Com esse,

clubes campeões e vice cam, de jogo, ode cada integrante patou por 2x2, com o Inter- lhor ataque do Estado: Mil. da recentemente o seu clube resultado, a equipe do Ren,

peões regionais. desempenha sua função � nacional, campeão da cidade tinho _ Teixeirinha _ Pe,
-

perdeu na finalíssima para
ner F. C. assumiu a Iíderan,

Cada clube apresentará contento. Poderá ser atração. ':c.entenár:ioa. Na revanche truski _ Alcino e Pereírínha. o Hercílío Luz, no estádio
ça do certame, juntmente

com orgulho suas estrêlas Na fase de amistosos pré venceu por 2xO .Esteve em O tricolor brusquense goleou Adolfo Konder, vendo fUlgir
com o CRUZ E SOUZA E .C.

máximas, suas novas contra- campeonato o clube ítajaí- Itajaí e venceu o Lauro o Palmeiras por 6x3. Empa- mais uma de suas esperan,
que ainda não efetuou ne-

tações, Jazendo constar no ense enfrentou ao Vasto Muller, reforçado por díver, t R d
.

O
nhuma peleja e. portanto,

_

_ ou em o elo contra Os Ma , ças. Carlos Renaux, "pín.,
programa, divulgado pela ím, Verde, vencendo.,o por 3x1. ses jogadores, por 3x1. Seu ríanos e voltou a empatar ta" como a atração máxima' permanece

com ZERO ponto
prensa, a relação de seus Foi à Tijucas e empatou ataque é um dos melhores em Gaspar ante o modesto do esta.dual, em sua primei-

na tábua de classificação.
melhores artistas. O público. com o Tiradentes 1x1. do Estado pois conta com Tupy, na fase preparatória ra fase.

---- x ----
.

?o: seu tturno, acorrerá aos MARCILIO DIAS _ O

I
Nil, Mima, Julinho e Go�- para o certame catarinense. Eis amigos, um retrospecto I

O conjunto dO. S�o Luiz

mumeros eatros descobertos, campeão do centenário, ven, berto, além de Alderi e Nil- do que fizera ' I b
F. C. da Agronõrntca, que

alh d t d E t
v. Cc'ntrariando ao que aconv r vv v mos cu es nes.] t

. '

esp a 0S por o o o s a- cendo o Super, Que disputou I
tono Um bom ataque. contu, tece com o seu ataque, sua ta série de jogoS pré cam,

recen emente excursionou ,a

.

do, no arãn de aplaudir Os com o' Cimenport, Cl'eden_j
do, sua defesa não tem a defesa não é das melhores, peonato. Os clubes 'se pre,

Brusque once enfrentou e

malabaristas da pelota; co, ciou-S'e como forte candída, mesma produção de seu a , nascendo daí o contraste que param e o público com geral
venceu o Grêmio Esportivo

nhecer Os novos jogQJIores e to a cf,asificação do estadual. taque, havendo certo dese; poderá trazer dissabores aos expectativa, sente Q correr
Getúlio Vargas, local, por

suas aptidões, enfim, presen- Possui um quadro com bons quilíbrio. O Paísandú está diretores e torcedores do dos dias. Aguarda que a cor-
3x1, deverá· se locomover no

cíar Os atos de 45 minutos, e valores individti'ais e regular no páreo para a fase final, clube da terra dos tecidos. tina seja suspensa, para en ,

próximo dia 25 para o pro-

vibrar, torcer, aplaudír ou d
-

• gressísta município de Ro
pa rao de conjunto, poden, caso, consiga contraar dois Poderá armar um grande tão satisfazer os seus ideais

--
-

vaiar, criticar, desaprovar, a do melhorar gradativamente ou tres elementos de cate- conjunto, pois obteve do os seus desejos, Tudo pron� deio, onde estará se apresen,

conduta daquelas figuras, com o decorrer do certame. gorla para a sua retaguarda. to, O espetáculo vai ser Iní;
tando com sua força máxí-

que trabalharão em conjun, PALMEIRAS _ O clube CARLOS RENAUX _ O ciado!
ma.

�����. busca de um ideal plameirense depois de se sa- vovô do futebol catarinense, C OM O É G O S TOS O
grar Super Campeão, passou parece que fará tudo para " Vocel\. sa�l·a � eA platéia, aguarda com a realizar uma série de a. conseguir dar ao consagrado O C � F É Z ITO., U·.entusiasmo e ansiedade que I':nist�s�s testando as suas �eixeirinha um dos poucos

a cortina seja suspensa. Que coridíçõaj, e suas possíbílída., I· títulos (l_ue falta em sua co-
.

t. d·
1 - No dia 31 de agOsto de

seja con agia a pelas cenas des. Perdell para o Carlos
'

,

1921, uma s.eleção de alunos'
emocionantes que proporcio- Renaux por 6x3 em Brusque.narão Os artistas. Sabemos

do COlégio Catarinense, e dos
Empatou em ItaJ'aí por lx1 clube- 't' M t· II'

perfeitamente que o público
.

s nau ICOS ar me I e
com o Barroso e voltou a per_ Riachuelo, jogaram �ontra o

é exigente. Que os expecta- der para o GuaranI' de La_
d

Amérioa de Joinville. A se
ores pagam bons preços pa� jes, ,na cidac.e serr'ana. Seus

--

,.
leção ven"-eu o América po; Como se sabe, o Cruz e SOU-

ra assistirem Os espetáculos. diretores pensam em contra Depois do sétimo encontro' 'melhor de três entre Cara- 6xO.
za E. C. estará f.azendo sua

Querem exibições de gala. t t I
-

" estréia no certame, enquan-
Fazem questão que a peça

ar ou ros va ores, estando travado entre Austria e Tre-
.

vana do Ar e Bocaiuva, foi., "�'�.�\
_ uma list d 3 4 I

...

