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EDIÇÃO DE HOJE - 8 PÁGINAS

DO DISCURSO DE
ADEMAR 'NESTA
CAPITAL

FRASES QUE
fiCARAM,

Do deputado Carvalho
Sobrinho - "Começo pres_
tandc de joelhos, cnínha
homenagem a Nerêu Ramos,
Jo'rge Lacerda e Leoberto

(Leal. /,
No correr rle "eu (lÍ\;cul'so,

n�ais estas : "A UD'l' depcí,
de uma brilhante eai-reíra
política e 'fiuíto elevarese;
desceu escolhendo Jânlo"
Pa lavras do candidato

do PSP - dr, Adernar de
Barros: E' uma vergonha 11

vassoura corno símbolo",
"Fiquei triste quando vi

tantas vassouras pendura
das nos postes da luz" "Sou
contra oandidutcs que com

seus milhões tudo, com-

pram"
"Vocês, catarinenses, ne

cessitam de energ'ia e�étrica
e eu eleito vô-la dâf'éi."
Os comentáríos ficam

par,a f) leitor inteligente.

,A REC'EPCÃO DO CAN'DIDATO I'RINEU
. .� t

BORNHAUSEN.
O candidato à vice-presi

dência' ela Republica, João
Goulart, cstêve anteontem
em quatro municípios cata"
rinenses, acompanhaclo dos
candidatos el'�so Ramos e

noute: tle !1nlZmdc, Falem
do à tarâe cm Joinville e

Cricuimii, e ti noite- em
Brn. .que e Itajaí, o luier dos
tro.oa'tuuiorc: no Brasil
não cscotuicú a certeza que
!em n« sua e na eleição
elo 111et;, Tei3'eim Lott.
Acresccniou ainda que,' no
E'dado, COso é Dour.el po
âcni desde já considerar
se eleitos, ?lO)' taroa 1i){fi'

ljem ãc ?10!os,

S. JOAQUIM (E) - A D.D.N. local, depois de
nu e f.ôrç,o titânico em todo o -Município, não tendo

conseguido reun ir numero suficiente de pessoas para o

('ol\lÍ('10 do candidato Iríneu, fez um apêlo para 09 mu

{!Ít íjJiüq visinhos, 'C foi atendida.
De Lages, Painel e Urubici, para aqui se dirig-iram

i aravanas 'de simpatizantes para ver e ouvir o candidato.
1)0 JSCUl;so,' anotamos o sidência de Estradas de Ro;

seguinte. 1,..0 - Que numa ,dagem .reste munícipío.
P"Pl'C�s:io infeliz para êles, Vimos também Os carros
cl!�st': "". a 3 de outubro ela Prefeitura lccal.
{ uarido eles sofrerem uma

['< [1'On008a vitoria". 2.0 -
( '(le ",. está taltandõ gen,
I r aqui".

Sua vinda vcio sotiâí] i
cal' as randida turas opo
sicionistas. e engrossar a
sua "l,'óriCl, No dia 7!9 Itm
co eslarú {lc noll«, 110
oeste catnrincnnc.

A,;sim, funcionou em pri
riu-iro luga1' o seu SUbCOll
ciente, pois ao envez ele di
� "r estrondosa c:errcta disse
esf;ro-nclosa vítoría, e, em

;.:qrul1dn lugar, confessou
(! ue 11:1via pcuca . gente 11.0
ccmícío, "pois estava Jal
t.rn ,�o 'alr;uém,"

,Esse rlesrespeito a coisa
pública; oor ":esta� bandas",
está sendo verificado cons
tantamente, apesar dos pro,
testes da oposieâo em pra
ça publica.

!�:::r:��ireIO'rOYO Bc;amou yitória:�e'JaDlo,��eJso e Duulel
Transitou ontem por es- J r.i �I

t.a Capital, procedente do
Rio de Janeiro, o dr. Gui
lherme Renaux, Presidente
do Sindicato ela Indústria
ele Fiação e Tecelagem
Brusque C Itaiaí. O ilustre
catarínense, primeiro vice,
presidente da Federação
das IndústrÍ:1!' na unali.,
dade de delegado ao' C('n�
selho de Representantes da
Confederacão das Jndús
trais, participou das elei
ções -que reconduztram à
presidência do órgão má,
xímo patronal o dr. Lídio
Lunardi. (

O dr. Guilherme Renaux,
pelo prestigio qUe goza no
['310 dos industriais brasi
leiros' teve também o seu

nome incluído entre os que
compõem a admínístracão
da Oontederacão Nacional
ela Indústria.

.

Ao ensejo de sua pre
sença na ex-capital rede,
ral, onde aind"..E,Q encon,
tra em caráter provisório
a

Séd�-
da Confederacão

das ln ústrias, o dr. ciu
lherm Rena11X teve .€\
oportu idade de partlcípar

reun;ões de industriais
brãs ç. s, destacando-se
o certame qUe tratou da
criação de um grupo exe-
cutivo para estudo dos
problemas de

.

.

. Falando à reportagem, Õ
eminente catarinense des
tacou, sobretudo, o clima
de trabalho e de ação ob
jetiva qUe reina na Con
federação, inspirado pelo
ilustre sr. Lídio Lunardi.
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A no Lamos mais a pre
sença, ele todos os carros
o[if'irlLs CJue servem !1. Re ,

V�tória de Celso e Doutel vem de tôda parte

Hubens de Arruda Ramos dá ao mandato, mantendo-se ao alto, em compos1.u
Na espécie humana em ra c:avalheirosa e elegância britânica.

referência, os tipos são
variados. Existem o� es

táticos - modestos e to- Vieram-nos às mãos, pelo correio, alguns exe'm-

leráveis - os dinâmicos pIares de um boletim distribuido contra Doutel 'de
- vaidosos e insuportá- Andrade. São os burros em ação! Bastou�nos rápida
veis - os mansos - con- leitura, para a certeza de que os autores das misé-
formados e presitativos -

os coiceiros - perigosos rias desses volantes são mesmos os burros. Acusan�
e inúteis... d.o-o de ,comunista, afirmaram os asnos:

O pior da raça são os bUl'ros patifes, que que- "Doutel de Andrade atuou no Partido

rem ,campal' de inteligentes. Com�nista àté 1935, na clandestinidade, Em
Entre êsses, estão os autores de um boletim re- 19 'de julho de 1935 foi preso no pôrto de

cém lancado contra Doutel de Andrade, o jovem li- Santos, com o comunista Sisson."
der trab'alhista, cujo talento e cujo prestígio na Pobres burros! Em 1935 em julho desse ano,
massa operária eles não suportam, pôs to invejem. Doutel de Andrade era MÉNOR DE 14 ANOS!!!

Jornalista dos mais credenciados na imprensa Viram a burrice dos burros? Doutel de Andrade
brasileira Doutel de Andrade, há vários anos, ainda nasceu a 17 de novembro de 1920!
muito jov�m, teve confiado à sua inteligência e ao "CQnta' o' bõletiin niuar que Doutel de Andrade

fulgor da sua pena o cargo de editorialista políti,co "Foi expulso do Exército Nacional, em

de uma das maiores e mais tradicionais fôlhas da 1938, ,de uma unidade 11a Vilà Militar, onde

imprensa brasileira e latina: O JORNAL, <io Rio de agrediu um oficial e foi processado, em 28
Janeiro. de setembro de 1938."

Ingressando na vida partidária, sob a legenda Desmemoriados burros! Doutel de Andrade, a

(ia PTB, nela de logo se destacou, sendo eleito para 28 de setembro de 1938, não podia estar no Exérci�

o Diretório Nacional, que lhe entregou à capacidade to porque era MENOR DE 17 ANOS!!!
de trabalho o árduo e alto pôsto de seu Secretário Informaram-nos' que amigos e correligionários
Geral. de Doutel de Andrade vão pulverizar, uma a uma, as

Eleito deputado federal por Santa Catarina � crapulices desse boletim. Valerá a homenagem, sem

para onde o atrairam os arrependidos que hoje o dúvida, parqué necessidade não há. A_ amostra dos

agridem num linguajar do pior calão - Doutel de omeios anônimos, para a gente de bem, basta. Se o

Andrade, de posse do mandato fez d�le um superior que os de orelhas felpudas queriam era tirar votos
instrumento de trabalh.Q em prol da coletividade, de Doutel de Andrade, este que lhes agradeça os que
,carreando para as nossas cidades incontáveis bene- eles lhe arranjaram a mais. Forque bul'l'oS são eles.
fícios assi.stenciais aos grupos humanos menos fa- O povo, não!
vorecidos da sorte e da fortuna. Batalhador incan- Armindo Marcilio Doutel de Andrade está re

sávef ,por um melhor nível de vida dos trabalhado- gistrado a fls. 104, do livro 311, sob nO 16.217, do
res, devem-lhe estes, nestes dois últimos anos, tudo Oficial de Registro Civil Marcelino Rodrigues Ma
quanto esperavam e não obtinham dos que agora o (hado, do Rio de Janeiro. Do processo de registro
atacam nos baixios das retalill.ções pessoais, que o da sua candidatura, no egrégio Tribunal Regional
campo oxigenado dos ,embates da inteligência e as Eleitoral deste Estado, de nO 45, a fls. 14, consta, em

áreas me�idas dos confrontos não lhes servem. certidão, seu nascimento, a 17 de novembro de 1920,

I
Insultado e injuriado, o jovem representante às 16 horas, na casa nO 37, da Rua Mesquita Junior,

'trabalhista tem esmagado os que o provocam aos no Rio.

planos inclinados, cOm o respeito e a devoção que O dotumento está à mão.

OS BURROS
xxx

o POVO' EXIG'E
A foto acima foi obtida no distrito de Aseul'1'ct, onde

não, estava p7'ogmmado comício. O IJOVO, aglomerado, exi
giu a palav1'ct de Celso, que u atendew, A baixo a chegada
do ilustre homem público à Ilhota.

-
.

Blumenau Itajaí, Indaial
(E) De tôda,; as partes ehe,
garn

.

telegramas, bilhê ,

tes, notícias, fotografias qUe
dão conta da ínvencíbílída.,
de dos nomes deI Celso e

Doutel no próximo pleito de
3 de outubro.
Percorrendo atualmente

Vale' do Itajaí, com uma

interrupção de 1 dia 'para
acompanhar o candídato
João Goulart, têm a cara
vana oposicionista encon

trado magniücas recepções
em todos os municípios e

localidades que '})ercol'l'e.
Em lndaial mais de três
mil pessôas ouviram, enü'e
cortando a cada instante de
frenético;; aplausos a ora,

ção uo candidato Celso na
mos.

Logo a entrada, ser.!�_r:l,,'l
da socieãad« de Indaial
cobriram o candidato de HC_
talas de, rosa, tendo mesmo
havido dificuldaide dl'( sec
iniciado o oomícte. -devido a

vibração popular.
O .roteiro tem si'lo aLI'ar

sado Inúmr-ras vêzes 130b
em diversas localidades on ,

de] ISiÓ está marealda pas
sagem, o povo exige a pala,
vra do cándidato, que �
obrigado a l>aral\

VITORIA NO OESTE!

Chapecõ (E) A vitória de
Celso e de Doutel até o

momento se apresenta il:
constestável na maioria dos
municípios. oestinos. -Tôda
a colig�aição quel apoia ol

challa oposicionista não
interrompe um dia sequer
a sua campanha, I!ue tfml
tido a maior repercussão no

Oestl>.
Cálculos otimistas ,!!ão vi.

tól'ia a Celso eI Doutel nesta
zona po� mais de cinco
mil votos; não há, por ou
tro lado, a menor possibili
.dade {le 'derrota, l;al é o

Impulso fjUe temi os can
didatos da oposição,'

PSP DE ITAJAI'
CELSO

COM

Itajaí (E) Diretório mu

nicipal PSP esta citlade
ontem reunido, resolveu pur
unanimidade, apoiar nomes

Celso, Doutel e Abdon l'·ófs.
Ant ônio Shauffert, Presi
dente do Diretório.

K. ve�ete na ONU
NOVA IORQUE -

A presença do sr. Nikita
Kruchev, chefiando a de
legação da URSS na sessão
da manhã de ontem da
A�3embléia_Geral das Na
ções Unidas foi o único
motivo de animação e

curiosidade da reunião.
Foram ouvidos os novos

representantes dos países
africanos que fizeram (j
elogio da ONU, da França
e de De Gaulle. O último
orador foi o �r. Zenon Kos
sides, de Chipre, último
país admitido na ONU.
A Assembléia_Geral rei

niciou SUa sessão plenária
ontem à t.arde para eleger
os membros do Comitê
dirigente, integrado pe
los preElidentes das sete
comissões e de 13 vice_
presidentes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para almoçar e jantar bem, depois.de sua
casa, QUERÊNCIA PMACE HOTEL
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menino ANTONIO CLAUDIO� FAZEM ANOS ,HOJE
Está em festas o lar do - srta. Maria de Lourdes

nosso amigo Cláudio D'AvÍ_ Trilha

la, sargento da nossa Mari- - sra, Norma Tol�!1tino de

nha de Guerra e exma es; Souza

posa. sra. Irene D'Avüa pe;v sr. Ayrton Olayton Sch;

nascimento elo galante me. midt
nino que na Pia Batismal re sr. Orlando Elpo

ceberá o nome de ANTONIO - sr. Zigomar Fern�nd'es
CLAUDIO. O feliz evento 0- - sr. Eulália Andréaní
correu no dia 14 do- corrente - sr. Irineu Pamplona
em Coqueiros. Ao casal de. - srta. Aliete N. Si.lveira

sejamos muitas venturas c - sr. Murílo Magno Vieira

felicídades ao recém.nascido. - sr. major Maurício Spal
díng de Souza

ANIVERSARIOS
SR. ACA'CIO OURIQUES MAQUIS

Procure novos

eleitores Costeira
co-os para que

apôío governistas.
MAQUIS

EI�res relaeíonados Ba ,

se Aérea todos absoluta

confiança, Despreocupe-se
manifestação udenistas, é
conveniente que eles não se

identifiquem.

