
Fundado o Clube de Diretores log�st ...·_.-
Como havíamos notícia,

do em edição anterior, no

dia de ontem, previamente
convocados, reuniram-se na

Associação Comercial, re

presentantes de diversas
firmas comerciais desta
Capital, com o objetivo de
fundar o CLUBE DOS LO_
JISTAS.

Na oportunidade, foi elei_
ta e empoasada a seguinte
diretoria: .

Presidente - Moacir Pe
reira e Oliveira
Vice-Presidente - F'ran;

cisco Grillo
Díretor , Tesoureiro - Jo

sé Glavan
Diretor -Secretário - Ary
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Kardec de Mello
Diretor de Relações PÚ

blicas - Miguel Hermínio
Daux

Diretor Social - Luiz
Fernando Machado
A diretoria eleita, segun

do ,conseguimos apurar,
envidará todos os esrorços

para a �onél'etização desse
sonho,

A medida ...tomada pelos
comerciantes '<ia Capital,

foi recebida com elogias,
pois além de congreg-ar à
1mpOl'tante classe, '

oonteí,
bu�rá para o pl'ogl'esoo_ dt:
Florianópolis.

de F
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DOMINGOS F, DE AQUINO

No prcpósíto de instalar CAÇA-VOTOS pelo Estado.
o govêrno do sr. Heriherto Hulse, através da CELESC, es

fá adquirindo motores diesel para inaugurar luz - até 4 de,
outubro - em várias localidades do inferior.

À propósito dessa instalação de motores: conta o in,

suspeilissímo DIÁRIO DE NOTÍCIASt do Riot de 26 do cor,

rente; que o sr. Jânio fluadros. em Vldeíre. neste Estado.
onde funciona um desses conjuntos, declarou no comício
ali realizado no dia 25:

"Ilude quer que eu encontre os molo�

rêS diesel gerando energia: fico fomado de
cólera, pois, além de produzirem energia
tara, obrigam o Brasil ti importar óleo às

eusías da nossa pobreza."

I) atraso de um;t hora.. No

"��er(lpol'to o eandida19 na

cionalista teve entusiastic:.1
recepção, quando foi cum

primentado 1)01' incalculá:
vel número (le pessoas

I
RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Transcorreu ontem, m-ais
um aníversárío de tuneío ,

namento do Banco Nacio
nal Paraná Santa Catari
na, organlzação que tem
na pessoa' 40 pr. Adel'bal
Ramos ctN: S ilrva, o seu ctr
retor.
Digna de registl'o a ef�

méríde, p�t",: 'leffi, a. concei
tuada Casr.;, Bartcana, pres
tando e[)�trnáveis auxílíos
às comun�âdés catarinen,
ses e parafin;enses, por suas

rêdes de filiais, ',sêndo 'que
a matríz; eStá sédíada .na

cidade de ,Londrina, 'nó,
vizinho E!)t�db. -

.

Em eomerrroraeão ,a tão'
auspíetosc acbntecimei),tO"
a .díreç�p. of�r�cel;á ,nft
ter�a.fem,l· proxnna uma

churráscada ,de cengraça
menta entre' funalonárlo's e

diI:igentes, tendo por local,
a séde balneáría ckl Clube
12 de-- Agêsto (Coqueiro,s
pra.ju Clube).

Eleicã�. e Posse Dos Membros Dlri�
>

�
,

ge�tes do"Departamento do

Trabalhador (alarinens8

várias,dezenas de milhões de cruzeiros em postes que
só dclitiam os pica-paus e em fios que só servempa
ra pouso de passarinhos,

Hugo

Logo após sua chegada,
encaminhou-se para a Pre
feitura Municipal ,a fim de
conferenciar com o seu ve

lho correlig'ioná1'io, Prefei
to dr. Alfredo Adison, sen

<lo pelo mesmo introduzido
em seu gabinete.
. Depois ,da prolongada pa_
·lestra'· O'om o prest�gioso
chefe do executivo munici
pa_! da nossa tera e com

imajis dos vereadores, ex

pondo aos Imesmos os mo

tivos que levaram Os ude
nistas da velha guarda a

organizar uma ala disiden-
• te, no Partido, percebeu o

sr. Melquiades, que O seu
modo de pensar estava de
acordo com os tres políticos
presentes, e que então os

seus relogios estavam a_
certados

-

para a grande
pugna eleitc»lal de tres de
outubro próximo.
PeLo que nos foi elado

constatar também, neste
município de S, Fl'ancisco
do Sul o dissidente Fernan
des, carreará a dissidência
dá UDN, descontes que es

tão, com o modtO de agir da

Flagrante tornado na Associação Oomeucla I, quando Si'

reuniam representantes de díversas fll'lüíl!'; da Crq',i"t iii,
para fundar o CLURE DOS LOJISTÁjS.. Da esquerda
para ii dlrelta : 81'. Luiz Pernando Machada "Dl:rerür

Socia], Sr. Al�Y Kardec. de Meltn --- I).il'e:1"ol' Secretárío,
Sr," Haroldo Soares Glavam -� PHNldenre da F'i!dHliÇát;
do ,f'ô:m{;l'rio, convidado '(>gf>pC:üil; �1'. IUfii'idÍ' PN,?ha .�

Oíiveiia -- Presídente, Sr, ,�Íiglu�l iIenü;i1�fj Dnux �

Diretor dê Ralações Púhlieas.