'�, to que o conjunto de A Mo-

seja bem des·empenhada. Não
' a _e ou nomes, ze de Maio, r:a tarde de sá- iniciada na noite de sexta- 2 - A 13 (le setembro de

para ser a,preciada e aprova_ aado, cujo resultado apontou
I
feira últma, oportunidade 1921, Jogou o mesmo escre-

delar F. C. vem de um elm.pa
admitem que a figura ou as d te em UM tento frente à va-

figuras centrais dos espetá- C:�P�ã�IVpielvaerpdl�'n1q.eul'rear ser a vitória do clube trezista por II em que verifil(!ou-se um em_ te co'ntra o quadro do Santos
lorosa equi.pe ,do Juventude

I f Ih J E' f'
• vez 3xO, ficou sendo a seguinte a pate de 4 tentos, entre as F. C., da cidade de Santos,cu os, a· e,m.. xlgemen 1m, do Estado.' E. C. Esse prélio será reali-

e com r,azão, o que de melhor classificação telos clubes, por duas equipes. São Paulo; no campo do C.)- ---------------,:-------------
existe no gênero. De acôrdo

-

OLIMPICO - O tradicio_ pontos perdj,dos: I --- légio Catarinense .Diz a crô_

R I t d C' I d L·
com os "anseios" tiramos

nal clube da ci,da-:!e indus_ 1.0 lugar: líderes invictos O remador Alfredo dos San- nica que: "Os santistas re- e rospec o o er ame alga
conclusões que relataremos

tria', um dos mais ricos em - São Paulo e Tamandaré
I
tos Filho o pOpular Alfredi_ velaram logo a sua superio_

para OS frequentadores dos
patrimônio do Estado, mo_ O p.p., : I nho, estará participando da ridade, por sua admirável Esportiva do Oes:te Çalarinense

nossos palcos esportivos. Ini-
mentâneamente não está 2.0 lugar: Postal Tele!gráfi_ próxima competição remísti_ combinação e resistência".

ciamos estas con�lusões pelos
bem .Perrleu, Brandão, Pe- ':0 com 2 p.p. I ca. sem contudo se exercitar Venceu o Santos �por 4x2.

clubes da capital. reirinha, Par'alná, Bianchine, 3.° lugar: Caravana do Ar devidamente, devido aos seus DOIS dias mais tarde, isto
Nenê, Fausto Nilton, Orion e com 3 p.p. ! múltiplos afazeres paI·tl·cU- é., a 15 de se.tembro nova .par-

, AVAl' - Oesacreditado pe_
lo público, o clube azurr-a

out.ros valores de primeira 4.0 lugar: Treze de Maio lares_ tIda "debaIXO de forte a_

grandeza, do so":.cer do Esta- com 4 p.'p. 'I ---- guaceiro" no mesmo :campoiniciou a marcha forçada, em
busca do titulo. Foi subindo

do. Clasificou_se para o 5. lugar: Austria com, 5 p.p. Iniciando a série de trei- do colégio, venceu novamen-

grande certame e está sujeiot Hoje a tarde o campeonato ralmentos visando o cotejo te o Santos por 3xO,
a campainha neg'ativa caso prosseguirá com o cotejo Ca_ de sábado a tarde, pelo cer-
não consiga os valore; que ravallta x Tamandaré_ taime de ãmadores, frente ao

pretende contratar. Carav,ana do Ar o elenco qo
Está numa situaçãg difí_ O campeona�o estad�al de I

Tamandaré esteve se e.�e
..
rci_

cil, mas' acreditamos no di- futebol de salao, esta Icom tando na tarde de dow.'1�,g€l,
nâi:nismn dos mentores do sua nata marcada para o dia efetuando um coletivo frente
�lube da aBixada, referente 25 próximo, tendo por local I

a seleção bancária.
a grandes contratações. -a cidade de ItaJaí. Todos Os

P�ISANDU - O onze pai-
I

preparativos estão se.ndo
sanduano, após o certame feitos neste sentido.
regional, disputou a COPA

.

CÉNTENARI'o, perdendo uma

---x---
O conjunto do ASES DO

GRAMADO E. C. da Rua

Crlspím Mira, ultimamente
tem mantido estagnadas suas
atividades es-portivas pelos
gramados de nossa várzea.
Tal fato deve-se à incessante
labuta dos elementos da va

lorosa agremiação nos' tra ,

balhoe de construção de sua

Séde, que atualmente, é o

maior ideal, o maior objetivo
da família alví.ru,

, ---x---
O Campeonato varzeano de

,'utébol do Departamento

Am�dor da FCF, terá 'solução
.!e continuidade na tarde dq
próximo sáb9.do, quando de_

verão se apresentar no Es

tádio da Rua Bocaiuva, as

equipes do CR.UZ E SOUZA
E. C. e A MODE'LAR F. C.

---x---

Inaugurando seu novo ma

teríal esportivo, a equipe do
UNIÃO F. C., da Rua Vieira
da Rosa, prelíou amistosa
mente no último domingo
frente ao' forte esquadrão
do América F. C. Essa peleja
que teve um desenrolar
bastante equilibrado, apre,
sentou a vitória final do
União .F. C. pelo apertado es,
core ele 5x4. A equipe ven

cedora atuou e venceu com:

Edier; Djalmír, Maurélio e

Perereca (Nelínho) : Oarlí.,

[nhos (Neca) � Abelardo;
Baio, Teco, Beto Sérgio), Ar
noldo (Beto) e Quinho.

---x---

Atuando na tarde de do,

mingo último no gramado da
4.a Turma do Aortgó--"�e Me

nores, o conjunto do São
Luiz F. C., da Agronômica,
empatou sensacionalmente
com o valoroso esquadrão do
Taubaté E. C. em DOIS ten_
tos. Os dois gols da equipe
da Capital foram ambos as

sinalados por Alírio.

(ONFECClONA·H QUAlQUE� npo
Df CHAVE

Qua: Ir.mlsc, Tolenllno, n,' í.

3 - A 30 de outubro d"

1922, houve um match con_
tra o Fig'ueirense, venceram

os alunos do colégio. !por 4x1.

Comercial com 3 p.p.
2.0 lugar - Atlético

4 p.p.
3.° lugar

com 5 p.p.
4.° lugar - Juventus

10 p. p.

com
Participantes - Comercial,

Atlético, Hervalense e Ju

ventus (êste de Tangará)
JogOS realizados - 9

Tentos assinalados - 31

Artilheiro - Sadí, do Her_

valense, ''!om ,5 tentos
Melhor ataque - do Her

valense com 13 tentos
Pior ataque - do Juventus

com. 4 gols
Defesa menos vasada - me, perdeu o título no seu

do Comercial com 5 gols, últiJillo compromisso, frente

4 _ A 22 de julho de 1923, contra ao Comercial, passando de

perdeu o cOlégio para o Fi_ Defesa mais vasada - do co_líder para a 3.a colocação.
.