E' para nós motivo _ de

satisfação re,gistrar na da,

ta de hoje o aniversário na,

talício de I?-0sso particular.

contactos
oríentan,
simulem

FALECIMENTOS
RAUL ARRUDA VIEIRA
Na resídencia de sua ge,

nítora, exma. Viúva Gegé
I Arruda Vieira, i!- rua Anita
Garibalde, nesta Capital, 'mo
a falecer repentinamente à
tarde de anteontem, ndsso
estimado coestaduano, sr,
Raul Arruda Vieira, do co

mércio local.
A notícia do seu súbito fa-

l<:jCimento consternou p
damente Os meios comercíá;
rios, no'S quais o extinto go
zava de largo número de ám.í
gos.

o sepultamento dos seus

restos mortais efetuoucss
ontem, às 16 horas, no cemí,
tério de rtacorobí, com gran,
de acompanhamento.
'A família enlutada expres;

samos nossos votos de sen..
tido peaar,

amigo e correligionário sr.

Acácio Ouriques, funcioná
rio da Escola Industrial,
nesta capital e 1.° Secretá
rio do Comitê Intervpartt,
dário do morro do Céu pró
candidaturas LOTT, JAN_

GO, CELSO E D_OUTEL.
Ao distinto aníversarían,

te e seus familiares as fe,

licitações de "O ESTADO".

------------�------------------------

Gran�e �oncurso
Cautela M1fionária

A v I S o
Temos o prazer de avisar Que o '2.0 sorteio do

GRANDE CONCURSO CAUTELA MILIONÁRIA
será realizado na dalta de 28 de setembro corrente.
Automóveis Dauphíne 1960, Condicionadores de Ar
Fedders, Refrigeradores Admíral 1961, Fogões wsi
lig, Visoramic, Máquinas de Costura Renner e Rou
pas Renner estadia sendo sorteados entre nossos

c1i�ntes dentro de poucos dias. Ainda há tempo,
pOIS, para obenção de mais cautelas. Premiadas ou

não, as cautelas que concorreram ao 1° sor.teio esta
rão, também, participando dêste de 28 de setembro.
E tôda.s serão igualmente válidas para o 3.° sorteio,
a realIzar-se a 31 de dezembro. É de intel'êsse do
pa11ticipante, como se vê,_ juntar mais cautelas as

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

Pelo valor total de seus prêmios - VIN'TE MI
LI:IÕES DE CRUZEIROS! - pela completa gra

tUlda�e, pela fácil maneira de. ,concorrer, pela
quanlhdade de prêmios de valor (750), pela idonei
d'�de das firmas particilpantes e pelo rig.or Com que
sao cumpridas suas cláusulas, O GRANDE CON
CURSO CAUTELA MILIONÁRIA, lançado sob a

responsabilidade da Rádio Bandeirantes (Carta_
patenAte n.o 335), é o maiçr realizado no Brasil.

Porto Alegre, 15 de setembro de 1960

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

.1. H. SANTOS S. A.
LOJAS RENNER

. LOJAS SPRINGER

POSTOS DE SERVIÇO IPIRANGA

REVENDEDORES PROBEL

do Rio Grande do Sul

HEVENDEDORES RENNER DO BRASIL

REVENDEDORES SPRINGER

SUPERMERCADOS REAL

OBS: Leia neste mesmo jornal, nos primeiros dias
de Outubro, os resultados do sorteio
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"O ESTADO" O MAIS AN'l'IGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Fantaziado de colono

PenDII lono �:� ���!��: �a::i:�:�tor
y y Celso pelo duvidoso.

que os seus cometimentos, acintosos aOI'
_......"$Su..

-Oe Ji:d..�.
bom andamento da campanha eleitoral, I�.; ,

.subvertem a ordem e as liberdades. Sabe .... ;:;%SS"1ii7'J(%S\SSSS$SlIiSXSSS'$'
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AUMENTO AO
' FUN��ION·-·A��L-ISM4-..Odes JudICIaIS como e o caso de Lajes, (

pediu garantias às fôrças federais para
o pleito do próximo dia 3, dado o ambi
ente, de intranquilidades, gerado pelo
próprio Secretário.
A justiça já es'tá tomando medidas, e

uma delas, foi a ordem ao díto Secretá
rio, ,para que se afaste do grande muni-

FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 23 de Setembro de 1960

confecimenfos Sociais

AM:ANli.Ã, RAQUAL MELLO FESTEJA
OS SEUS 15 ANOS

6 O CLUBE Soroptimista comemorando o

�dia da Arvore, plantou na praça Depu
tado Leoberto Leal uma Arvore. A so

lenidade, contou com a presença do
Clube Soroptimista, alunos do Abrigo
de Menores, e a sra. Dr. Cesar (Zilma)
Seara, Diretor do Acordo Florestal em
Santa Catarina.

1 LIRA Tellis Clube amanhã recepcionarâ
a sociedade com a festa das Flores.

2 ACIDADE de Criciuma receberá a vi
sita dos "Desfiles Bangú" no próximo
dia 22. A movimentada festa está sobre

a responsabilidade, do Clube da "Lady!'
sendo a renda da mesma em pró I. do
Asilo de Mendicidade.

7 ANGELO di Mare é-o jovem cantor
italiano das famosas "boites" qUe can

tará no Clube Doze, no próximo dia 8.
O jovem galã, na Itália já fez cinema
e nesta escussão pelo Brasil têm obti
do grande sucesso.3 AGRADEÇO.a gentileza do convite que

acabo de receber, para assistir o casa

mento na cidade de Laguna, dia 8, da 8

srta. Myriam Mussi e Sr. Jorge Joaquim
Boabaid.

NUM vôo pela Varig, estou hoje cir
culando na cidade serrana que é Lajes.
Amanhã, estarei pontificando os acon

tecimentos no Clube 14 de Junho, a

convite do Dr. Jorge Barroso Filho Pre
sidente do Clube em tôco.

4 OS CHAPÉUS, voltam em grande moda,
confeccionados caprichosaménte com

flores. Os ceLQbrcs figurinistas, voltam
a recomendar: Os vestidos devem co- 9
brir os joelhos. -Também recomendam,
que os tecidos bordados estão em plena
moda.

O DESFILE Bangú na cidade de Tiju
cas, será realizado no dia 5 de novem

bro. Entre as quinze srtas. que destila
ram, uma receberá a faixa de 1l1iss Ele
gante Tijucas e concorrerá ao título
final, possivelmente ainda êste ano.5 AMANHÃ, o CIlube 14 de Junho na ci

dade de Lajes, estará acontecendo com

suntuoso baile das Debutantes. O Clube 10

Doze de Agosto se faz representar pelas
bonitas e graciosas srtas.: Margot Paim
Luz e Tania Fialho.

FAMOSO cantor italiano Angelo di
Mare que fará sua apresentação no

Clube Doze de Açõsto dia 8 próximo,
no clichê palestra com a atriz Sandra
Milo.
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Sem .rnenas conversa, vejam os leito

res, a que' ponto .ehega o desespêro, tra
duzido na rfiaIversação e deturpação dos

fatos, dos homens que fazem notícia para
o govêrno que aí está. "O Estado de São
Paulo", dó dia, 21 do corrente; publica a

seguinte notá, enviada pelo correspon
seguinte inata, enviada pelo correspon
dente (?).:
Fpolís., 20 - Esboça-serem Santà Ca

tarina uma tentativa de perturbação da
ordem, visando impedir a eleição do Sr.
Jânio ,Quadros à- Presidencia da Repú
blica e do sr. lrineu Bornhausen ao go
vemo do Estado.

Segundo se informa, o centro desse
plano de agitação, localizar-se-ia em La-
jes, cujo Prefeito, irmão do adversário
do Sr. Bornhausen, seria o shefe do mo

vimento, o qual teria alcance nacional.
O Secretário de Segurança Pública re

cebeu os boletins de agressão e calunias
aos candidatos da oposíção, estando já
adotando providências para conhecer as

proporções do plano".
Que planos' de alcance nacional?
Que perturbação ordem visando impe

dir a eleição dêste ou daquêle?
Sabe muito bem o povo de Santa Ca

tarina, que o aJtual Secretário dã "Inse
gurança" Pública, pelas suas arbitrarie
dades, está sendo alvo das repulsas dos
nossos pacatos cidadãos. Sabe o povo,

cípio serrano.

Que planos de agitação?
Agitação desejam fazer os responsá

veis dêste govêrno vendo que as candi
daturas oposicionistas, ganham, dia à
día, terreno fértil para a vitória.
E' a "paura", como dizem os italianos.

E' o mêdo da derrota, que transforma a

cabeça do govêrno e dos candidatos der

rotados, bem como, dos escribas pala
cianos.
Falando em agitação, querem que o

Secretário fique pressionando, coibindo
pronunciamentos, n-o mãior reduto da
·sua derrota.

Pegou fogo nêste govêrno "et caterva".
Será que es'tão tentando apagar o in
cêndio, ou omitindo o incendiário?

Deses�êro atin�e estu�antes
(cont. da última pág.) a favor deste ou daquele renidade. Os estudantes sao

com que autoridade um sim� candidato. Err..aram os auto- unidos e primam pela disci_
pIes movimento abrangendo res do manifesto e infeliz- pUna, recebendo com repulsa
uma ,parcela' talvez mínima manifestações desautoriza
pode-se manifestar em-nome; mente deram uma demons- das de pessoas que, usando
de toda uma classe? Eis' ai-I tração viva de ignorância, demá fé ou ignorância, pro
guns tópicos dO' ridículo bo- fruto a.penas de uma atitude nuncia.m_se em nome àa
letim: "Os estudanten brus- tomada sem a necessária se- classe.
quennes, dese�am definir a

sua posição na luta em prol
dos candidatos populistas
Jânio Quadros, Irinéu Bor_

\nhausen e Cyro Gevaerd"
ainda mais, " E por assim
entenderem, os estudantes
brusquenses, proclamam a

través deste movimento, alto
e bom sO'm, a sua solidarie_
dade ... "

Existe em Brusque, como
em quase todas as cillades
onde o número de estudan_
tes é realmente grande, um
orgão representativo da clas_
se e portanto com poderes
para se manifestar em no
me dos estudantes. E a Uniuo
Estudantil Brusquense a'té o

momento não se manu:estou

Veneravel 'Ordem Terceira de São
Francisco da Penitenciá,

E O I , A L
ELEIÇÃO DA MESA ADMINISTRATIVA

EM OBEDIÊNCIA, A DETERMINAÇÃO DA MESA
ADMINISTRATIVA, E, EM CONFORMIDADE COM
OS ARTS:- 9, 10, 11 e 12 DO COMPROMISSO EM VI
GOR, SÃO COINVOCADOS OS IRMÃOS DESTA VENE
RÁVEL ORDEM TERCEIRA, PARA COMPARECEREM
NO DIA 18 DO CORRENTE MÊS, 3.° DOMINGO DO
MÉS, EM NOSSA IGREJA, AS 10 HORAS, A FIM DE
TOMAREM PARTE NA ELEIÇÃO DA NOVA MESA
ADMINISTRATIVA, PARA O TRIENIO DE 1960-1963.

Florianópolis, 3 de Sétembro de 1960.
Reynaldo Dias de Oliveira

Secretário

tSSSSSSSSSSSSJSSSSSJStc...
SSSSSSSSSSSSSS$$SSSSS$SI:

Pula Jan p'ra lá e p'ra cá,
Os bornhauseanos também:
Vão endeusar J. K....
Cara dura? É p'ra quem tem!

JAN MENDIGANDO PRESTIGIO A JUS

1.a parte
Para Jan, NOVACAP era fantasia faraônica,

Belém-Brasília "estrada de onça".

2.a parte
A corríola bornhauseana, plagiando certa tribo

africana que apedreja o sol, lançaram os seus calhaus,
de raiva contra o inatingível Jus:

3.a parte
Jan percebeu que estava remando contra a maré,

fazendo que contra si se avolumasse uma grande
onda da opinião pública. Assustou-se, tremeu, suou

frio e mudou de bordo, virou a casaca, deu marcha
a ré ou coisa parecida, e passou a glorificar Jus.

si.a parte.
A corriolinha ,provinciana ficou apatetada e a

guardando que alguem lhe jogue a taboa de salvação.
Eles destrataram Jus, agora, sempre na esteira de

Jan, deverão elogiar. Estão dispostos a isso, mas com

qual é a cara que eles vão coméçar ?

O DINHEIRO QUE COMPRA
Irineu não tem amigos e nem os- quer, p'ra que,

se pode ter criados?
í!:le paga e manda. Por que companheiros, as vezes

nexigentes, em vez de empregados s"'_'vj�?
tlEssa é a mentalidade do homem f,ri.:., h{lnqueiro.

escol. Por isso por querer rodear-se apen� de la-]
caíos, êle criou a incocracia, e Com ela a desp rsona - �lização o desmanda e a incopetência. .

Êle ganhou mais o Estado perdeu.

DELEGADOS NAFTALíNICOS
Maquis JDH -13
Oficiais da Reserva, �"..poitéTa "lirilitar, em fun

ções de delegados receberam ordem da SSP para ves

tirem farda.
Tá na cara que mais esta arbitrariedade viza, dar

poderes de coação aos naftalínicos.
Desta forma o Napoleãozinho Adaime da mais

um chute nos regulamentos.