Edilôra· trAbril"" lanca 'Qualro' Rodas'
.

.

A Editora ABRIL LTDA.,
(te São Paulo que edita
consagradas revistas como

CAPRICHO, ILUSÃO, NO
TURNO, MANEQUIM, PA
TO DONALD, MICKEY e

outras 'revistas de Histori
nhas ,acaba de lançar
mais "uma Revista, desta
relta {l.il'igida· aos auto
mubiW·tas'- Seu n " me;
QUATRO RODAS.

entre as oficinas mecâni
cas. Indicações turísticas
acompanhadas de MAPA
colorírlo., em rõlha tripla

Com a nnaUdade de ele- Ramos Martins

gel' os �eh1'1:n'os dirigentes 2° Secretário - Osvaldo

do Depalttamen�o do T�a- Lopes dos Reis-

balhador Catarmense, 01'- Tesoureiro Geral - Pran-

gão de c�laboração �o cisco Xavier Pinheiro

P:T.B., reunjram-se na !)il- 1° Tesoureiro - Nestor

de do PaI;tido, sita a Rua Rosa

Felipe' Schmirlt 'na 42, 80- 2° TesOureil'O
brado, líderes sindicais e Coelho
elementos. de real presti; ooneetno.stscaí

'

gio no seio, da classe. Após Lauro Lopesdemocráüco pleito, foram Romeu Vieira
eleitos par:.1; comporem a Angolíno Fagundes
Executiva, 0:.1 tl'ab:;tlhado- Gervásio Bernardino
res abaixo -enumerados: Orador _ João Sebas-Presidente - João dos tíão da Silva'
Passos Xavier t t d P

1 o Vice�Pr.esidente Depar] amen o e ropa-
gandaJoão Nilo Vieira. OSIDar do Carmo

2° Vice-Presidente - Os, Carlos Xavier Reportagens sôbre assun-
valdo Germano li'ernandes Olívio Amâncio Pereira tcs vários de interesse auto-

30 Vice�Presidente Vários oradores se ríze, mobífístíco. B"lsa de Va-
Plorismúndo Gàl'cia ram ouvir na oportunidade, lores dos automóvícs na-
4° Vice:"PreDidente enaltecendo os nomes de clonais e estrangeiros, no,

Waldemar Eleutério Pa, Lott, Jango tJoutel e Cel , vos e usados, nos dlvers"s
checo so Ramos, dando teatemu- pontos do Território Nacio-
" Secretário Gerar - Moa_ nho vivo e palpável de que nal, Instrucões sôbre m[l,-

cs�!;'��%$'%%5i"l!S:"'::,,!��A\\'i.'!.'\.·+\�'\.· '.A'-� cyr Pereira o trabalhador da C'apital nutenção 'de veículos auto-

I

IiIi
li

ai·' vl·,eu horas de vl·braça-10°secc"',vO l·cJOallaS ���I��g��ápe:s�f;�l���t�O�; ��t"i��,i�ic!S�S��;1�:e;;'���?
,.

3 de outubro. contra lia malandragem'

ITAJAI' � E -A comi- entre as quais os srs. Celso Logo.a .s�guir, na �aior �por mais de uma hora, o C '

t €a�O Mativa do Marechal Lott Ramos e Abdon Foes ,can- praça ÜaJal_e�se ,realn;ou- sr. Celso Raillos aelama- oncen la '..
chegoU a esta cidade com didatos ,ao �ov�rno i!o ��- se um comlCW

. monstr�. díssimo, o I·Cputà.do Doutel
'

..

tado e a PrefeItura, dlrl- presente vel·dadeua multI- de Andrade., e�l'g'ico t-1Yl, "'7_
' ••

����e;�g�:��::M���'�� dão que aplaudiu com in- :���det�r:��:� d�b:;:l� ll·ana em· B'IUsquerigentes
, par,t1tfá:rio�, !lepu- tensa vibração os vários Fóes, Ru:y Rámos, Batista

tados lideres SllldlCaIS e oradól'es, entre os quais o Lllzardo. Mandaremos re-

alas operárias _
dos parti- candidato Lott, que falou pOl'tagelY; completa. Promovida pelas congre� lizada hO'Je e amanhã uma Sábad", à noite, no es_

dos. gações marianas masculi- grandiosa concentração 1'e- tádio elo ,Carlos Renaux,
.

nas I! femininas, será rea- ligiosa de âmbito estadual. será encenado o Ato Re�

l�iI:iJ��"'����"':;:··�·r'
.�.