2 1 t 11 t t O Juventus, da cidaele de
A esquadra do Olímpico da guelrense por X. Juven Us com en os con-

realizar contra o Comercial.
cidade de Lajes, deverá se 5 - A 14 de 'outubro de tra "\

exibir nesta capital ,dentro 1923 ,match sensacional dos Artilheiro amigo da onç,a

de breves dias, oportunidade alunos do Catarinense ,con_ - Silvio do Juventus - 1

em que enfrentará no estádio tra a tripulação do navio de tento contra

Santa Catarina, as equipes guerra "Deodoro", aportado Jog,àdores eXlpulsos de cam

do Caravana do Ar e BOéa.iu- em Florianópolis, registrou- po - Marcio do Juventus -

va, em dois cotejos de futebol se o empate de 2x2. 1 vez - Celso, Moa-:.ir e Sadi

fIe salão dos mais promisso- do Hervalense - 1 vez cada

res. '6 - A 28 de outubro de - Getulio do Comercial -

1923 deu-se o encerramento 1 vez.

1,_ MADEIRAS PARA;ç da temPorada de futebol no Juizes que mais apitaram

CONSTRUCÃO colégio, havendo então; uma

\..,...
Raul Ferrari e Waldemar

IRMAOS 8ITE�COURT partida dos ,alunos do colé- Menegoto - 4 vezes cada.

(A I \ B A () ,U 6 'o N f ,ao? gio contl'a O Figueirense. No C1a:ssificação final por pon_
AO" liGO o f pÓ c, I T o DA M' A � I final a vitória sorriu ao co� tos perdidos: - 1.0 lugar -

légio por 6x1.

Hervalense

com

de produção, IgTadativamen
te, até atlngir o ponto :co

biçado, conquistando mais
um título regional. A seguir,
foi à Itaj<ai e fazendo boa'
exibição empatou por 1x1
com o Almirante Barroso. A

seguir enfrentou o Paula Ra.
mos e novo elmpate: 2x2. O

Avaí, poderá, brilhar no es

tadual, se proceder du;as ou

tres alterações, principal_
mente no ataque.
FIGUEIRENSE - Depois

de atingir um rendimento es,

tupendo, caiu assustadora
'mente de produção e se não

houver uma medida, visan�
do a recuperação da equipe
o Furacão Negro, será des
classificado do estadual, irre_
medlavelmente.
CIMENPORT - O conjun

to ''-açula da liga Itajaiense,
surpreendeu a todos, che

gando inclusive a ocupar a

N"OTAS
A equipe do Hervalense,

que ocurpava a ponta da ta
bela desde o início do certa-

A primeira partida da série

Tàngará, não compareceu
para saldar ,compromIssoS
em 3 ocasiões, sendo que em

duas das quais entregou os

pontos para o Atlético no

turno e returno. A outra au

sência do Juventus foi por
ocasião do jogo que deveria

campeonato de juvenis tela ci

dade, ficou sendo a seguinte

Após a segunda rodada do

rtNSINO.",
A VENDA MAS

BANCAS DE JORNAIS

E REVISTAS

a classificação dos clubes no

certame.
Líderes invi!�tos - Guara

ni e Av'aí com O p.p.
Vice Líderes - Atlético e

Figueirense com 2 p.p.
Terceiro lugar - Bocaiuva

CCli'n 4 p.p.

IRMAOs BITENCOURT

t<A15
BADARO ' 'ONf 1507

ANtiGO DEPÓSITO O,o,MI,..,"1

..

A equipe do �ruzeiro da Prainha exc ursionará na tarde de hoje á cidade de Joinyille devendo dar combate na tarde de domingo a

equipe do Juventus da quela cid I A D I gação do Cruzei ro partirá da�Prainha às 13,30 horas em dois ônibus especiais.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Coluna da Mocidade Joiovillense· Manifesto
Nós, os abaixo_asuinados,

fiéis às tradições de luta da

mocidade joinvillense, não

podendo ficar alheios à atual

campanha política e tendo
em vista os superiores ínte

rê�-'3es coletivos, vimos, de

público, proclamar a nos�a
posição em favor doe candl-'
dates LOTT - JANGO -

CELSO .; DOUTEL e HEL
MUT FALLGATTER;
CONSIDERANDO que a ca

restia do ensino secundário
em nossa terra, aflige a qua

se tôdas as camada� sociais
e principalmente ao operário
joinvillense; _

CONSIDERANDO que em

data de 12 de maio de 1952, o

Deputado do P.S.D., �}'MAR
DE ALMEIDA CORREA, a

presentou na Assembléia Le

gislativa um projeto que

criava um Ginásio Estadual
em Joinville, foi o mesmo a.

provado, e remetid.o ao Po- Descend�nte de imigrantes, dos bravo.s compatrio-
der Executivo, que VETOU o .as de Garibaldi a cujo espIrita pi'ogresslsta tanto ja

reterído projeto·lei; deve o Brasil Fernando Ferrari, através de vários pro-

CONSIDERANDO que o ex. nunciamentos: já manifestou o seu ponto d� vista sôbre

governador do Estado, IRl-: problema imigratório, mostrando a necess.l�ade de ser'

��U BORNHAUSEN, VETOU intensificado o carreamento de braços válidos para o

eute mesmo projeto assim se país, �ssegurando-Ihes o Govêrno, de antemão, os esti

expressando: "Alego que não mulos e auxílios índíspensáveis.
é de minha alçada a compe- A questão do povoamento .continu�, se� dúvid.a, a

tência para providenciar SÔo mteressar vivamente a economIa naCIOnal: Possuimos

br o Ensino Público que de. imensos vácuos geográficos. A nossa densidade demo-e 'I •

I b
.. .

vida a sua inconstitucionali- gráfica, por outro lado, mantem-se em UIve. alxlss.lU10
dade, não pode por out;as I em 80% do. país:. Não é mister ressaltar os mconveme�
razões, merecer a acoíhída tes dessa situação, sobretudo em face das fabulosas lI

de Minha P!lirte· quezas em potencial que estão reclamando, para o nosso

CONSIDERANDO que o pleno' desenvolvimento, a dinamização do trabalho hu-

Candidato da U.D.N. à Pre. mano. "-

feitura de Joinville, Paulo Ferrari, por isso mesmo, defende � tese irmgran-

Bornhausen, quando lhe foi tista, a par de reconhecer, na cooperaçao d? elemento

possível, nem um benefício adventício, um decisivo fator de engrandeCImento na-

trouxe para a
-

Manchester cional.