- XXI
CLASSE DE CR$ 20.000,00. Os funeionários do

nível 30 foram aumentados:
para Cr$ 26.000,00 os do Pessoal Fixo; para Cr$ .

26.000,00 (de Cr$ 19.500,00) os Juizes Substitutos e os

Barnabés do .padrão 1'8 do Tribunal de Contas;
para Cr$ 26.000,00 (de Cr$ 21. 000,00) os Coronéis da
Polícia Militar 40 Estado; e para Cr$ 24.000,00 os Ina
tivos civis que, quando na atividade, não percebiam re

muneração que a. tivessem encorporado ao vencimento
da aposentadoria (provento).

OS AUMENTOS E PERCE'NTAGENS respectivas:
Pessoal Fixo, 30,00% . . . . . . .. Cr$ 6.000,00
Juizes, etc., 33,33% Cr$ 6.500,00
Coronéis, 23,80% Cr$ 5.000,00
Inativos civis 20,00% Cr$ 4.000,00.
PREJUIZOS. - Se considerarmos corretos os au-

mentos dados aos funcionários desta classe de venci
mente, sem levarmos em conta as percentágens muito
m-ais elevadas dos aumentos de classes mais baixas e

mais altas do que esta, verificaremos que os Barnabês
do nível 30 foram roubados nas importâncias seguinte,;:

Pessoal Fixo Cr$ 500,00
Coroneis da Policia Militar Cr$ 1.500,00
Inativos civís " Cr$ 2.500,00!
PERSEGUIÇÃO

A maior perseguição, a mais berrante discrimina
ção, o mais palpável rancor, é dirigido contra o Inativo
porque - repetimos o que já foi dito antes - o inativ�
de hoie, foi o Barnabé nomeado por govêrnos anteriores
ao da "eterna vigilância" catar�.n,ense.

Como se vê ,pela tabela acima, os Barnabés Inativos
,qu.e se aposentaram depois do abono provisório que já
fOI encorporado aos proventos, tiveram roubados os seus
IJroventos em Cr$ 2.500,00!

.

Isto, entretanto, não foi tudo, pois o autor desta
coluna conhece perfeitamente a situação de u� aposen
tado de quem lhe tiraram mais de dez mil ,cruzeiros
q.uando o aposentaram com Cr$ 17.000,00; depois lhe
tiraram Cr$ 2.500,00 quando deram o abono aos demais
aposentados com Cr$ 17.000,00 e agora lhe ,tiraram mais
Cr$ 3.800,00 do último aumento que, para o mesmo se�
pre redunda em diminuição, perante os colegas!

C�L�O �Al\10S vai ter muito trabalho ,para corrigiI'
tanta inJustiça! Mas há de corrigir, não tenhamos dú
vidas, porque há de ser o nosso futuro Governador.

Prosseguiremos.
BARNABÉ DE ESPADINHA

':S"ê�;iõ'G��j�Hô"dê"jàiiôig;ãfi�m
POR CORRESPONDÊNCIA

O INSTITUTO N'ACIONAL DE TAQUIGRAFIA,
empenhado na campanha de difusão da taquigrafia
brasiIei�a, �briu ins.crições a.o seu Curso pOil' cor
respondencla, atraves de 12 lições. Escre.va hoje
mesmo, dando nome e enderêço, para a Caixa Pos-
taI n:o 2500 ou n.o 8600, São. Paulo. ..,

'SS%%SS%S%SSSiSSS%SS%%%S"SS$SSSi$SSS�
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DESMENTIDOS
JOINVILLE - 19-9-60 -

Governador Heriberto uui.
se solicitou à Direção da
Empresul; energia elétrica
para Barra Velha e Piçar
ras, opondo-se Pedro Colin
Diretor Empresul ficando
seu taâo Deputado Lauro
Loyola e Diretor Rádio Co
lon, Arno Enke, ficando
iaooraoel ao governad'or
paulino Bornhausen cau
sando séria divergencia.
Notada ausência Pedro Co
lin, e Deputado Lauro Lovo
la todos comícios UDN, í

tambem Nilson Benâer
Presidente Diretório Muni
cipal UDN JoinviUe. Fato
vem causando grande re

percussão 'círculos udenilStas
divididos sabndo Paulinho
Bornhausen prometeu re
tirar Pedro Colin direçã'o
Empresul assim que termi
nem eleições. Professora
Alice Murara Diretora Gru
po Escolar Conselheiro Ma
fra abandonou suas fun
ções para fazer campanha

EM JONIVILLE
eleitoral candidatos UDN.
Ex:.candidato PSD PTB
Prefeitura Guaramirim so

freu varias ameaças. ele
mentos UDN culminando
incidente provocado ele
mento chamado apelido
7'atu, apaniguado de Pau
linho Bornhausen, carote
risado provocações ontem
Guaramirim. Situaçã'o ten
sa aquele Município onde
UDN vem coagindo elei:

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

PER'DEU-SE
Cautela N.o 1724/60

Expedida pela Carteira
Econômica em 11/5/60.
de Penhores da Caixa'

Ministério da 'Marinha
€GMANDO D'O 5.0 DIStRITO NAVAL
O MINISTRO MATTOS
M A I A( INSPENSIONARA
DISTRITOS NAVAIS - O
Ministro Mattoso Maia visi
tará e ínspensíonará no cor

rente. mês, Os 2.0, 3.0 e 4.°
Distritos Navais, sediados
respectivamente em Salvador,
Recife e Belém. O titular da
pasta viajará acompanhado
do Capitão_de-Fragata
Carlos Auto de Andrade e de
seus ajudantesde ordens,
devendo chegar a S!lvador
no dia 15 a tarde. Após vi
sitar as instalações da Mari;

nha Brasileira na capital
Bahiana especialmente a

construção da Base Naval de

Aratu, partjrá para Recife no

-día '19 onde permanecerá até
) dia 22, visitando as íns ,

salações do Comando do 3;0
Distrito Naval, a Base Na

val de Recife, Escola de

Aprendizes Marínheíros e de,
mais instalações na Capital
Pernambucana. Em seguida,
1 22, partirá para Natal
mde ínspensíonará as obras
ia Base Naval, o Centro de

Instrunção "Almilrante Ta

nandaré".
'

'- Companhia de Fuzileiros

Navais e o Centro de neser
vistas Navais, Prosselguíndo
em sua viagem, chegará a

Belém no dia 23 do corrente
onde terá oportunidade de

visitar as instalações da Ba

se Naval de VaI de Cães, íns;

peoionando o dique seco re

centemente, terminado e já
em operação. O tittvar da

pasta regressará de Belém no

dia 26. Na �rimeira quinzena
de outubro serão ínspecío
nados 0-.5,Q e.6.o .t>i�trito Na

val. Em Salvador sua Excia.
foi recebido no Aeroporto, pe,
lo Exmo. Sr. Governador, e

altas autoriadades civis e mi-

litares, sendo todos consl,

�erados hospedes do Estado
da Bahia.

"I ti

AUXILIE FERNANDO FER
RARI A -RENOVAR O BRA
SIL ELEGENDO-O VICE_

PRESIDENTE

Itenção
"eoê eve '-votar em

E n�JINGO-CE SO- 8UIEL
Para Presidente da República

xl Jânt. Quadr.,

Adhemar de Barros

Marechal Henrique Baptista Duffles
Teixeira Lott

Para Vice-Presidente da República

X
III

Fernando Ferrari

João �ularf1 (Jangn)

Milton Campos

o si ai de derrota I
torado oposição. população
Joinville revoltada fato
candidato UDN Prefeitura
Municipal distribuir gra
tuitamente carne uertie,
colchões, sapatos, unitor
cem cruzeiros por pessõa,
em verdadeiro achincalhe,
em verdadeira aonmcalhe,
independencia eleitorado.
Joinvillense revoltado re:

pudiou atitude candidato
Paulinho recebendo Dire
tório UDN reclamações
proprios eleitores. Comício
UDN localidade Iririú sa-IIão Sete Setembro Delega-

rural Joinville tradicional
mente udenista comício
ontem realizado eleitorado
mais de seiscentos eleito
res aplaudiu delirantemen
te candidatos PSD PTB,

do Polícia Joinville pren-
deu sumariamente cidadão
Alvino Sousa por haver
democraticamente apar
teado candidato UDN. Lo
calidade Rio Bonito no
Salão Ginastico onde Pre
feito Baltazar Buschle te
ve sua eleição Prefeito
trinta e cinco votos zona

I
No pleito de três de Outubro
Prove ser um' bom brasileiro
Dando o teu voto' a Ferrari
Que é da lista o primeiro.

Clube !,'i5 de Outubro"
CONSELHO DELIBF.:RATIVO'
EDITAL DE CON'VOCAÇÃO

Pelo presente, convoco os senhores membros do
Conselho Deliberativo para uma reunião a realizar-se
no dia 25 do corrente, às 10 horas, na sede do Clube, à
rua Alvaro de Carvalho, n.? "', com a seguinte

ORDEM DO DIA
Eleicão da nova Diretoria do Clube 15 de Outubro.

J

Florianópolis, 20 de setemb-ro de 1960
Dr. Naldy Silveira

Presidente

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

SECRETARIA
Precisa-se senhorita, com bons conhecimentos de

datilografia e .português. Tratar no Instituto Brasil
Estados Unidos - Rua Felipe Schmidt 6.0.andar -
Edifício Zahia.

-"- ' " ,'... 7 W
.

r lEU j
SINDICATO DOS ENFERME'IROS E EMPREGADOS
EM HOSPITAIS E CASAS·DE SAúDE DE FPOLIS.

E D I T A L
Pelo presente edital e, em cumprimento ao disposto

no arUgo 6, da Portaria n. 146, de 18-10-57" 'ficam corr=
vocados os associados deste Sindicato para as .eléições
da Diretoria, Conselho Fiscal, Representantes no Con-
5elho da Federação e respectivos suplentes- que serão
realizadas no dia 25 do corrente, em sua sêde social ,pro
visória, à rua Vitor Meirelles n. 18 onde funcionará a
única Mesa Coletora, iniciando-se a votação às 8 horas
e encerrando-se às 14 horas. -

Somente terão direito a voto os associados que aten
derem todos os requisitos legais é estatutártos, sendo
condição para validade do pleito o comparecimento de
no mínimo 2/3 dos que preencheram aqueles requisitos,
cujo total é de 115 Sódos.

Ao se apresentarem para a votação deverão os as-
+

sociados exibir documento hábil de identificação.
Para outros quaisquer esclarecimentos poderão os

associados. se dirigir à Séde do .Sindicato.
Florianópolis, 22 de setembro de 1960

Reínoldo Carlos. SeU - Presidente

Lott, Jango, Celso, Doutel,
Helmulth Fallgatter, fa
lando Baltazar, Lenoir,
Eugenio Brus]cy, represen
tante PRP,. Fato grande
importancia política foi
adesão cabo eleitoral UDN
Rodolfo Holz candidaturas
acima com mais' âez pro
ceres UDN. Députado UDN
Tupy Barreto afirmando
comício Salão Casa Nova
Joinville hauer trazido
Joinville SAPS SAMDU
provocou risos. Eleitor per
guntou então se ele tinha
trazido tambem SESI rom
pendo assistente franca
gargalhada terminando co-
mício melancolicamente.
Caminhões Jeeps Departa
mento Estadual Estradas
Rodagem Inspetoria Esco
lar trabalhando campanha
eleitoral placas mudadas,
Delegado Policia Araquari
municipio fica entre Jotn
ville São Francisco Sul,
Euclides Gonçalves acom

panhado sub Delegado De

legado Eurides Muller Fes
tas populares interior mu

nicípio, no interior de
botequins procuram em

bebedar elementos UDN
finalidade produzir desor
dens, cercando ainda ati
vidades politicas normais
elementos oposição procu
rando amedrontar coagir
impedir livre manifestação
direitos politicas. Celso
Ramos comitiva estiveram
ontem Ilhota', ( Gaspar,

'

Massaramduba, Pomeroâe,
almoçando fabrica Yen
sen com operariado dire

ção importante empresa.
Delegado Polícia Araquari
prosseguindo plano UDN
liquidar oposição embebe
dou botequim localidades
Morro Grande, ttapocu
elemento UDN provocar
desordens. Localidade Bar
ra do Sul elemento udenis
ta agrediu eleitor opos�ção
entrando porta Igreja che
gando atingir padre com

socos depois finalidade ......-:--=:--......_...... _

prejJdicar oficios religio
sos e procissão entrou com

seu carro businando todo
tempo. Gino Aguiar candi
dato PSD PTB Araquari
Prefeitura local declarou
considerar-se. eleito, afir
mando estarem eleitos
Lott Jango Celso Doutel

. (�7U�puods�.l.lO:J)

I

-

- EM FLORIANóP-OLlS, nesta Eleição de 3 de outubro de 1960, O
ELEITOR PARA VOTAR, deverá receber do, Presidente da Mesa
- DE UMA Só VEZ - 2 (duas) Cédulas únicas, sendo:
1 (uma) Cédula Única para Presidente e Vice-Presidente da Re- .

pública.
1 (uma) Cédula única para Governador e Vice-Governador do Estado.