:;::;e
..

:;:a;�'!..d·:::;-;�"�:I�%�'I%:;:'"%e""�·;::"Ii"!i�"·;:::':::i!$r;::-�Q:t%::::S'"ií:::;%u�""';:::;:::�et::":;:'!t�!lii:i$I'"�nm%?!:!��::::�:fÊ�:,l�:� :::::::�';:r:�:::::J PROPA6ANDISTA VENDEDOR ���I:�{;;��:if�f���
.

" de nov�� usinas }lidro-?Iétdcas, no!'! (Mesmo Sem Experi'ência) c"ngl'egados.

Q_
• '

moldes Ja traçados em mmha pla1afol'- A tarde, será l'eulizada

UI,'Ser
ma anterior." Laboratório Inglês de Produtos Farmacêuticos precisa so�ene sessão !nariana,

N- f' d de um elemento dinâmico,. ambicio[\') e que goste de vrn_ presidida por S. Excia. D.
110 lC:lram, to avia, por aí Os seus compl'omis: Felício de Vasconcclos.

,�os no setor da energia, Prometeu ainda: der, para trabalhar em Florianópolis e litoral.
Nessa sessão falarão o clr.

"Mas além da instalacão de novas
Requisitos básico!): Biase Faraco. presidente

usinas, urge a reforma de 'algumas da>:
- Estudo científico ou equivalente ela Fedcracão Mal'iana da
_ Idade: 23 a 25 anos Arqui.di"cese, o sr, Cécero

existentes, entre as quais cital'Ci a de Oliveira, da Confec1era-
"EMPRESUL"

- Boa aparência•
, cujo adiamento do pla- cão Nacional das Congre_

no de ampliação de capacidade vem
- Que saiba dirigir veículo gações, o Revmo. Pc. José

acarlretando não só graves prejuizos às
Carta fornecendo dados pessoais, salário que deseja Kunitz ,como representan-

I d receber etc. acompanhada de fotografia. te da paroquia Ide Bl'usque.
c asses pro utoras do norte do Estado A sessão será encerrada

Ih d Caixa Postal 650 - P. Alegre.como to en o o desenvolvimento eco- p(\r S. Excia. Revma. D.

nômico daquela região." Felício de Vasconcelos, DO.

Qual dessas promessas' cumpriu? Nenhuma! Notícias de São Francisco do Sul: Arcebispo coadjutor.
C Após a sessão haverá so-
entrais, não as construiu nem as reformou. A am- VI·s111a a Nossa (1ldade o Chefe da Iene procissão de encer-

pliação da "EMPRESUL" foi criminosamente aban- ramento.
donada durante os cinco anos do seu govêrno e

SÔ-l Ud (.
De t"dos os pontos (10

mente no govêrno Jorge Lacerda teve as obras reini- D1ssl'deJ\.nc;a �nisla alarlnense Estado afluirão grande nú-
I I - mero de congregadOS e ln-

dadas do ponto em que as deixara o govêrno Adel'-
Quinta-feira ultima, ci- cúpula do partido e do des- clusive ;desta Capital par-

bal R. da Silva. Essa ampliação, que o sr. Heriberto vemos o prader de receber governo que aí' está, tirá uma luzida represen-
Hulse está ultimando no govê1'11o Bornhausen não só a visita de ilustre político Do Correspondente tação.
foram ,paralizadas tótalmente e totalmente abando- udenista disidente que aqui

nadas, como ainda substituidas pela aventura admi. veio a fim de abraçar seus

coreligionários e amigosnistrativa de uma distensão da linha de Cap&vari, de
que possue em nosso meio,

Florianópolis para Jaraguá. Apesar de alertado pela é ele o sr. Melquiades Fer_

oposição, através de um discurso do então deputado nandes.
Waldemar Grubba, sôbre os perigos dessa distensão,
o sr, Bornhausen fez ouvidos de mercador e enterrou

Gl'R<;as à ação decidida, enérgica e patriótica do
Marec:hal Teixeira Lott, no 11 de novembro, pode ho
je a UDN de Santa Catarina reunir-se em ,convencão
[l�ll'a escolher Seus candidatos aos cargos de gov�r
llad6r e vice, no pleito de 3 de outubro.