�SSSS�SSSSSSSS$SSS}SS>$SSSSSS'SSSSSS'SSSS%SSSSSSSSSSSSSSSSS5 ;"",

Catarinenue, quer como De

putado, quer como Presiden
te da Assembléia Legislativa,
quer como Secretário do In-

terior e Justiça e agora se

diz amigo dos joinvillenses;
CONSIDERANDO que há

mais de 8 (oito) anos o gn;

"T'EATRO DOS 2"
.. ,:���..��. --

.-

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

direção de 'Geny Borges e com a partici.pação do ótimo
ator Adélcio da Costa.

l!; interessante salientar que nesta peça, Adélcio da

Costa mostrando mais uma vez seu grande talento ar

CístiC�, desempenhará três papeis diferentes.
Geny Borges, além de dirigir êste espetáculo tam

oém toma .parte ativa, dividindo assim com Adéldo da
Gosta os justos aplausos da platéia, que por certo lotará
o teatro Alvaro de Carvalho.

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

------�------------�--------------�-----
�'

FERRARI.e O Problema Imigratório)

srtas.: Yara, Pedrosa e Ligia Moelmann,
brotinhos: Heloisa Helena Zaniolo de

Carvalho e Irene La.cerda, estão nas lis
tas das mais elegantes de Santa Cata
rina, pela Raroscap.

Lilian Oliveira, filha do sr e sra dr. Fer
nando de Oliveira, aniversariou na quar
ta feira p.p., Lilían, recepcionou suas co,

leguinhas com uma animada festinha.
Informou a Garota "Rad-ar" Heloiza H.

Z. de Carvalho. ,( ,
.. ,

Maria Ester Bueno, a notável tenista
bt'asileira, vai figurar nos jogoS tenísti
cos do Tijuca T. C" na Belacap.

� Raquel Melo, está em preparativos para
a recepção do seu 15.0 aniversário, que
será no próximo dia 24. Está m'lu",cado pa
ra um grande acontedmento no "Socie�y"
Raquel debutará no Lira T. C., no próxi-
mo dia 15 de outubro.

Faltam apenas dezesseis dias para as
eleições e treze para acabar o barulho. \

O ciclista catarinense Alcides Xavier,
está fazendo um "raid" de São Paulo ao

México, rle bici'�leta.

Amanhã, no Lira T. C. teremos o DIS_
CO DANCE. com a dança do balão. A Miss

Elegante Disco Dance - Miriam Luz,
.

será apresentada.

Os salões do Quitandinha, estarão a.

bertos no próximo dia 24, para o baile da

primavera. Duas orquestras ·animarão a

grande festa. 'Será eleita a Rainha da

Primavera do Brasil. Misses estaduais
concorrerão a êste título.

A filha do famoso cantor Frank Sinatra,
srta. Nancy Sinatra, casou-se -com o jo
vem Tom,y Sands. Hoje, sra. Tomly Sands

II
Beatriz Wild Vinhais, festejará o seu

15.0 .aniversário no próximo dia 24. Bea.

triz, recepcionará as suas amiguinhas.

Está sendo aguardada cOm grande es

pectativa a Soirée da Primavera do Lira

.Tênis Clube, com as "VENDEDORAS DE

FLORES", para o próximo sába.do.

Hoje, no Clube "12 de Agosto", haverá
uma Soirée de confraternização da União
de Estudantes Secundários.

Esportes: - Na Belacap, futebol - jo
garam Marinheiros brasileiros. contra os

inglêses. Venceram os brasileiros por
19xO. <'Foi um banho de lua".

- - ---

---� ·1
Na quinta-feira, p.p. no Lira T. C. a,

conteceu um Coquetel Dançante com o

Grêmio Tenístico da Colina,

A dupla mais discutida do momento do
Rádio e Televisão do Brastl; estará se

apresentando no Lira T. C" no próximo
dia 12 de novembro. Finalmente foi eon;

.

firmada esta data.

AbarlY Farias, costureiro em CopM'aba-.
na criou naquele bairro uma modialida
de' "bossa nova" para atender Os fregue
ses por hora nas residências dos mesmos.

Conclusão: roubou a valer e foi parar na
cadeia.

Irene Lace'rda e Elaine Amim, debuta
rão hoje; na Sociedade Thalia de Curiti
ba.

O Clube "XII de Agosto" apresentará no

próximo dia cito de outubro, uma soirée e

show Gom o cantor e artista do cinema

itaUano "Angelo Di Mare",

IVETE MARLI APPEL, Garota "RADAR"
de Brusque, que representa êste colunis
ta na Cidade Centenária. Ivete, é UOlj do
mais elegantes brotinhos daquela cidade.

vêrno udenista dêste Estado RESOLVEM:
vem iludindo o povo de Join· 1. - Desenvolver todos os

ville, com falsas promessas e esforços no sentido de eleger
dêsde aquela data os numll. a LOTT - JANGO - CELSO
des vêm os seus deaeíos rrus, - DOUTEL e H. FALLGAT�
trados pela incapacidade TER, garantia de uma polí
dêsses políticos; tica em defesa dos interêsses
CONSIDERANDO que fol da terra catarinense e prin,

no govêrno de IRINEU BOR. cipalmente [oinvlllense;
NHAUSEN que, vetando, e 2. - Ressaltar, dentro da
depois não cumprindo a Lei plataforma dos candidatos,
88, não permitiu ao [oínvíl- ae seguint.es reívtndícações;
íense pobre o direito de estu- a) - Um govêrno de de-
dal', e que o candid.ato da mocracía e honestidade;
UDN à governança do E�ta_ rc;

;

,lr,t_,.. \

do em entrevista a um Jor- O) - Um governo que no

nal da Capital deixou claro setor de EDUCAÇÃO crie es

que é CONTRA A ESCOLA· colas, COLÉGIOS ESTA.
PÚBLICA, e assim sendo é I

DUAIS, NÃO SEJA CONTRA
contra os int.erêsses do povo I A ESCOLA PúBLICA, e que
de�Joinville e de Santa Ca- dê salários mais condignos às
carína; professoras;

NOTICIAS DO' COMERCIO
Do último noticiário rece, pinho, cedro, peroba, jaca

oído pela Feó.eração do

co.trandá,
tecidos finos estam

mel �1O, nesta capital desta- padoj, de ,al'goó.ão e popelines.
camas:

INTERCAMBIO COMER. CERA DE CARNAUBA
vlAL COM A ARGENTINA 'IN NATURA" NÃO SOFRE
- Generos alimentícios em

[TRIBUTAÇÃO
DO IMPOS

geral, Icite em pó, oeio de TO DE CONSUMO - O Di
unhaça, caserna, dextrina, reter das Rqndas Internas
rrutas sêcas e dessecadas, esclarece que a cêra de caro

vinhos, cerdas de porco e pio. naúba, IN NATURA, produto
..:els de cerdas de porco, a .iatural, obtido sem processo
llrma Cia. Rosarina ce co-1 químico, diretamente pela
rnércío Exterior SA, Córdoba' inddstrta extràfíva, vegetal,
1868, Rosário, Argentina, de- que não se confunde com a

seja colocar no BDasU e, em fabril, - e produto não tri;
contrapartida, quer importar butado pelo vigente regula
minério de ferro, artigos de menta do ímpôsto de con

rundiçâo, ananás, morangos, sumo.

.._---------

Partido Trabalhista Brasileiro
Diretório Municipa�1 de LEBON REGI�

Lebon Reg is, 10 de ,Setembro de 1.960
Ilmo. Sr. SAULO RAMOS
Diretor do Jornal "A EVOLUÇÃO"
Rua- Trajano, 41 - FLORIANóPOLIS - S.C.
Prezado Senhor!
Há poucos dias, recebemos uma série de folhetos,

nos quais V. S. vilmente cilmbatia a atual Direção Esta

dual do nosso Partido, em Florianópolis. Hoje, chegol
às nossas mãos, mais um daquêles folhetos acompanhadc
ainda, pelo exemplar do dia 24 de agôsto de 1960, de

jornal "A Evolução". Entendemos com isso, com a nossa

parca' inteligência, que V.S., e o Sr. Carl,os Go�es. �e
Oliveira estão fazendo pressão, para que este Diretório
os' a,com�anhe "',para o outro lado". Tempo perdido, Sr.
Saulo Ramos! -Não cremos que V. S. e o Sr. Carlos Go

mes sejam Petebistas. Talvêz algum dia tenham preten
dido sê-Io. Mas se de fato pretenderam tal, desist.iram
ao verificar que o legítimo Partido Trabalhista Brasi •

leiro, é um Partido de honradez, de trabalho, e de ho
nestidade. Talvêz· o motivo que os fêz passar, V. S. e o

Sr. Carlos Gomes, para o "lado de lá", t.enha sido de não

poderem suportar o rit.mo e os preceitos do nosso glo
l'Íoso Partido. Sim, porque na época atual, nós, os que
nos julgamos, e acreditamos- serm?s, Os legítimos Pet.e

bistas, áamos o nosso total apóio às chapas: LOTT-
JANGO - CELSO-DOUTEL. Não fazemos como V. S.,
que se intitula Petebista, coisa que hoje em dia já nin

guém maia acredita, e ainda tem coragem de apoiar a

candidatura do homem da vassoura, e de um candidato
a Vice Governador de nosso Est.ado, que não merece um

voto de ninguém, quanto mais de um Petebist.a lea.!. 'Se
êsse <:andidato a Vice-Governança do Estado de Santa
Catarina, um dia já teve o !;leu nome incluso nas fileiras
do P.T.B., hoje não mereCe mais nem t.ê-Io .riscado, e

ôm consumido para tod, e sempre das nossas fileiras.

I·
Pois é, Sr. Saulo Ramos. Queremos poupar-lhe per·ca

de tempo. Queremos deixar-lhe tempo de sobra, para
tentar ,convencer outros Diretórios leais do P.T.B., a

•
passar-se para o seu lado. Quanto ao nosso? Nunca!
Enquanto carrel' sangue de brasileiros, e de Petebistas
nas veias dos dirigentes dêste Diretório, não o acompa·
nharemos.

-

Tivemos o pesar de verificar que V. S. anda' 'publi
cando em seu "jornal", o nome daquêles que o estão
acompanhando. É por isso que lhe pedimos encarecida
mente, por uma especial gentileza de sua parte, que pu
blique esta nossa carta em seu "jornal". Mas se V. S.
a.ssim não o desejar, não tem importância. Ela sairá
publicada em outros Jornais. De qualquer maneirà, ela
chegará ao conhecimento de Santa Catarina, e do Brasil,
para servir de lição a outros, como V. S., que se nãO'
quer mais continuar nas fileiras do P.T.B., não usem
êste nome, sagrado para nós, para tentar corromper os

nossos companheiros.
Da última coisa queremos advert.í-Io, Si". Saulo Ra

mos! Não continuai a usar O' nome do inesquecível e

imortal Getúlio Vargas, para Os seus vis intentos.
Esperando que esta não tenha tomado inútilmente

o seu precioso tempo, subs.crevemo-nos
Augusto Pinto Sobrinho - Presidente
Ozinoid Ransani - Secretário Geral

U.F.E. - A V I'S O
A UNIÃO FLORIANOPOLITANA DE ESTUDAN
TES (UFE), comunica aos seus associados, porta

dores das cadernetas do ano corrente, que, mediante a

apreseritação da mesma, tem direito a descontos nas

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

A DIRETORIA

ao povo
c) - oonatruçâo do coié., gurança e Prosperidade os

gio Estadual em Joinville, I
nomes honrados e dignos de

cumprindo a lei 88, negada LOTT - JANGO - CELSO
pelos atuais e passados go- _ DOUTEL e H, FALLGAT.
vernadores udenistas de San- TER.
ta Catarina;
d) - Um govêrno que dê

amparo ao Transporte abrín;
do mais estradaa e conser-

Joinville, 10 de setembro
de 1960

Luiz Fernando Navarro Lins
Carlos Alberto Virmond

vando as existentes; Arecio Felicio
e) - Um govêrno que dê Rudolfo Branâ

amparo ao desenvolvimento Josias David de Oliveira
Agrícola, dando assistência !talo Bastos
ao lavrador; Dino $tolf
f) - Na Saúde Pública, rernanâo Roberto Garcia

precisamos da ampliação dos Wladir Cordeiro
hoepítaís, de. Casas de Saúde Luiz Carlos Pereira
e instalações de Pôstos As- ;Huizio Gonçalves
sistenciais; Pedro Artur Lobo
g) - Santa Catarina pode Luiz Carlos Moreira

e deve ter o seu Banco, o I Mario José França
Banco do Estado, rínancían, Mario Cesar Cubas
do o Agrtcultor, o Industrial, Osmar de Azevedo Cruz
o Comerciante, um Banco Nelson Scbumacher
que não enriqueça um grupo Mario Alves Sobrinho
econômico, mas para a me- Rodrigo Otavio Lobo
lhoria e bem estar de nosso Norberto Cuoas da Silva