_ O ELEITOR depois de receber do Presidente da, Mesa - DEI UMA

Só VEZ - as 2 (duas) Cédulas únicas, irá à CABINE para marcar

em �RUZ (X) ou com uma CRUZ (+) os nomes dos nossos candida

tos, devendo TRAZ!:-LAS DOBRADAS,- SEPARADAM'ENTE - pa
ra celoeâ-Ias dentro da URNA, depois de mostrá-las DE LONGE -

aos Fiscais e Membros da Mesa.
NA CÉDULA úNICA para Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica, o nome do - MARECHAL HENRIQUE BAPTISTA DUFFLES
'TEIXEIRA LOTT - está colocado em TERCEIRO LUGAR e o nome

de - ;JOÃO GOULART (JANGO) está colocado em SEGUNDO LU
GAR - (Veja a colocaçãe oficial e .o modêlo da Cédula, na ilustra

ção ao lado esquerdo dêste folheto),
- NA CÉDULA úNICA para Governador e Vice-Governador do Estado,

os nomes de - CELSO RAMqS e DOUTEL DE ANDRADE' - estão'
ambos colocados em PRIMEIRO LUGAR (Veja a colocação oficial e

o modêlo da Cédula, na. ilustração ao' lado direito dêste folheto).
NO MUNIOPIO onde houver Eleição - TAM'ÉM - para a Pre
feitura Municipal, O ELEITOR PARA VOTAR, deverá receber do
Presidente da Mesa - DE UMA SÓ VEZ - 3 (três) Cédulas úni
cas, sendo ;
1 (uma) Cédula única para Presidente e Vice-Presidente da Re
·pública.

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

_
1 {'uma) Cédula única para Prefeito Municipal.

__;, "SE O "ELEITOR tiver qualquer dificuldade, em votar com AS CÉDU
LAS fUNICAS, peça ao Presidente da Mesa, que êle é .obrigado -
POR LEI - a ensinar como deverão ser DOBRADAS AS C:&DULAS.
Quando o Eleitor receber as Cédulas únicas (duas ou três, conforme
o caso) deve VERIFICAR NA PRESENÇÁ DE 'fODOS, se as mes-,
mas Cédulas não têm nenhum 'sinal ou <marca.

- ,MUITA ATENÇÃO ELEITOR......, Se você perdeu seu TíTULO ELEI,
TORAL, não tem nenhuma importância - mesmo porque, AGORA, é

. permitido VOTAR- SEM O TITULO ...... bastando apenas que você
, AINDA SE RECORDE do número e do local de SUA SEÇÃO enu que
votou na úLTIMA ELEIÇÃO. Se encontrar dificuldades para saber
qual o número da SEç.ÃO, peça informações no Cartório Eleitoral ou
então com qualquer dirigente do PSD-PTB-PRP ..PDC e PL.'

vô� UO�E
PAGUE DEPOl9

,
�,

A
-

,pR,AZO

DR. LAURO DIURA
REASSUMIU A ClI'NICA

( O' N Y' I T E
A 1.a IGREJA BATISTA DE FLORIANóPOLIS

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

seu templo provisórto à rua Conselheiro Mafra, 66 diã
riamente às 19,30 horas.

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

Para os 'truncados e cômplexos "problemas em que
se debate o homem � nossos dias, a Escrttura Sagrada
apresenta solução. ASsista, pois, nesta semana às Con
ferências bíblicas que lhe 'poderão auxiliar a encontrar
o caminho para a verdadeira felLcidade espiritual. A eil.
trada é franca e todos são' bemvindos.

x Celso Ramos

\

Irineu Bornhausen

Para Vice-Governador

x Doutel de Andrade

Carlos Gomes de Oliveira
./

Martinho Callado Junior
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PRÓGRAMA PARA A REGATA PRÉ-CAMPEONATO

eSlo I 1.0 páreo - 4 c/lPatrão
MARTINELLI - 'I'eodoro Rogério Vahl, Sidney

Prats, Ernesto Vahl F'ilho e Jobel da Silva Furtado (pa-
trão)

,

ALDO LUZ - Hamilton Cordeiro, Décio Mascarelo,
Helsiário . Schmitt, Dionisio Schmitt ,e Orlando Silva
Santos (patrão).

2.'0 páreo - s/patrão
MARTINELLI - Afonso Celso Corrêa e Wilson

Costa.
ALDO LUZ - Antonio Silva e Oswaldo Silveira.
3.0 páreo - s:kiff
MARTINELLI - Rornualdo Ferlín
ALDO LUZ - Orildo Lisbôa
RIACHUELO - Altamíro Ferreira da Cunha
4.° páreo - 2 e/patrão
MARTINELLI - CláuddoMoraes Santos, Fr-ancisco

Corrêa e Jobel S: Furtado (patrão)
ALDO LUZ - Carl Heinz Jeworowskí, M-anoel João

Teixeira e Álvaro Elpo (patrão)
5.o páreo - 4 s/patrão
MARTINELLI - Edson Altino Pereira, João Silvei

ra, Pedro Paulo Flores e Ilson Moreira.
ALDO LUZ - Wilfiam M. de Barros, Enio Sônego,

Hairton Hartel e Anibal Brognoli.
6,0 páreo - double-skiff
MARTI!NELLI - Odair José Furtado e Manoel

Silveira
ALDO LUZ - Ernesto TremeI e Wilson Boabaid
7.0 páreo - :yole a 4 remos - 'Principiantes
MARTINELLI "A" - Edson Schmidt, Rui de Souza

Lopes, Carlos Bernardes, Enio Luiz Reitz e Ernani Rut
koski (patrão)

MARTINELLI "B" - Arnobio José Glavan, Rei
noldo Poernbacher, Edio João Silva, Dilson Corrêa Reis
e Jaime Silva Furtado (patrão)

ALDO LUZ.- Manoel F. Moneiro, Nilson Kuhnen,
Paulo H. Vieira, Sergio Pereira e Orlando Silva Santos
(patrão)

.

RIACHUELO - Moacyr 'I'zelikis, Valní Barbí, Joel
Ventura, Arnaldo Regis e João Leonel de Paula (patrão)

8.° páreo - :yole a 4 remos - estreantes
MARTINELLI "A" _:. AntoniQ Souza, Luiz Carlos

de Assis, Filinto Schuller, Otaci1io SchuJrler e Jobel
Furtado (patrão)

MARTINELLI "B" - Wilson Lemos, José Carlos
Becker, Silvio Gandolfi, Lauro "Cardoso e Jaime Furtado
(patrão)

RIACHUELO - Demétrio Serr�tin�, Luiz Fernando
Tzelikis, Corsínio Nicomedes ela Mata, Sa'ulo Cesar Dias
e João Leonel de Paula (patrão)

9.{) páreo - out-rigger a 8 ·il'emos
MARTINELLI "A" - Cláudio Moraes Santos Er

neste Vahl Filho, Sidney Prats WHson Costa, Afo;so C.
Corrêa" Aldo Steiner, Teodoro'Rogério Vahl Francisco
Corrêa e Jobel IS. Furtado (patrão).

'

MARTINELLI "B" - Edson AltÍJno Pereira Wal
f'redo Santos, Odail' José Furtado, João Silveira,' Odaír
Siqueira, Saulo de Souza, Pedro Paulo Flores Ilson Mo-
reira e Ernani Rutkosiki (patrão).

'

ALDO LUZ - Carl Heinz JewOl'ows'ki Manoel João
Teixeira, Anltonio Silva, Oswaldo -Silveira' Osman Boa
baid, Wilson Boab'aid, Sadi Berber, Kalil Boabaid e Ál
varo Elpo (patrão).

� Marci!io �ois irre�utri,ei: �m mil�ão �or
Regressou segunda.terra à Idésio à Campos S'alles,

re-I
credenciado pelo clube ame, marcilista. Todavia, acredi, tão no firme propósito .de

Itajaí, o centro avante Idé., tornou com o atléta à cidade ricano, tratará. dá transfe- tamos que o ínterêsse do conservarem seus pontos de

sio, integrante do último se- portuária, onde devidamente rência do destacado craque clube rubro, perdure por vista qual seja a de exigirem
lecionado catartnense. Co- pouco tempo pois Os mente, pelo passe de Idésio em U!11
mo noticiaram os jornais do Bocaiuva, Campeão Ciladino de res do clube rubro anil, es Milhão de Cruzeiros.

Fulebol de SalãoRio, Idésío, esteve treinando
no América F. C., anele a

presentou bom Tend\w.ento,
tendo agradado aos ·'ffiretores
americanos. Laércio Gomes
ex-treinadr do Marcílio Dias

e responsável pela ida de

12.O ('amplonilo Brasileiro Bancário
Na' manhã de domingo foi Esporte _9lube e Bocaíuva d F I b I (W II S d ACESC)encerrado o certame citadino Esporte Clube, partida rela, . e u e o. a er ouza, a :

de futebol de salão com a tiva as disputas da séríe me- De 13 a 18 de setembro na c h a v .e A. Dos estados
efetivação do terceiro encon, lhor de quatro pontos. capital paulista foi dísputa, que desfilaram, o que me-
tro' entre Caravana dtQ Ar A exemplo das duas partt, do o décimo segundo cam- lhor impressão causou foi o

------------------------- das anteriores a retréga.rfio peonato brasileiro de futebol estado dos gaúchos, não só
seu tempo regulamentar' nao bancário. Participaram do pelo uniforme como também
[1 presentou vencedor, sendo meamo, além dos paulistas, pela homenagem ];!restada a

realízadas duas prorrogações que foram os patrocinadores todos os participantes em es

de 10 minutos sem contudo mas oito \ estados a saber: pecial aos bandeirantes pa,
chr-gar o prélio a ter um re, Guanabara - Santa Catari- trocinadores do certame. Eis
sultar'o definítivo. na - Bahia - Paraná _ os jogos e resultados das

de 'sábado as equipes do As duas equipes apresen- Pernambuco _ Minas Gerais duas chaves.
Almirante Barrso .e Navegan_ taram-se com os mesmos de- - Rio Grande do Sul - Pa
tes curo resultado fei um feitos e com as mesmas vir- rá. Estes estados foram di
empate de OxO. No outro tudes, vídídoa em duas chaves as

embate o Marcílio Dias Defeitos, porque jogavam sim compostas Chave A _

venceu ao São Domingos com suas linhas ofensivas Guanaraba - Pará - Para
por 2xO. rechadas, amontoado Os ho ..

· ná - São Paulo e Bahia.
BtUMENAU - O �jube mens que trabalham na Chave B - Santa Catarina

Náutico América, está víva, I frente encarregados de rom, - Rio Grande do Sul - Per;
mente empenhado nos pre- perem O· bloqueio defensivo f. nambuco e Minas Gerais. Na
paratívos para o campeona, com isso facilitando, e mui te, noite do -día 12 foi realisado
to estadual de remo. con, a marcacão dos elementos de o congresso de abertura do
tando com novos atlétas Q•• defesa. É virtudes porque ro, certame. Dia 13 no estádio
oito gigante e o quatro- com. I

ram leais em toda linha. distrital da Moóca foi reall-
estiveram i calizando mais! Enquanto isto o espírito de sado o desfile d09 nove es-

um treino. I luta era inconteste, lutavam tados participantes e tam,

(cont. na 7a pag.) bém a primeira rodada pela

.

.Ilesellba lI/oterior
BRUSQUE - O ouaranv,

vem de solicitar à LLga Brus;

quense as datas ae 25 e 2fi,

para efetuar jogos. Dia:2.ó

realizará um festival e'lpor�

tívo pela manhã enquanto

que no outro dia à tarde de

verá realizar uma partírla
mtermunícípal.
BLUMENAU - Os jogado

res Roberto, Zito e Deba,
que estão em negocia com o

Palmeiras, tiveram a OpOI'"
tuniadc de se apresentrar
para o público blurnenauen
se ao integrarem o quadro
al�i verde na peleja contra I)

Tupy. Todos Os três jogado
res apareceram com de,",;;!

que.
ITAJAI' - Em prO�g'll

mento ao to .neío de clubes

amadores, jogaram na tarde

Guanabara 2 X S. Paulo O
14.9-60 - 14,00 -

Paraná 3 X Bahia O
16,00 -

Pará 1 X Guanabara 2

15-9-60 - 14,00 -

Pará O X Bahia 2

16,00 -

Paraná O X São Paulo 1

16-9-60 - 14,00 -

CHAVE A
13-9-60 - 19,30 -

Pará 3 X Paraná 1

21,30 -

Guanabara 5 X Paraná O

16,00 -

São Paulo 2 X Bahia 1

17··9-60 - 14,00 -

Guanabara 1 X Bahia 3

16,00 -

Pará O X São Paulo 4

18_9-60 -

Inês e Iria. A cPstinha da Rodada final no estádio
à noite foi Zul.ua com 16 pon ..

FORRO
IRMÁOS BITENCOURT

I
(AIS BADARO ' fONE HQI

I ANTIGO DEPÓSITO DAM1ANI

""

BASQUETE

COISAS DO :ESPORTE Foi movímentadássíma municipal de Pacaembú.
noitada ae 5.a feira na qua, tos. 15,30 _

dra da Faculdade de Direito, M. Gerais 2 X Guanabara O.
por ocasião de mais uma ro VOLEmOL pHAVE B
dada pelo Torneio Estudan- Como complemento da pa- M. Gerais 2 X Pernambuco O
til. A grande assistência que rada esporbiva estudar..tll, R. G. do Sul 1 X S. Cato O

x x x
lá cmpareceu, teve a opor- defrontaram-se as roites S. Cato O X Pernambuco 5

ârbit d F C F em tunidade de assistir ínteres, equipes do C_olégio oatart, R. G. do Sul O X M. Geraís 2
Certo jogador, dirigindo-se a um ar 1 1'0 a -, .