Uriel Vieira
Luso Mario da Silveira
Geri Fischer
Ivan Rodrigues
Salvador Carvalho
Odilon Alves
Waldir Cordeiro
José Carlos'Garcia
Arceu Gomes

povo;
h) - município necessita'

de um govêrno capacitado,
administrativo que não seja.
uma experiência, mas sim
uma fôrça, que estej a a al
tura de continuar as obras
do grande Baltasar Buschele;
i) -_- Um Serviço de As

sistência Rural, ampliando e

aprimorando as áreas culti
vadas, o cinturão verde, a

melhoria dos rebanhos e da
SUa produção e aumentando
as estradas rurais:
Em face de tais pondera,

ções, conclamamoa a tôda a

�ocidade joinvillense, a todo
povo, para que sufraguem
nas urnas a 3 de Outubro, co ,

mo garantia' de Ordem, Se-

Com Lott teremos uma po:
lítica a altura de nosso povo
Com Jango a continuidade

da óbra de Getúlio Vargas
Com Celso e Doutel o pobre

joinvillense poderá estudar
gratuitamente

Com Helmut Falgatter a

continuação da obra de Bal
tasar Buschle.

,.. "@ -

PRINCIPE
RETANGULAR

212 litros (7,5 pés)

5 anos de garantia

Dois modelos:

STANDARD

SUPER-LUXO

maior por dentro· menor por fora

\

Concessionário Autorizado

-Trajano, 7-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,PARTIDO DE 'REPRESENTA'ÇÂO'
POPULAR

,

AVISO:
A Comissão de Reestruturação elo Diretório Muni

cipal do Partido de Representação Popular, n��a Ca

pital, constituída -dos componentes que êst,e ::viso subs

crevem, informa aos enmpanheiros e ao público em ge

ral que, tendo em vista, dificuldades decorrente: desta
época pré-cleüoral, resclvetransferir a Co�v�nçao M�����������������������������������-�����-
n icipal' para o próximo dia 15 de outu?ro,. sábado, e. nao
mais a 17 do corrente, conforme havia sido anunciado.

Pelo Bem do Brasil!

Florianópolis, 16 de setembro de 1960.
Dr. Jucélio Costa

Ary de Melo Mosimann
Oldemar Veiga Magalhães

Um milhão e meio de caiarinen
ses (cêrca de dois têrços da po
pulação lolal do Estado) vivem
na zona rural, trabalhando a

terra. " '\

o progres_so econômico de Santa
Catarina depende essencialmente
do desenvolvimenlo da sua agri
cultura.

rarti�o' 1ra�a!�istaEBrasileiroJ
SECÇÃO DE SANTA CATA'RINA RESOLUÇÃO

A COMISSÃO EXECUTIVA REGIONAL DO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - SECÇÃO DE SANTA
CATARINA - NO USO DE ISUAS ATRIBUIÇõES ES
TATUTÁRIAS E LEGAIS,

'

TORNA PÚBLlCO:
I - Estar o Sr. Dr. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA automàticamente

eliminado das fileiras trabalhistas, por ter aceito a. sua candidatura ao cargo
de Vice-Governador do Estado, pela União Democrática Nacional (UDN), fa
ce ao que dispõe o artigo 66, letras "b", "i" e "j" dos Estatutos partidários.
II - Ter iniciado as com- mos e poutel de Andrade vidências perante a Justi�a

petentes medidas contra os para a Governança e a Eleitoral.-
demais dissidentes traba, Vice-Governança do Estado,
lhístas, inclusive Q_ SENA- não reconhecendo nenhum Florianópolis, 15 de Se-
DORJ SAULO RAMOS. outro fora dêstes e desau, tembro de 1.960

agore, rebelde também torizando a quem Quer que Deputado EVILASIO CAON
quanto à deliberação da seja ao Uso da legenda do Secretário Geral
Convenção Nacional e íncur PTB, para o Que está to; Deputado JOSE' de MIRAN-

��!.��������� Am�rêêniIjôs'fSemanãnosO: ParlSO
ríque Teixeira Lott e o' dr.
João Goulart, respectiva
mente para a Presidência
e a Vice_Presidência da Re,
pública e Os Brs. Celso Ra;

PARIS, .16 (AP) - Dois
semanários esquecidos não
cornunístae foram apreen
didos pelo govêrno por es,

creverem a�tigos sôbre la_
revolta nacionalista na

Argélia. Trata-se do "Fran
ce Observateur" e de
"L'Express", que seguem
a linha política do ex.pre
míer" Pierre Me n d ê s
France. O govêrno dísse

que as confiscações ha
viam sido feitas a pedido
do Ministério da Defêsa e

acrescentou que "não é
tolerável que órgão da im

prensa tentem justificar
sistemàticamente aquêles"
qus pretendem evadir-se
ao seu dever nacional."

,ATENCÃO ABONA'DOS DO MINIST'ÉRIO
•

DO IRABALHO
nicipio de Florianópolis
já foi iniciado, estando
sendo providenciado o pa
gamento para o interior
do Estado.

A Delegacia Regional do
Trabalho já recebeu os

cheques relativos aos pri
meiro e segundo semestres
deste ano para pagamento
de abono familiar, devido
aos. operáríoa catarinenses.
O Delegado Regional, Sr.

Helio dos Santos, que não
regateou esforços junto ao

Serviço de Estatistica e da
Previdência do Trabalho
no Rio de Janeiro, para
que o pagamento do refe
rido abono não sofresse
maiores atrasos, já deter
minou à aecção competen
te as devidas providencias
para o pagamento ímedía ,

to.
Podemos informar, con

forme declarações presta;
das a nossa reportagem
pelo Delegado Regional do
Trabalho, de que o abono
familiar referente ao mu,

COMITÊ REGIONAL PROVISORIO DO
2.O CONGRESSO BRASIL'EIRO DE

SERVI;ÇO' SOCIAL.
As cómissões do Comitê Regional Provisório do no

Congresso Brasileiro de Serviço Social em Santa Cata

rina, encarregadas da elaboração do temário para o 11°

CBSS estão finalizando suas tarefas, enquanto isso as

comissões de Divulgação e Finanças também se acham

em franca atividade.
O lIO CBSS muito con

tribuirá para o aperfeiçoa
mento de pessoas ínteres-

sadas no bem estar social.
Êste realizar-se-á na úl

tima semana de Outubro,
no Rio de Janeiro.
Comunicamos aos ínte,

ressados que. as inscrições
podem ser feitas na Secre_
taria do Comitê Regional
Provisório do 1I0 CBSS em

Santa Catarina, Faculda-
,de de Serviço Social, à rua

Vitor Konder, 53 - Flo
TAXAS Cr$ 500,00 por

inscrição individual. "

Cr$ 2000,00 por inscrição
de entidade
Outras informações no

mesmo local.

-/PADR',E ERNESTO SEIDL S. J.
.

Foi recebida com a mais profunda desolação nesta

capital a notícia do falecimento, ontem p�la manh�, no
Colégio Catarinense, do Padre Ernesto Seidl S. J., Ime

diatamente acorrendo ao Catarinense dezenas de ex

alunos e amigos do saudoso Padre Ernesto, que morre

aos 51 anos de idade.
.

Nascera na Cidade de Santa Cruz, no Rio Grande

do lSul, aos 7 de fevereiro de 1909, ingressando na 01'-_
dem da Companhia de Jesus em 1928. Foi professor e

grande incentívador dos esportes por alguns anos no

Colégio Anchieta, de Pôrto Alegre, sendo um dos fun

dadores da Agremiação dos "Kostkas", que congregava

alunos interessados na vocação sacerdotal e religiosa.
Ordenando-se sacerdote em fins de 1941, concluia

dois anos após os estudos de Jesuita, vindo exercer o

Magistério no Colégio Catarinense, onde chegou em

princípios de 1944 emitindo, no ano seguinte, na festa

da Assunção de Nbssa Senhora, seus últimos votos.

Professor de latim, matemática e filosofia, deu o

melhor de si durante quase 20 anos ao ensino da ju
ventude, ,sendo ainda Catedrático fundador da Facul

dage de Filosofia de Florian6pblis.
Desde 1955 dirigia a Secretaria do ColégiO Cata

rinense e exercia seus ministérios sacerdotais no Asilo
Irmão Joaquim e Maternidade Dr. Carlos Corrêa. Ulti
mamente vinha orientando o Grêmio Cultural Padre

Schraeder, bem comO regendo o terceiro ano do Curso
Científico do Colégio Catarinense.

Era estimadíssimo nos meios estudantis .Espírito
alegre, esportista de coração, era ardoroso e devotado
torcedor do "Cole.gial", agremiação a que dirigiu por
vários anos, ,conseguindo excelentes vitórias ,para seu

,clube.
De extremada .bondade, rara simpatia, era admirá

vel -"causer", alegrando a todos com sua caridade. e es

pírito não raro jocoso.
Culto e piedoso, éra estimado e respeitado em tôda

a cidade.
Nós de "O Estado", que o .tínhamos entre nossos

bons amigos, profundamente ,consternados com o seu fa
lecimento, associamo-nos ao geral pesar que causou

sua morte.

J!Ji;. ".

.__..,_
<»

FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 17 de Setembro de 1960

POVO CHOCADU: Irineu e Jânio
"São ,Divinos"

Jogado fora pela UDN, o Monsenhor P. Gomes Li

brelloto, mesmo assim, não tem senso do ridículo. Ude ,

nista disfarçado de pedeclsta, vem cometendo uma sé;
rie de travessuras em dívereas cidades do interior. Os

comentários ficarão para depois. Por ora, somente o,
telegrama abaixo:

RUBENS RAMOS - O' ESTADO
DE INDAIAL

ACABAMOS TELEGRAFAR SUA EXCELÊNCIA RE

VERENDISSIMA DOM FELICIO VASCONCELLOS DE

NUNCIANDO PADRE PASÇHOAL GOMES LIBRELLOTO
UTILIZANDO MONSENHORATO QUE NÃO POSSUE'

DIRIGE-SE ELEITORADO CATOLICO EM NOME DE

DEUS ALEGANDO SEREM JÁNIO QUADROS, IRINEU
BORNHANSEN MESSIAS DIVINOS, TAMBEM PRAÇA
PUBLICA DECLAROU QUE POR IRINEU BORNHAU
SEN SE ARRASTARIA PELO CHAO. POVO PROFUN
DAMENTE CHOCADO E REVOLTADO ATITUDE IN_

DIVIDUO QUE AMEAÇA RESPEITO INTRANSIGIBILI
DADE SANTA MADRE IGREJA BEM COMO DIGNIDA
DE SACERDOCIO. COMO CATOLICOS PRATICANTES
PROTESTAMOS VEEMENTEMENTE PEDINDO VOS_
SENCIA TOME JUN'I'O DIGNITARIOS IGREJA PRO-

. VIDii:NCIAS IMEDIATAS. SOLICITAMOS AMPLA DI

VULGAÇÃq RADIOS JORNAIS NOSSA DENUNCIA E
PROTESTOS. sds. LYDIO MARTINHO CA):.LADO SE_

CRETA�IO GERAL PDC RUBENS NAZARENO NEVES
DEPUTADO ESTADUAL.

-ESSA HÃO, "S'EU IRINIEU�'!
Quem conseguiu ler a "procuradissima" platafórma

do sr, Irineu (menos eficiente) Bornhausen, poude no

tar que lá no setor de energia elétrica está, bem escon

dida, a' citação: Iríneu ao assumir o Governo do Esta
do, beneficiou a cidade de Joinville, trazendo da Usina
de Capivarí energia direta ... Essa não! ... Todo mun

do sabe que, foi o govêrno do dr. Aderbal Ramos da
Silva, que realizou o feito notável: trazendo a energia
elétrica para Florianópolis, daquela fonte energéti
cà ... O fato, a verdade é que, o sr. Irineu (Colono de
fraque e cartola), já no seu malsinado Govêrno, gastou
alguns milhões de cruzeiros :para levar de Florianó
polis até Joinville, uma linha especial, conduzindo ele
tricidade ... o que sem duvida veio diminuir em gran
de escala o potencial destinado a nossa capital. Como é
seu Irineu (Colono-champanhota) Bornhausen?.. Ê
ou não é verdade?