..
tom de pilhéria afirmou: Então, vão ganhar dois mil sante partida de basquetebol nense e Institut,) de Educa- S. Cato O X M. Gerais 4

cruzeiros para apitar uma pantida, hein? feminino. Estava programa- ção, que brtndaram ao pú, R. G. Sul 4 X Pernambuco O

_ É, respondeu o apitador vai ser uma BALBADA! do mais um encontro entre blico presente, com uma

x x x
o Colégio Coração de Jesus e emocionante partIda. Saiu

ESTORINHA
Instituto de Educaçã" In_ vencedor o Instituto de Edu-

Cabo da Polícia, vindo do interior, foi dar serv�ço, do- feli7lmente, o Instituto de cação, pelo pl�card de 2 a

ming'o pela manhã, no estádio da F.C.F., comandando Educação, por motivos ml)x- 1, em sets de 15--12, �_;_15 e

um pelotão. Alertado por um dirigente da F.C.F. d'e que plicáveis não compareceu ao 16-14. A pat:tUa embora 113.0

deveria proibir pessôas no muro, dirigiu-se onde havia compromisso. Foi convidada alcançasse slht plenitude na

um grupo e ordenou: Desçam todos daí, vamos! A tur- então, em última hora, a parte técnit'.1., valtlU pelo C'l'

ma desceu mas... prá dentro do estádio e assistiram o equipe do Clube Universitá- pírito de fibra em que o;;;

jôgO melhor acomodados' e de g·raça. Essa é bôa. rio; que am.da não está bem sextetos se empenharam. O

x x x formada. Mas as,sim mesnw, Instituto, muito bem dirigido
Aquele desportista que dizia que o Presidente da F.C.F. as moças do Clube Universi- por Nildo SeU, após estar

era ditador eMava aborrecido porque o América F. C. tário, demonstrando alto perdendo na 'negra-'pór ll.

:havia forç;do a sus,pensão do início do Estadual. espírito de desportividacte. a 4, reagiU de uma maneira
x x x

.

colO'caram seus unifotJ,l1es e_ espetacular, igualando o

Existe (oficialmente uma) duas associações de crol1ls-1 fo�am à luta, a fim �?e não marcador ele 14 a 14,
.

para

tas. Como ,ClQnsta do regulamento da F.C.F. que cada deIxarem em falta o grande logo em seguida conslgn�,r

delegação deverá ser integrada pOl' um cronista. O "ne-

tPúbliCO presente. Venceu ° mais dois ponto", e vencer

gócio" vai dar "·galho". Colégio das Irmãs !pela con_ por 16 a 14. O ColégiO' Ca.

.

x x x tagem de 26 a 2, espelhaniJo tarinense, tndividualment�
Aquele "praça" da Estorinha, ,repreendido por ordenar assim a superioridade níti- melhor não:> soube garantIr
que a turma do muro pulasse para dentro do estádio, da de sua equipe. Ana Maria a' vitóI:ia, qua.'1d') vencia rie

respondeu ·Clom a maior simplicidade do mundo: O �ul- Beck, Zulma e Aurea, futu- 11 a 4. Alás, o Catarineme,
pado são vocês, pois deveriam ·colocar ca.cos de vIdro ras estrêlas do esporte da jogou errado ,em. t�� ,1S

em .cima do muro. ,cesta se conduziram muito "sets", pois gastou seus d' .1s
x x x bem, garantindO' a vitória de melhores 30rtadores, no me;:;

sua equipe. Em se tratando mo alinhamento da rêde, ao

de novatas no esporte cri.a.do . invés de utilizá-los em dia.

por James Smith, podem:js gonal. Dêste H.odo, o Tnsti
considerar 8·8 moças do C')- tuto, numa feliz difeção :te

légio, CO''110 exc·elenteJ e técnico que '�oube fazer n"

prmissor3s s.tldas do ceato- substit�ições r,º momento
boI fl.).::.I"nóp:itano. Está de exato e solicitar tempo, 0:3

para be�1s o profesor Nildo -hora certa:, permanecia na

[SeI, f;rande incentivadr ,r defesá" bloq .leando oem E'

por qne não clizer o precusor atacando quando os doi<;
do basquetebol feminino em cortadores do colégio catari.

.

nossa citl:tde. O Colégio Cu.. nense se ·en.cc)ntravam no

lraçã:J de JeS'us, principal.. fundo da qU'3.'t':a. A partiria
mente �\. direção daquele nos últimos puntos foi dra
modelar estabelecimento ,le mática, causa'1'lo momentos·
ensino, 'llep:c� todo o nCt.';J de itenso ne�'vosismo entre
aplaus:1, iode o nosso apolo. Os atlétas e principalmente
pela maneira que vem cola- aos' torcedo�es. Esta é a se

borando na prática do espclr. gunda vitória. .do Instituto
te sadio, ,no setor feminino, sôbre o Colégio Catafinens';l
em nossa' capital. nas jogos es.turli),ntis, que es.

Jogaram lJ�lo UIl,i�rsiijá- tãa sendo í;Qmemorados peh
rio, Silvia, I':lO�dé: R'ã.qucl, ,realizagão ·da Semana d()

Alva e ROsita, que cO'nsig- ,Estudante Catarinense.,
.

nau a cesta de honlla 'pa�'a Funcionaram na arbitr�
seu clube. Jog>tr,tm ainda pe. gem, os senhores PedTo Me.
lo colégio da, irwãs, M-1!.':a lo. e Nazare'lo Nappi.

Vamos aos "fuchicos" de hoje!
Aquele torcedor do Fluminense, satisfeito com a golea
da contra o Madureira comentou: O Flu é o quadro de

títulos inédito�. Portanto o frime�:o da Guanabara será

nosso.

OBS: A rodadl!- final colo-
cou em luta as equipes me

Ihore9 colocadas, -nas duas
chaves: Guanabara e São
Paulo (Chave A) e Minas
Gerais e Rio Grande do Sul
(Chave B). O jogo ,entre as

seleções Paulistas e Gaucha,
não foi realisado por desis
tência dos. bandeirantes. A
colocação final foi a seguin_
te. 1) Minas Gerais; 2) Gua

nabara; 3) Rio Grande do
Sul; i)_ São Paulo.
A SELEÇãO CATARINENSE
NO DÉCIMO SEGUNDO

CAMPEONATO
BRASILEIRO

rinense. •

O DIABO DISSE NÃO - América F. C., no principal
papel

CASA DE SEGRÉ'DOS - Bastidores da F.C.F.

Santa Catarina mandou a

São Paulo uma seleção rela
tivamente bôa, para partici_
par do certame brasileiro.
Infelizmente, não fomos mui
to felizes pois realisamos
tres jogos, fomos derrotados abordados, destacamos a ta

em todos, e não marcamos
xa das arbitragens, regula

um único gol. Acredito, que o
menta e campo que não têm

fracasso de nossa represen-
alambrados.

tação deve-Se ao pouco pre-
x X X

paro físico pois jogamos trê9 A equipe do Henrique La-

dias seguidos e no terceiro ge de Lauro Muller se mostra

jogo poucos jogadores ti- interessado no concurso do

nham condições físicas para atacante LOln,ayer, atualmen_
pl,'eliar. Dos nossos jogadores te defendendo o conjunto do

destacou-se . Edmir como o Guarany desta Capital.
mais regufar, Aniel jogando Caso as negociações. che�

um bolão no primeiro prélio guem a bom termo, Lomayer
e pelo ataque dois elementos só poderá ser transferido S!m

destacaram_se mais Hélio e janeiro do próximo ano, já
Itamar principalmente o pri- que seus estudos o prendem
meiro. A,nossa embaixada foi no momento, nesta capital.
a seguinte: Presidente Wal- x x x

mor Medeiros, m�mibros Wal- O Campeonato Estadual
dir Carreirão .e Edú, e os teve seu inicio transferido
.';eguintes jO'gado·res - Nilson pela., Feeração Catarinense de

Romero, Papico, Merelão, Futebol, em virtudes de não
Amadeu, Simaa, Dias, Edmir, se conhecer o atual vIce cam.

Aniel, Oládio, Meireles, Hélio, peão estadual do ano passa_
Pinto, Herci'lio, Joquinha e do. I

MO'torzinho. Este foi o desen_ Como· se sabe o Caxias,' de
rolar do décimo segundo Joinville no momento man

campeonato brasileiro de tém o título. Prém em virtu_
futebol bancárIo. - de de um prtesto do Améri.

CARTAZES DO DIA
O úLTIMO ATO - A suspensão do campeonao es'tadual.

Protagonista Presidente da F.C.F.
,

ESPERA ANGUSTIOSA - O início do certame cata
'o

X XI x

Muita coisa ,pode acontecer a um jogador de futebol. Por

exemplo: "A CHAVE QUE UM ELEMENTO USA PA
RA ABRIR AS PORTAS DO TRIUNFO".

x x x .

Os locutores soLtam cada uma!

"O Juiz ante tantos tentós, esteve a con-tento".
x x x

A PERGUNTA INFAME - Você sabe qual foi o Cro

nista (?) que usou o nome famoso da Rádio Guaru
já, para poder realizar boletins sôbre os jÓgos ban

cários, pelo certame nacional?
pista - Trabalha numa emissora de pequeno .alcance.
/' x x x

A ÚLTIMA - Aquele ..senhor que li.ão entenfre n�da de
futebol ao ouvir que o passe de Rato havia custado ....

Cr$ 204.000,00, exclamou admirado; Foi o Rato mais
caro (lo mundo de que já vi falar!

EME-BE
x x x /

RUI LOBO

A fim de tratar de assun- ca, também de Joinville, e

tos ligados ao campeonato que deverá ser apreciaS!.o _pe
estadual, a Federação Cata_ lo Tribunal de Justiça Des
rinense de Futebol vem de
convocar uma assembléia

geral para o próximo dia 24,
sábado, às 20 horas, nã séde
da entidade, com os presi
déntes de Ligas e presiden
tes dos clubes Que irão par
ticipar do grande· certame.
Entre Os assuntos a serem

portiva, poderá alterar a si
tuação, dando ao America o

segundo pôsto ao lao 00 pró-
prio Caxias.

.1t

A primeira rodada do Es

tadúal de 1960, e�á p�evista
para q dia 9 de outubro, con_
fe·rme declarações do presi
dente Osni Melo, que espera
to: o colendo até aquela da
t.?, r�solvido o caso América
e Comercial.

x x x

A notícia da transferência
da primeira rodada pelo
Campeonato Estadual não

teve bôa repercursão no in

terior do Estado, 'Já que as

equipes que iriam par'tícipar
do grande certame jà esta

vam prontas' para a íargada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. C. - Dia 24 - Sábado - Soirée da Primavera (Festa do Perfume). "resenlação de Quinze "Vendedoras de Flôres". SaFá esco
lhida a "Rainha da Primavera". Mesas na Relojoaria Muller. cr$ 200,00.

--------------�-------------------

Clube Recreativo "6 de Janeiro"

ESTR'EITO
PARA VI(E-GOVEIRNADOR

VOTE EM

MARTINHO CALLADO JUNIOR
...

MOTOCICLETA

IMPRESSORA
lfRqhil0 r*�A._ De conformidade com o disposto no art. 86 § 1.0

dos Estatutos, pelo presente faço público a quem ínte
ressar que está aberta concorrência para o arrenda
mento dos serviços de Bar e Restaurante do Clube Re-
creativo 6 de Janeiro a partir desta data até o dia 30
do corrente mês.

'

Os interessados poderão apresentar suas propostas
em envelopes fechados em que conste o seguinte: -

1. Pagamento mensal do arrendamento a que se propõe
2, Prazo do arrendamento
3. Que se sujeita ao pagamento das taxas de I az e água

consumida pelo Clube e bem assim da limpeza, en

ceramento e lavação de toalhas.
4. Que se propõe a zclar p�dos os per�n�es que --------------------------------��----�--��----����

compõem o Patrimônio do Clube que, serão arrolados "entro Rcademl·CO XI de fe-verel·ro�e��is��ll�::o��cf�re��!r:���i�·oderão obter Com o Sr, (, Jt U U.
Alipio de Castro, Diretor do Patrimônio, diáriamente
na Secretaria do Clube.

Estreito, 15 de Setembro de 1960
EGIDIO AMORIM - PRESIDENTE

f"1 1 1 '1 '1'''1'1" IS -,O 42
12 2.4 36 48EDITAL DE CONCORRÊNCIA

--..c.. @ ....._-

E
,.,

CARIMBOS, ENCADERNAÇOES
SERVIÇO DE CLJCHERIA

COM PERFEIÇÃO E RAPIDEZ.
.. . ..

Ru� CONSELHEIRO MAFRA, 123.
FLORIANÔPOLlS SANTA CATAHlNA

F'lorianópolis, 2 de setem- ta Catarina, no período .",
bro de 1.960 1960/1961, cuja constituição
Temos a honra de comuní, é a seguinte:

cal' que, nesta data foi em- Presídente :

ipossada la Diretoria eleita Bayer
em Assembléia Geral de 12 1.0 Vice-'Presidente:
do mês d'e agôsto p. p. e que Everton Jorge da 'Luz

regará Os destinos do Centro 2.° Vice.Presidente: -

I
Acadêmico "XI de Fevereiro',' Reinaldo Ramos Lima
Faculdade de

Di"It°Â' vni S· Õ""<iO'
- Paulo no.

Ernani

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE ÓTIM�S SALAS

Servindo especialmente para Escritórios, Gabinetes
Dentário, Consultório, Fotografo, etc., Sito à Rua
João Pinto 9 - Sobrado.

'Trata/ à Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar ou pelo
Telefone: 3756.

feneravel Ordem Terêeira de São
Francisco da Penitenciá,

E D I T A'L
ELEI'ÇÃO DA MESA ADMINISTRATIVA

EM OBEDIENCIA, A DETERMINAÇÃO DA MESA
ADMINISTRATIVA, E, EM .cONFORMIDADE COM
OS ARTS. 9, 10, 11 e 12 DO COMPROMISSO EM VI.

GOR, SÃO COlNiVOCADOS OS IRMÃOS DESTA VENE
RAVEL ORDEM TERCEIRA, PARA COMPARECEREM
NO DIA 18 'DO CORRENTE MES, 3.0 DOMINGO DO

MES, EM NOSSA IGREJA, AS 10 HORAS, A FIM DE
TOMAREM PARTE NA ELEIÇÃO DA NOVA MESA
ADMINISTRATIVA PARA O TRIENIO DE 1960-1963.

Florianópolis,' 3 de Setembro de 1960.
Reynaldo Dias de Oliveira

Secretário

Vendo uma, marca CZEPEL, 5�/2 HP, amortecedores
dianteiros e trazeiro, em perfeito estado de conserva

ção. PREÇO: Cr$ 45.000,00 - Facilita-se o pagamento.
Ver e tratar no Pôsto da C, Ramos S/A - Estreito, com

o sr. Pedra (telefone 6244)
-------------------------------------

Clube IR. "t,o de Junho" (S. José)
CONVITE

A Diretoria do CLUBE RECREATIVO
"1.0 DE JULHO" tem o prazer de convidar

DIA 24 - Soiré� �aTp�i!v!r: g,esta do Perfume) V. S ..e Exma. família, para SOIRÉE DA PRI
com as "Vendedeiras de Flôres". Reserva MAVERA a realizar-se no dia 24 próximo,
de mesa-s Relojoaria Muller. Cr$ 'BOO,OO.

com início às 22 horas.OBS.: .A Diretoria do Clube recomenda o uso das car-

teirinhas, que serão exig idag rigorosamente na NOTA: - Após a Soirée haverá condução.
------------------�,�------------------------------� -------------------------------------------------------

_ ,_ .-l?.I".

Olídia Sens, propr ietár ia, do Instituto de Beleza Alzi1ra Passoni

Valverde, tem o máximo prazer de comunicar as suas dis; Pedro Paulo Pavesi

tintas freguezas e amigas que transferiu o seu Instituto Ivens de Castro Faria

para a Rua Fernando Machado n.? 36. Agradecida Na oportunidade apresen-.

aguarda a sua visita. tamos as nossas mais res,

peítosas Saudacões Uníverst,
tárias.

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

Ouvidos - Nariz e Garganta tem-a satisfação de comu

nicar aos seus clientes e amigos, que reabrirá sua cli.
nica em FLORIANÓPOLIS, em Março de 1961.

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

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

<,

E. I aDO e 4 .eses II', .anelato
realizoa e. S.8t. Catlrill:'
- SAMDU EM LAJSS
- MATERNIDADE DO IAPETC EM SÃO

FRANCISCO DO SUL
- AMBULATóRIO MÉDICO DO IAPC EM

JOINVILLE
- AG:E;NCIA ESPECIAL DO IAPETC NO SUL

DO ESTADO. S1:DE EM CRICIúMA E 5
AGENCIAS

. .

- 2 NúCLEOS RESIDENCIAIS EM naus
SANGA E SIDERóPOLIS /

- AGÊNCIA DO IAPI EM RIO DO SUL
- 217 RESIDÊNCIAS DE ALVENARIA NA

CIDADE DOS MINEIROS
- AGÊNCIA DO IAPETC EM LAURO

MüLLER <

- SAPS EM ITAJAÍ
- SAMDU EM JOINVILLE
- POSTO DO JAPETC EM

BRusaUE
- REORGANIZAÇAO DO HOSPI·

TAL DO IAPETC EM SÃO
FRANCISCO DO SUL

- 14 AMBULATóRIOS MÉDICOS
EM CRICIúMA

- SERVIÇO MÉDICO ESPECIALI·
ZADO EM CRICIúMA CONTEN·
DO: 1 FARMACIA - 2 GABINE·
TES DENTARIOS - 1 RAIOS X
- 12 CLíNICAS MÉDICAS -·1
LABORATóRIO - 2 AMBU·
LANCIAS ,t

� \\ - citad.uõ apeBl\9 al,umas das reallaçõell'
de maior vulto

GOVERNADOR

DOUTEL DE ANDRADE

E iealizará ••ito mais:
<,

- AGÊNCIA DO IAPI EM JOAÇABA E

CAÇADOR
•

- AMBULATóRIO DO IAPC EM ITAJAI
- SAMDU EM JOAÇABA
- HOSPITAL DOS PREVIDENCIARIOS EM

LAJES
- AGtNCIAS DO SAPS EM LAJES E

. JOAÇABA
- AGÊNCIAS DO IAPETC EM MAFRA, JOA· .

ÇABA E LAJES
- POSTO DO SAPS EM SAO FRANCISCO

DO SUL, CRIClúMA, IMBITUBA HERVAL
D'OESTE E CAÇADOR

- SUB-AGÊNCIAS DO IAPETC EM CHAPE,
ce, SAO MIGUEL D'OESTE

CURITIBANOS. CAÇADOR. V!-
DEIRA, RIO NEGRINHO, PôR·
TO UNIAO. SAO BENTO DO
SUL, SAO JOAO BATISTA. E
DO ESTREITO EM FLORIANó'·
POLIS

- SUB·AGÊNCIAS DO IAPI EM
VIDEIRA' E CHAPECó

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

fase de insléiJação

..

VI C E 1

."

IIUm. catariuense de
-

coraçao realizações"e de

berto Pereira Oliveira
2.0 Secretálrio: - Aderbal

Guaranjy da Rosa
1.0 Tesoureiro: - Moacyr

Motta da Silva
2.° Tesoureiro: - Norberto

Silveira de Souza
Bibliotecário: - Dyrce Bar;

dá
Orador: - Ncrêu 'Ghiz

zoní

CONSELHO FISCAL:

Ernani Bayer
Presidente
.Paulo Roberto Pereb'a Oli
veira 1.° Secretário

'4 TELHAS. nJOLOS �
CAL E AREIA

IRMAOs BITENCOURT
(�I� BAOARÓ • FONE UOt

ANTIGQ D E PÓS IT O D" .... ' A NI
-

-

-

i

\
i
I

R Á D I O
GUARUJA
Programação Para o Dia
23- de de Setembro de 1960

(SEXTA-FEIRA):
As, 6,35 -
Alvorecer Em Nossa Terra

As 7,05 -
Revista Matinal
As 7,55 =:
A VEMAG Informa

A'?:l il55-
ltepólter ALFRED
As 9,G5 -

fdefone Pedindo Música
As 10,30 -
AnLvctica nos Esportes
As 10,55 -
Informativo Casa Brusque
As 11,05 -
Mus:ical Copacabana
As 11,55 -'
Repórter ALFRED
As 12,25 -

.i "1.MAG Informa

As 12,30 -

Carnet Social
As 12,35 -
i:nqHnto Você Almoça
As 12,40 -

Na Linha de Frente
As 13,05 -
O Trabalhismo em Marcha
As 13,35 -
Co.'",ite à Música
As 14,05 -
Show Musical R.G.E.
As 1�,05 -

I'eleíone Pedind� Música
As 16,00 -

A VEMAG Informa
As 16,05 -
Telefone Pedindo Música
As 18:Ef.i -
Repórter ALFRED
As 18.1[' _
Resenha J-7
As 18,35 -
Vitória Popular
As 18.55 -
A VEMAG Informa
As :9,00 -
Momento Esportivo Brahma
As 20,35 -

I
Telefone Para Ouvir
As 21,OIJ -
Repórter

.

ALFRED

J As 21,05 -
A Cidade se Diverte
As 21,30 -

lA
VEMAG Informa

As 22,05 -
Grande Inform. Guarujã
As 22,35 -
Programa do PDC

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARAISO

- •• 'DICO

Curso de ElpeclaUzação no JlGlpl
tal d9' Servidor.. do .úa40.
(serViço do prot. Mariano di A:A.
drade), Consulta.: Pela manhi no

Hospital de Caridade. 'A tardl daa

15.30 horal em diante no colllUl.

tório. à Rua Nunea Machado, 17.

esquina da Tlradent.. - Til•.
2766. Re,ldêncla - Rua .ara
chal Gama D'Eoa D.O 141 - T.l.
1120.
.'

__:;;:1
DR. AYRTON DJI OLl

V.IRA

DO.NÇAS DO PUL.IO
- TUBItlRCULOS. -

Con.ult6rlo - Rua "llIp,
Schmlcl'. 18 _' TIl. 1801.

Horário: du U .. 18 boraa.

Relldlnola - ,.UPI SOhmld',
D.O 117.

DJ{. ANTON 1.0 MUNIZ Da

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGlA
ORTOP.DIA

Conlult6rlo: ,João plniO 14 -

Conlulta: dai 11 àl 17 hOlU, dlá
rlamente. Meno. aOI lábadoa. Re
Ildêucla: Bocalu.,., 186. Fon. 1714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Fac\lldad. Naolo.
nal de Medicina da Unl,vlldadl

do BrUll

Ex-Interno por concureo da .atu.
nldade_E.cola. (Slrvloo dO prol.
octávio RodrlCU" Lima). .x
Interno do Servloo dI Clrur,la do'

Hospital I.A.P.E.T.C. do RIo d.

Jant;lro. Médico do Hoapltal d•.

CaridAde e d. .r.ternldadl Dr.
Carlol Corria.
DOENÇAS D. S�H01A8-
PARTOS - OP.BAQO.S -

PARTO Sill! DOB pelo .'todO
pllco-prortlaUoo

Conlultórlo: Rua ,Joio PlIlto a. lO,
daa 16.00 àl 18,00 ber... A.....

.

com hor.. maroadU. Te1IIOJl.
3086 - Belldlno1a: Rlla GeDual
Blttencouri D. 111.

DR. LAURO DAUR.4
CLINICA O••AI.

Especlall.ta Im moléatlu dI Se
nhora. e 'Ial urlnárl... Cura ra_

11cal dai lD1ecçõ" agudu • orl-
. nícaa, do aparllho ,entiO.urlnárlO
em ambce o. "XOl. DOInou do

aparêlho Dlge.tl'o. do ellMma

nervcso. Horário: 10� àa 11 •

2lh à. 6 horu - ColLlUli6r1O:
Rua Tlradentel, 11 - 1.0 ..dar
- Fone 3246. RIIldIDo1a:."
Lacerda Coutinho, 11 (Cbioara co

Eapanha _ rODI 11ft.

Dr. Hélio Peixol'J
ADVOGADO

Escritório - Rua Felipe
Schmidt nO �7 - 2° Andar -

Sala 4.

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 401.
Telefone - 2422.

Dr. Helio Freitas
-

.
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLtNICA GERAL
Consultório: Rua oei, Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 às 19 horas (ao la�

do da Farmácia do Canto).

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

6367.

DR. HUBI GOMES

MEIDONÇA
.H.DlCO

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

Rua Gal. Bittencoc.r\ n. 111.
Telefone: 2651.
COQult6r1. :

Rua Felipe Sehmld' ·a. 17.
Esq..Alvaro de Carn111••
Horário:

I'as 16,00 às 1.8.00, diluia
mente eltr.et(' aos sábado.

foiiíiãiiõr'---õllss�õ-õãii
�--��---� wa_--�-�-----�
DR. BENRIQU. PRISCO

DR.:NEWTON D'AVIL'"

Doença. a. Senhoru - proctD
Ibgla _ iletrlcldad. .'dlca

Operaqaée _ DOIDOU dI Sen.ll.o_ Cop..ult6rlo: Rua Victor .11_
ra, _ Clinlca dI Adultol relle. n.o 28 __ Tlflelone 1307

Con.ulta.: Daa 16 hora. em dlantl.

Residência: Fono, 8.411. Rua BIll-

menau. n. 71.

DRA. EVA B. SCH'WEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstia. de &I1us e recto.

T!atamento de hemorroidas, fis'ulu••te.
CInr,i. anal

CONSULTORIO: - Eua CeI. Pedro Demoro, 1553 -

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
MgTODO PROPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON

ESCA
" '7, ;)i,: '. !�"\;:' 'i,,:�:: ,; :::'::::: ; _�:�1?:;.: ;,:;�\�':;:;l\''t,."

... .;,·,.. q·}):.'F,,;:-})·:!!)I��:··�)-., }}:.'.

• - Dar a devida assistência social aos

pescadores e suas famílias

CIRURGlAtJ DENTISTA
DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE 00 PARAN'A

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MAIERNIDADE (A�MELA DUTRA
SE"RVIÇO DE RAlOS X

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

Exames do Estômago - Ve!'icula Biliar -- Rins
Torax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica

(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE APQUIRIDO

ENDERIlÇO: Rua Irmã Benwarda stt». õníbus à por
ta (Almte. Lamêgo).

CUNICA SANTA CATARINA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -
Angustia - Complexos - Ataques - Manias -

Problemático Afetiva e sexual
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

Insul1naterapla - Cardiozolorapla - Sonoterapta e

Psicoterapia.
Direção dos Psiquiátras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA

DR. JOSg TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 às 18 boras

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 I
(PraÇa Etelv�na Luz) •

..........................................
� � .

.I

Elejt1mos um govêmo que se proponha a:

STUDIO JURIDICO
Mauricio dos ReIs - advogado
Norberto, Brand - advogado

Advocacia' em geral no Estado de
Santa Catarina

Mais de 50.000 pessoas em SAN
TA CATARINA vivem e de
pendem da pesca.

Até hoje, o pescador é um abando
nado na coletividade caiarinense.

Sem assislencia do Estado, sujeito
à própria sorte, 'só tem sobrevi
vido pela fôrça do seu inquebran
tável 1Jigor. • Desenvolver (l indústria de produtos

e sub-produtos da pesca

Correspondentes:
INGLATERRA BRAStLIA
ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

ARGENTINA SAO PAULO
Ed. SUL AMJllRICA 5° andar.