LOTERIA 'DO ESTADO D'E S� CATARINA
RESULTADO DA EXTRAÇÃO DE ôNTEM

3.607 c-s 500.000,00 Chapecó
3.200 Cr$ 50.000,00 Caçador
5.165 c-s 30.000,00 Joaçaba
3.664 Cr$ 20.000,00 Joaçaba
1.551 Cr$ 10.000,00 Brusque

AGRICULTURA
Os que vivem das atividades agríéolas necessitam

_

de um gavêrno que assegure:

Extinção do Impôsto Territorial
- Assistência técnica adequada

Ensino agrícola (escolas agro-técnicas)
Silos e armazéns para guarda e conservação das
safras agrícolas

- Melhores estradas para mais fácil acesso aos

centros consumidores
Seguro de acidentes do trabalhador rural
Facilidade de aquisição de terras devolutas
Parques de máquinas agrícolas a disposição dos
agricultores, suas associações ou cooperativas
Fomento e financiamento às indústrias agrícolas
Recuperação de terras alagadas

- Financtamento aos jovens casais para compra de
lotes rurais e equipamentos agrícolas

Instituto �a�a...2até �overna�or
A mentira sempre tem pernas curtas. Enquanto os

profetas da UDN e da defunta dissidência trabalhista
acusam Doutel do nada fazer por nosso Estado, o Pre
sidente do PTB e candi'dato a vice-governador pela
Aliança Secial-Trabalhista tapa-lhes a bôca, Com ser

viços que vem prestando ao trabalhador e ao pôvo.
Os benefícios do IAPI em vembro e 21 de dezembro

várias localidades eram PR- às 13 horas. .

'

gos pelo Banco "INCO" e palhoça-- dLas 21 de se-
ê s te, demagõgícamente, tembro 21 de outubro 22 de
fazia a política barata do novembro e 21 de dezembro
sr. Bornhausen, à custa dos às 15,30 horas.
aposentados e beneficiários São José - dias 23 de se,
do mesmo Instituto: tembro, 24 de outubro.. 24
Agora, porém, com a In, ide novembro e'23 de deze.m.

terferência de Doutel, o bro, às 13 horas.
IAPI vai pagar os beneri- Biguaçú - dias 23 de se.
cios nos próprios Iocaís. tembro, 24 de outubro, 24 de
ASSbll1 é que temos a grata novembro e 23 de dezembro'
satisfação de informar que às 15 30 horas.

'

os benefícios pelo Instituto
'

dos' Industriários em Santo E por falar em benefício,
Amaro da Imperatríz, Pa , informamos que está à dís,
lhcça, São José e Biguaçú posição do sr. Heriberto
receberão Os seus auxílios Hulse, ilustre Governador do
lá mesmo, nos seguintes Estado e d'ôno de diversas
dias: - minas de '�arvão, o seu pro,
Santo Amaro da Impera- vento de ,aposentado� iI10

tri:;:: - Dias 21 de setembro,
-

IAPETC, na bagatela de
21 de outubro, 22 de no, quasí trinta mil cruzeiros ...

ELEITORES APTOS A VOTA'
NAS ELEICÕ'ES DE, 3 -DE OUTUBRO

•

Municípios
Araranguá
Sombrio .•

Biguaçu ..

Blumenau �.

Gaspar -.- .. ;

Pomerode .. .. --:-. .. �.' .-.; ..
-

..

Bom Retiro
Unlbid .. . -. .. .. . ..... ",

Eleítorado
7.175
5.640
5.856

21.343
4.838
3.725
6.227
2.666

Brusque .. ., .. ..'.. .. .. 11.465
Nova 'I'rento .. .. .. 3.098
Vidal Ramos .. .. ,. . � 2.910
Caçador ;' .. 6.357
Rio das Antas .. " .. 1.308
Campos Novos " 10.509
Canoinhas . 10.419
Concórdia .. .. .. 9.076
Itá .. .. ..

�

,
1.579

,Se�r.a .. .. .. .. .. .. .. .. 3.331
Cl'l-ClUma- .. .. " .. .. .. .. 13.196
Nova Veneza .. .. .. .. .. 2.579
Curitibanos " " .. .. .. .. 8.61)5
Lebon Regis .. .. " .. .. .. 1.523
Santa Cecília 1.514

Ftorlanôpolis (12a.) " .. .. .. 11.546
Ftoríanópolls (13a.) 23.186

(CONTINUA NA-2a. PÁGINA)

Em Tubarão, recentemente, clesiludzao com as pro
messas não cumpridas que a UDN o autorizara a jazer
em benefício da sua zona eleitoral, o vereador Raul Zabot
abandonou a ETERNA VIGILANCIA, passàndo a apoiar a
oposição. Decisão idêntica acaba de tomar mais um ve
reador uâenista, o sr. Antonio Júlio ie Medeiros, qu'e em
Gravatal ererce as junções de escrivão distrital. Com essa
valiosa adesão, as torças oposicionistas em Tubarão,
aumentando dia a dia, somarão esmagadora vitória no
dia 3 de outubro.

Quando o Cur'i, todo garboso, foi anunciar ao
candidato udenista o faturamento do Matar, o Irí
neu explodiu:

-< Não! Por amôr de Deus! Vocês Me Matam!
Marinas, Mários, m.m. e agora o Mátar. A letra M
para mim ·é fatídica! Mais M?? Não ! Não! Acabo
de receber um levantamento de São Francisco, avi
sando-me de que o mais caro faturamento naquele
município não vale 10 votos. É o M-achado ...

xxx

O-rompe-rasga no Palácio foi duro:
- O fracasso. da' minha candidatura é o fra

casso do seu govêrno! ! !
- Não foi você que me impingiu Os dois últi

mos Secretários? Não foi você que chl)tou os pe
quenos partidos?

- Mas você precisa agitar-se, mais, mais ...
- O Inco não deixa ...

xxx
- Como é? Você vai ou não vai comprar mi�

nha concessão de terras?
- Tá doIdo! Examinei a documentacão! Mais

fria do que convenção do PSP!!!
.

xxx

O governador Heriberto Hulse, ·com um sor

ri,so sádico, falou ao Secretário do Trabalho:
- Pois é, não é? Essas coisas! Essa decisão

unânime do Tribunal Eleitoral! Lamento muito
ac{!itar o .pedido de demissão que o senhor ficou no

dever de me mandar!
O Secretário saiu e foi em busca do Volney:
- O ,governa�or já me deu uma indireta!!!

73-�çp
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