Fones: 2198 e 2681
............._ ,

Rápido Y'BAR'RIGA VERDE" SIA
Transporle de Cargas

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

• Financiar a construção de barcos
• pe�queitos

• Promover a reorganização e a (un
cionamel'ito de cooperativas para a'

revitalização das colônias de pesca

... I...·i

.,
""

x X x,

Em Organização
Tráfego Mútuo com o "Transportes Osni" e

"Transarco - Transportes Rodoviários"

Matriz
FLORIANõPOLIS

Filial
SãO PAULO

Rua A,nháia n. 740

Telefone: 52_74-79

Agência - SÃO PAULO
Rua Itarirí n. 61
Telefone: 9-37.84

End. Tel. TRANSVERDE

• Fazer funcionar escolas de pesca

EM

Rua Fco.o Tolentino n. 11

T.elefone: 34_90
Caixa Postal n. 511
End. Tel. TRANSVERDE

AgênCia
RIO DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 99
Tel,efones:
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, Aririú, Santo
Amaro da Imperatriz, Bom Retiro Ul'ubici, São Joa

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

Otoni, Teresópolis, Nanuque e Pôrto Alegre.

'S%S�SS%S%%%SSSSSSSSSSSSSSSSSS%SSSSSSSSSSSS,' ·EDITORA "O ESTADO" L1'DA.

OE�
C. E. VIE'GAS ORLE

COLABORADORltS
Prof. Barreiros Filho :_ Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. MUton Leite da Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lan�e - Dr. AC!yr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -
Doraléeio Soares - Dr. Fontoura Ri!Y - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima'
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu .

Advogado
ED. ZAHIA, 2.° ANDAR TELEFONE, 2248 a.. c.ue.Uaeir. 1IIltra, 110

Tel�fone 8022 - C«a. POJJ�l 189
.uderlÇo Tele,r6f1eo BSTADO\SSSSSSSSSSSSSSSSSS%%%SSSSS%%SSSSSSSSS'SS%Sj

'" ,,� DI R.TOR
Bllb... d. Arruda Ramo.s. A.Moritz· João O.RB-,NT.

Domlnro, Fernandes de AquiJlo

, R.DATOR.S
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Macháó.o - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

Escrilório de Advocacia
Rua Felipe SChmidt, 14 - 2.0 andar - FlorianópolIS
Dr. Acácio Garlbaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Ev1lásio Nery Caon

Questões Trabalh1stas - Causas civeis, comerciars, crimi
uais e fiscais - Adm1n1stração de bens - Locação e ven·
da de Imóveis - NaturalIzação - InventárIos - Cobran

ças - Contabllldade: escritas, balanços, anáUse.Q � \)erlcla!

.... 80BIIlANA" PIlAÇ� 11 DE NOVEMBBO - 18QUIN ..
aOA FELIPE SCIUIIDT

'1l.IU "A 8ABIKANA" DISTRITO DO ISl'ZIUTO - CANTO
PUBL1CIDA.D.

_!)amar A. Schllndweim - Aldo Fernandes - Vlrg1l10 Dias
- Ivo Frutuoso.

a.PR.S.N!'AftT.
Repr••••t.C... A. 8. r..a Ltla.
RIO:- Rua Seaallol n..'u j' - I..."ar

'fel. UlIJ4
'

!. Pn14. Rn VIt6r1a 161 - e•.., II ...:...
Tel. "'-814'

�rv1ç. Telerr6f1co da UNIT.D PR:.B8 tU-P)
AGaNTES • CORR.SPOtJD.NTII8

•• Teci.....unlclploa �- .sAN.TA CA'fARlN.l
ANUNC .. JI

IIf.U.at. ceatrat., IM acud. c••• taMJ••• 91,.,

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

PRECISA-SE
Precisamos elementos do sexo masculino par a ser

viço fácil e bem remunerado.
REQUISITOS: Instrução ginasial ou equivalente

(mesmo incompleta); boa apresentação pessoal; idade,
entre 30 e 40 anos; 1 foto 3x4; daremos prioridade a

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

Coelho, l-A -: escritório.

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇOES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.& REGIAO - S.C.
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respousabílíza pelos
conceitos emitidos nos artigos assinados.,

L O T E S
Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Llnhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir iua
casa, imediatamente.

Vendas: Edificio Montepio 3.0 andar - Sala 30:;
Fone 2391 e 3426.

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 com horas marcadas
Consultório - Ed. São Jorge - conj. ]6-17-18
Tel. 2862 - Rua Trajano - 1.0 andar.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GOSTA DE CAFÉ�
ENTÃO PE.tA CAFÉ ZITO

INSTALAOA A
ALA FEMININA

DO
COMITÊ INTER ..

PA'RTlOAIRIO
DO ESTR!EITO

O Comitê Inter-Partídário
do Estreito, presidido pelo
Deputado Osny de Medeiros
Régis, realizou 2,.a feira últi
ma, às 20 horas, em 'sua sé
de, movimentada reunião
com o objetivo de instalar a

Ala Feminina.
Por aclamação, foi eleita a

seguinte diretoria:
Presidente: - Sra. Hilda

Dutra dos Anjos
Vice Presidente: - Sra.

Dulce Meira
Secretaria: - Srta. Maria

Barreiros
Oradora: - Sra. Maria He

lena Régis.
Membros: Elizabeth

Elias, Ecely Francisca de
Souza, Marisa Amorim, Ze
lita Feminéla, Cleir Felipe,
Geny Prazeres, Percy Kal;
fetz, Pierene Kalfetz, Líbe,
rina Azevedo, Edí Delfino,
Lourdes Silva, Cacilda Maia,
Ana Maria Medeiros, Nilva
Boldo Michels, Eliane Elias,
Nélci Barreiros, E'rtca Bch,
lemper, Eliane Schlemper e

Woln'Y Quint.

MADEIRAS PARA 0
CONSTRUCÃO

IKMÁOS BJTENCOURT
(A" 8AD".6 IONf 190?
A>dICO DfPÓSITQ OAMIANI

AONDE VAIS,

o
z

;;i
;{

A Ala Feminina reuniu-se ..i

tmedíataenente, tratando de'
organizar o plano de ação
visando as eleições de 3 de
Outubro. Várias comissões
de senhoras foram escolhi,
das a fim de visitarem as

ruas do Estreito, esclareceu,
do o povo e recomendando ao

eleitrado os nomes honrados
fie Lott, Jango, Celso e Dou
tel.

CONCENTRAÇãO ESCO
LAR --No próximo domín ,"
go, no ORTO FLORESTAL
na Trindade ,haverá uma

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

Almirante Lamego (Praia do Muller) alugam-se ótimos
apartamentos, contendo: àmpla sala de jantar, três dor
mitórios.Tbanheiro completo, cozinha, quarto de empre-
gada com W. C., e Box, terraço e área de serviço. Infor

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

Bocaiuva, Campeão Citadino de
Futebol de Salão

(contí. da 4a pag.) Harcio Pinto da Luz, com
Os

.

homens

denOdadamente,
uma atuação perfeita, SBm

pelo triunfo final que ue tropeços, auxiliado por AI

t.:! qualquer forma não veio -du , berto e Conceição.
'1 rante o tempo regulamentar Na partida preliminar

e também durante as duas Paula Rarnos e Misto do Ca,
prorrogações. ravana empataram por 3

O resultado foi dos mais tentos.-

,justos, nenhum dos conjun, Apoteótico
-

foi o encerra-I'tos merecia fazer gols, isto menta cio certame quando a
se levar-mos em conta o tra, torcida boquense invacRu a
balho defeituoso, que já ci, quadra para saular s novos
tamos acima, e também pela campeões salomstas da cída,
boa performance dos guar, de, enquanto os atletas em
díões que estiveram em plano ele-lírio trocavam abraços.
superior a de seus colegas, Logo após Heraldo recebia
Marco de um lado, no arco das mãos de um dos mento

elo Boca operava detesâs de res do Caravana o troféu e
vulto, enquanto 'que n:a outra agradecia exaltando o de
barra era Adilson que arran- sempenho do êaravana que
cava aplausos do públíco 'que foi um adversário ardoroso e

compareceu ao Estádio San- leal.
ta Catarina.' f Af}rveitando a oportuní-
Para nós foi surprêsa con, dade o Departamento Espor_

tatar o comportamento do tivo da Maior e Melhor saúda
Caravana durante a disputa o Bocaiuva campeão citadino
do Super Campeonato, já de Futebol de Salão e tam
que o clube da Base Aérea bém estende suas saudações
começou o certame um tan-' aos Caravana do Esporte Olu;
to discréto para subir de pro, be vice campeão.
dução no momento decisivo OUTROS DETALHES
aparecendo como legitimo Local - Estádio Santa
vice campeão que foi na rea, Catarina
Iídade. Renda - cr , 1.780,00
Após ser observada as duas Juiz - Mareio Pinto da

prorrogações os clubes parti- Luz
ram para a décisão por pe; Os dois quadros - Bocaíu,
naltes, tendo Paulo Sabino va Esporte Clube com, Marco,
cobrado para o Bocaíuva, Tião e Luiz Carlos; Paulo
convertendo, dos 5, 4 per, Sabino e Heraldo.
dendo 1, e -para Caravana Caravariá do Ar - Adilson,
Moracy deroperdiçou dois. Adalberto e-Baiano; China e
Na arbitragem funcionou. Larry (Morácy).

missa Campal, celebrada
por Dom Felício da Cunha

I'Vàsconcellos, às dez h�ras.
O Arcebispo Metropolitano,
Dom Joaquim Domingues
de Oliveira, estará presen
te, bem corno autoridades
civis e militares. Esta ce

rimônia patrocinada pelo
Acôrdo Florestal, marcará o

encerramento da Semana
da A'rvore. Por meu inter
médio o ]lOVO em geralestá
convidado para assistir esta
solenidade,

AMANHÃ, no Lira T. C.,
teremos a comentada festa
do perfume, "Soirée da Pri;

mavera", com a apresen ,

tação das "VENDEDORAS
DE FLORES".

Amanhã, no Rio de Ja
neiro, "Baile de Carnaval
Ida Primavera". As, candida
tas a "Rainha da Prímave,
ra", serão as misses esta ,

duais e outras representan ,

tes de diversas sociedades.

O "Atelier" da sra, Ana
nías está confeccionando
saias para as "VENDEDO_ -

RAS DE FLORES".

Muitas propostas de' no

vos sócios do Lira T. C.,

foram aprovadas na reu

nião de Dire rorãa na quar
ta-feira p.p.

TONY e CELY CAM_
PELLO, estrearão nesta
Capital no próximo dia 12
de novembro, no Lira T. C.

Em Laguna, amanhã ha
verá a festa da Primavera,
no Clube Blondin. O cro
nista CELSO de "A Gazeta"
,;;stará presente.

APROXIMA_SE O final
do concurso das "Dez Mais
Eelegantes Vitrines de 60",
da RAROSCAP. O P.refeito
Osvaldo Machado, entrega
rá as medalhas Honra ao
Mérito.

O Clube "15 de' Outubro",
está grandes - preparativos
para o baile das debutantes
que será no próximo- dia 15
de outubro.

HOMEM DO BRASil?
No momento em que se aproxima a hora de escolher um novo Govêrno,
o homem do Brasil tem dois caminhos a seguir: o da estagnação em que
vive ou o da solução para os seus problemas humanos e materiais.
Para encontrar o caminho lógico de sua libertação, o homem do Brasil,
terá que escolher entre o abandono dos. �overnos padrastos e a �ua va

lorização com um Govêrno de bases. Nao basta apenas sobreviver; o
homem do Brasil tem o direito de Viver.

O HOMEM É A MEDIDA DE T6DAS AS COISAS A sua
medida não é a morte e sim a vida. Adhemar é a solução. Sua plata
forma de Govêrno é a própria valorização do homem. E a elevação do
homem a um novo estágio de evolução. Isto representa escolas, assistên
cia física e moral ao trabalhador, libertação do campo, g a r a n t i a 5 de
prosperidade, industrialização, AÇO para o Brasil, portos ab�rtos pa�a o
Mundo. A conquista do aço, por seu turno, significa mais emprego,
casa, pão para todos. Previdência atuante, transporte, energia elétrica,

combustível em abundância. Significa tarn
bém administração - de que já nos deu pro
vas Adhemar em São Paulo· e Govêrno de
fato. Na democracia a medida do homem
é a sua capacidade de produzir, prosperar
e ser feliz. E um povo só é de fató grande
quando tem no homem a medida de sua
estatura. Esta é a medida da prosperidade
da Pátria. Êste será o Govêrno de ADHE
MAR DE BARROS. Um Govêrno nosso,
de todos e para todos. Por isto, estamos
certos de que, desta vez, vamos abrir o

caminho da prosperidade para o homem
e para o Brasil.

/

O brotinho CECILIA MA_
CHADO, está pronta para o

seu "debut" do próximo
dia 15 no Lira T. C. O seu
vestido será um sucesso ...

O "6 de Janeiro", dentro
de poucos dias ficará pron,
to, para oferecer aos asso,

cíados :1, apresentação das
debutantes .de 1960.

O Clube "12 de Agosto",
marcou uma Soirée para o

dia oito de outubro, com o

cantor italiano Angelo Di

Mare'.

QUEM será a Rainha da

Primavera? Amanhã, antes
da apresentação das "Ven
.dedoras de Flores" será
eleita pela Diretoria do
Lira T. C.

MARIA ALCINA NOBRE,
Garota "RADAR" de Lagu
na, receberá amanhã no C.

ESPORTES: O Vasco

Gama, empatou com a Por
tuguesa por 2x2. "Foi um

jogo de comadre para com,

apdre" Muitos portugueses
ficaram sem os "bigoaes".

Faltam sete dias para a

cabar o barulho e treze
para as fofocadas politl,
cas ...

li marcha de mil quilômetros começa por um passo:

Para Presidente da República vote em
.

ADHEMAR
de_ARROS

',;-

[m Joinville vale tu�o: Coa�ão
ção abafando completamente nada trouxe para Joinville

(cont. Ida última pág.) I vaias se inciafam criticandoo pronunciando mais violento
parlamentar iniciou sua ora_l acerbarnente senador Irineu discurso desta campanha a

rírmando no final iria sair

ICOlUNA'f CATÕLlCAI
com sua família meio povo
para tomar parte outro 'co

mício localidade Itaum. Ar;
ruaceiros tentaram .agredír
bmília parlamentar interior
automóvel sendo rechaçados
mesmo e populares prorrom,
pendo aplausos combativo
deputado falou seguida outro
comício di:ante milhares pes,
soas quando ocorreu covarde
agressão senhora Maria Gon
çalves parte arruceirs pelo
fato entregar buque flores
deputado Joia. Vitima socos
pontapes foi atirada denjro
valeta ficou estaso choqoe
até madrugada quando pre,
feito Baltazar Buschle, Joía,
varias proieres Aliança )oin_
vilense foram resídcncía
mesma levar conforto e sO'
lidariedade plano perturba
ção ordem· pública parte
udenísta jcontínua nesta re

gião cada vez mais víolencía
intensidade caracterizando

CATóLICO AMIGO CUMPRA COM TEU DEVER

3 de O'utubro Você Vai Volar
VOCÊ

· .. que anda descrente da vida política do país,
achando que não vale a pena fazer nada ...

· .. que se queixa das dificuldades da vida de hoje
{custo da vida, transportes, desemprego, salário etc.) ...

· .. QUE IRÁ A TRÊS DE OUTUBRO PRóXIMO
ESCOLHER O GOVERNADOR DE SEU ESTADO O
PRElSIDENTE E VICE - PRESIDENTE DA REPú
BLICA ...

JÁ PENSOU ...

da

· .. que o seu voto é uma arma que não pode ser

desprezada ...
PORQUE ...
· .. VOCÊ TEM RESPONSABILIDADE NA VIDA

POLITICA DO PAíS.
A POLITICA Ê A CIÊNCIA DO BEM COMUM

existe
NÃO PARA O PROVEITO DE PESSOAS, FAMILIAS
OU GRUPOS.

'

3e amedrontadamente, coa-

MAS
' ção, eleitorado oposição cada

PARA O BEM DE TODOS INDISTINTAMENTE. I dia engrossand mais e 'am ,

NA DEMOCRACIA, A AUTORIDADE É 'DADA, pliand fragorosa derrota si-
PELO POVO AOS GOVERNANTES, QUE ESCOLHE tuacionismo. Clima entusías;
LIVREMENTE, mo renante hostes PSD PTB

MAS PRP PDP PL tal intensidade
A AUTORIDADE ESTÁ A SERVIÇO DA COLÉTI-' faz mal UDN Que por sua vez

VIDADE. procura todos meios impedir
QUAL A SUA ATITUDE EM REbAÇÃO AOS livre manifestação urnas, Re_

CA�N'DIDATOS? percutiu para ampliar abso,
VOCÊ: luto descrédito UDN JoinviUe
- Vota sempre tendo em vista o bem comum Ou é norte catarínénse fato agoralevado por interêsse pessoais? descoberto doutor Plinio Bue-

levado por interêsses pessoais? no Sedo Paulinho Brnhausen
votou ou vive alheio aos acontecimentos do país? ln escritorio advogacia am,

- É Capaz de reconhecer os erros do, seu candidato bos mantem aqui, perceber
e os acertos do adversário ou deixa-se levar pela paixão 'primeiro vinte mil cruzeí;
política?

-

• ros sem nada fazer e semLEMBRE-SE. VOCÊ TEM RESPONSABILIDADE ser funcíonarío plano OIÍ/rasNA VIDA POLITICA DO PAíS. equípamentoj, sendo noticia(Transcrito do jornal JUVENTUDE TRABALHADORA) recebida aqui verdadeíra
I bomba. Insultuosos artigosO QUE FAZEM OS POLI'TI- CATO'LICOS DEVEM' MOS- publicados matutino' lacalCDS CATO'L.ICOS .. .. .. .. TRAR-SE COMO TAIS NA contra Aliança oposição et
POLI'TICA seus ilustres membros, assi.,Rid - CRF - Referindo- RIO - Dom Jaime .de nados JJJ sa alternadamen-se aos candidatos católicos, Barros Câmara, na Voz do te autoria Antonio Machadoacentuou o Cardeal do Rio do Pastor de 3 do corrente comumente chamado Macha,que não basta ser católico e considerou: "Pode alguém dinho do BB, doutor Pliniodeputado. "Não haverá ser professor e católico pra. Bueno Sacio Paulinho vg de,pergunta Dom Jaime - nas ticante. Entretanto, em sua putado Tupy Barreto e Ce-'Câmaras elementos católí, cátedra" nada influírem .seus sal' Cheise.

cos, dos quais muito se es, sentimentos relig íosos: não
perava e, no momento opor- fazer apostolado algum, não
tuna, u se calam, u nao a ; tomar as atitudes que sua
parecem no recinto, para não fé lhe está ditando. E' ca;
assumir !'I. responsaõtlídade tólico e é, também, professor,
de seu voto? Estes sãé eató, porém, não proresor-católíco.
liCOR, mas não procedem co- NãO' suceder o mesmo aos
mo parlamentares católicos" políticos, embora católicos?"

Correspondente
--.

.�...
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EM POMERODE FOI ASSIM
Esta foto de Pomeroâe mostra que Celso e Douiel têm penetração em

todos os recantos do Estado. Seu atual gire pelo Vale do Itajaí veiol certiiiear o I
que já estava de há muito assegurado: o sucesso das fôrças oposicionistas nas

lipróximas eleições de 3 de outubro. Contra fatos não há argumentos, assim co-

mo contra fotos.
Com a vinda de Jango, anteontem, foi despejada a pá de cal na indigen

te candidatura Bornhausen, e não se esconde mais que a vitória de Celso e

Doutel será obtida por larga margem de votos. ,

Em Joinville vale tudo:

(OAtAO, SUBÕRNO, PRIS'ÕES NÃO'DERROTARÃO CEL SO, DOUTEL E FALGATTER.
Elemento vulao Tatu linho Bornhausen nesta ções sob complacente pro- Estado Rio Janeiro atual- cão solidariedade repre-

funcionárío As"'sembléia região praticando toda teção policia. Dr. Luiz mente aqui prõcurando sentante P�v? ameaçado.
Leg'islativa capanga Pau- sorte violencias provoca- Souza atual procurador infiltra-se. hostes per- ..;\berto <;om!CIo :Ol!,Q. ao

-

repistas a f'im de�Ivar vo- falar prrmeiro �rador um

Des'tazendo Uma Caiu'111aa ����si:.rapa��id�daJ�p��� ��ftOd�·�n�;�w��o p����
.

. .

. sentaçâo Popular p�rma- uhausen .
e dlr�g!d� pelo

nece firme coeso]a. fez ex-de�egad!> Policia Dr.

sentir -Dr, Luiz Souza mu- Lotarjo '\'1�laH� vulgo cho-

ttlídade seus rogos. Depu- comilke I�I�COU- perturba-
tado Jota Gonçalve� du- cao conucio que Visava

rante transcorrer dia ou- arra�car do palanque
tem recebeu inúmeros te- nroxuno orador Deputado
lefünemas cartas anoni- Jota. Gonçalves s e r I a

mas ameaçando sua in- agredido com pedras,
tc;rt'idade Iístca e de paus, Socos.

'" a
.

sua família caso compa- (Cont. na I. pág.)
recesse comício marcado

"para noite ontem no an

tiao reduto udenisla alto
da rua Quinze. Despre
zando cartas e telefone
mas jovem parlamentar
seguiu para local comlc!o
acompanhado toda tamí- CONFECClONA.SE OUAlOUf; TIPO
lia sendo recebido entu- III CHAVf
siasticamente eleitores RUi: frandKo lolenllno, n.' I.
massa compacta milhares
deram assim demonstra-

De uma fotografia há tempos tomada numa homenagem da TAC aos

jornalistas - cliché. acima - foi destacada a do nosso diretor, para apre
sentá-lo ao povo, num papelucho da sub-imprensa, como toxicômano! A era

pulice, partida de onde partiu, não espanta, que ela é necessidade orgânica
dos profissionais da calúnia, da difamação e da injúria, expulsos, por inde
corosos, da Assembléia Legislativa e Câmara Municipal, por unanimidade
de votos. o. .retôrrio dos canalhas à atividade de escroques e chantagistas, a

sociedade florianopolitana deve ao azinhavrado dinheiro e aos interesses

politicas do, senador Irineu Bornhausen. ÜS sacrípantas que já fugiram urna

vez, insensibil izados morais que são, voltaram, por não encontrarem, fora
daqui, ambiente rpara suas torpezas e meio de vida. Mas, dentro em dias, fu
girão outra vez, sem regresso, para tranquilidade da família' catarinense e

. gaudio da verdadeira imprensa barriga-verde
Desmascarando a sordicie desses pobres luéticos morais, em nome do

nosso diretor agradecemos aos seus colegas, confrades, amigos e 'populares,
. as expressões- de protesto que lhe foram apresentadas e trazidas à nossa

redação.

Para a imprensa palaciana, confundida com docu
mentários nossos, somos nós que pregamos propaganda
nos Carros oficiais e nos ambulatórios das Pioneiras,
para depois fotografá-los!!!

.

Somos nós que imprimimos propaganda na Im

prensa Oficial.
Somos nós que trocamos as chapas oficiais por

particulares de São José, Laguna, Criciuma, etc .

.Eles não fazem nada disso! A austeridade não lhes
permite.

xxx

A gente de Descalvados denunciou-nos as Pionei
ras em plena campanha. Os palacianos vão até lá e

'perguntem se é ou não verdadeira a nossa prova. E o

povo de lá ficará às gargalhadas com os desmentidos
deles.

xxx

Eis um telegrama:
"Nosso Diretório di

v e r g i n d o opinião
D i r e t ó r i o R e g i 0_
n a I 1" e s o I v c u apoiar
candidaturas C e I s o
Doutel e Abdon Fóes:
Saudações pessepístas,

. Antônio Schuffer, Pre ,

sidente, Clovis Wilmar
Silva, Secretário Gerai.

O diretório supra é o de
Itajaí, do PSP, eleito e

registrado.

xXx
Também o diretório de

Ibírama, em reestruturação
decidiu apoiar Celso e Dou�
te). O seu presidente falou
no comício ,('I.aquela! cidade.
um comício espetacular.

'

xxx
Eleitor sem título vota.

Na sua secção. Onde está
sua fôlha de votaeão. Com
o seu' retrato, que vale pela
sua identificação.

DE BRUSQUE:

DESESPÊRO ATINGIE AO� 'ESTUDANTES

MANIFESTOS FALSOIS
Circulou pela cidade de Brusque um Manifesto

assinado por alguns estudantes, causando estranheza
em todos o� meios políticos locais e muito especialmen
te no seio da nobre. classe estudantil.
Com o íntúíto de fazer muito bem. Estamos num

politica em nome de uma País democrático e cada
classe prestigiosa, alguns; um manifesta-se ao DJU
jovem: tiveram a infp1if'i_ gôsto, conforme o seu
dade de redigir um maní, ponto de vista. Mas uma
festo apoiando as candí- meia dúzia de estudantes
daturas de Jânio. Irj .... ,., e lançarem um manifesto
Cyro Gevaerd, êsse último em nome de TODOS os es,
candidato a Prefeitura 10- tudantes brusquenees é que
cal. Até ai tudo 'estaria nao se concebe.

(Cont, na 2.a pág.)

Em São Joaquim, todos os veículos oficiais da
Residência de Estradas foram mobilizados, junta'
mente Com os da Prefeitura, para arranjar quo!um
ao comiciot do sr. Bornhausen.

�

Uns, descarregavam passageiros longe dó cen
troo Mas, menos avisados, outros afrontaram o tes
temunho adversário e entraram na cidade com os

convidados de Urubíci, Lages,_ Painel e Rufino. À
medida que iam entrando, iam sendo fotografados.

Apesar de tudo isso, o candidato udenísta em

seu discurae reclamou que estava faltando n{nita
gente!

Tão perturbado estava que, aludindo aos adver
sários, declarou que eles, a 3 de outubro, sofrerão
uma estrondosa VITóRIA!!!

-

xxx

Um ceguinho pediu uma esmola. Irineu pas
sou-lhe cjncão e informou:

- Quem o auxiliou foi o futuro governador de

\Santa Catarina.
- Muito obrigado e que Deus lhe ajude, sr.

CELSO. RAM.üS!

x x_x

Ontem os jornalistas udeno-palacianos faziam
a intriguinha rasteira: Doutel 'brigara com Celso e

fôra embora!
Hoje argumentam que Doutel fÔ�'a buscar Jan

go para reforçar a candidatura Celso!
Precisa .comentar ?

xxx

Jânio e Milton Campos percorreram o Estado
em todos os quadrantes, propagando suas candida
turas e recomendando as dos seus companheiros
locais.

Jango esteve apenas em Florianópolis. Anteon
tem voltou e esteve em Joinville, Criciuma, Brusque
e Itajaí.

Para os geniais escrevedeiros udenistas, 'Jango
veio reforçar a candidatura Celso.

Mas, Jango não é .candidato ? Não veio propug
nar a sua eleição? Por que o péso para Jânio e

Mílton e a medida para Jango?
Com a serenidade, perderam a cabeça ...

x x x

A UDN.. Cercou Adhemar de Barros do 1° a-o 5°.:
E o ingrato, no seu comício de anteontem não

murmurou, nem só urna vezinha, o nome que eles
queriam ouvir, que pediram que dissesse, que ro

garam, que mendigaram, que supllearam'...
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