Graças a -Nerêu Ramos, que esteve à altura da
quela hora difícil do regime o poder civil foi man
Lido, as instituições perman�ceram e a democracia
está vigente,

E, em consequência dessa manutenção do regi
me, os órgãos deliberativos da UDN, no Estado, nas
j'clmiões de hoje e amanhã, indicarão seus candida
lOS ao sufrágio popular.

Para a chefia do Executivo, o presidente do Par
Lido, antecedendo-se ao pronunciamento desses óJ'
":;\08, já escolheu soberanamente o SeU próprio no

me, sem necessidade de cerimôni·as Ou decisões, clis
jll'l1sac1as dentro do princípio de a UDN catarinense
sei' i'le e o seu dinheiro.

Também não há motivo para o candidato apre
sentar programa de govêl'l1o. O que apresentou, em

Julho de)050, poderá ser repetido de fio a pavio. To
,las as promessas feitas naquela plataforma estão

pOl' ,cumprir; todas as soluções indicadas para os

problemas do Estado estão por ser executadas. Feito
e realizado pelo g,ovêrno do sr. Irineu Bornhausen, Com isso atrasou em mais cinco anos a solução
de 1951 a 1956 foi justamente tudo aquilo que êle, no \'erdadeira e manteve Os graves prejuizos ,do parque

seu aludido pr�grama, prometeu não fazer e não rea- índustrial do Norte, porque o anunciado fim defini-

lizar. Assim, a ,promessa de não aumentar o núme- I'ivo - com discurso em Joinville - do racionamen-

1'0 de funcionários públicos, que eram 9.000 quando to, durou apenas uma quinzena!
assumi� o poder, e eram mais de 16.000 quando o Em resumo, quanto à promf'ssa de életrificar (

Jeixou. Assim, a promessa de respeitar os adversá- Estado, com gigantescas ,centrais hidro-elétricas, que

tios e aprimorar os costumes politicos, cumprida com instalaria, e com a reforma das existentes, que faria

a mais cruel e porfiada perseguição a par do inicio o govêrno Bornhausen, de real e positivo, realizou (

de uma época de subôrno, corrupção e imoralidades. seguinte: I

Pontos fundamentais do seu programa, foram 10 - aumento de O (zero) quilo.

os relativos à' energia elétrica, aos transportes, aos vate no potencial de energia

impostos, à edu,cação, ao ensino e aO funcionalismo. que encontrou;

Iniciamos hoje uma análise do modo _pelo qual, 20 - impingiu-nos a ELFFA -

no govêrno, executou essas promessas, nas quais (l com perdão da má palavra!

pOvo a.creditou e por isso o eiegeu. x X x

A -primeira delas foi a de eletrificar o Estado. Amanhã trataremos do problema dos transpor-

Em 1945 quando candidato pela primeira vez, pl'O- tes, no quinquênio 51-56.0 negativo é ainda mais es-

metêl'a don�trllir cinco gigantescas centrais hidl'o- tarrecedor.
.

1',
.' Quem quiser pois 'que acredlte nas promessas

fJ
r rtt'lcas. ' ,

_

Em FJ50, depois de ,.edticar "os ��midos e os cé-, do ,candidato da UDN.' : �
��:n:"��.N.....'t.����

C0l:11 as Indicações de Ro
teíl'Q,_ Hotéis f' Postos de
Se'tviço,), está ele antemão
vitoriosa.

O nove lançamento
Editôra Abril Ltda.,
que se depreendo da
térla que trará,

da
pelo
ma-

Está, assim, previsto que
a revista QUA'I:RO RODAS
interessará a todós os que
têm "u tencionam ter au

tomove!. Sem 'dúvida, um

"grande Iançamentc.

�
.... ".

EM MATÉRIA DE AFIRMAÇõES DIGNAIS DE

REGISTRO, VOTARIAMOS COMO A MELHOR DE
TODOS OS TEMPOS, UMA DO SR. AROLDO CAR

VA�HO: A BR-2 Só SERVE PARA PREJUDICAR
NOS, DESVIANDO NOSSA PRODUÇÃO."

A BR-2, TODA ASFALTADA, DE MAFRA AO
PASSO DO SOCORRO, NA D1VISA COM O RIO

GRANDE, CARREIA GRANDE PARTE DA NOSSA

PRODUÇÃO PARA A EXPORTAÇÃO.
MAS ... ESSA PRODUCÃO NÃO SERA A DO

EXCESSO, QUE NÃO CONSUMIMOS? E COMO

LIGAR O NORTE AO SUL DO BRASIL, SEM PAS

SAR POR SANTA CATARINA?
xxx

JÁ AGORA, NO ENTANTO, PASSAMOS O SR.

AROLDO CARVALHO PARA VICE, EM MATElUA

DE AFIRMAÇõElS INTELIGENTES, ..
É QUE UM PODER MAIS ALTO SE ALEVAN

TA, RECLAMANDO A TAÇA. CUMPRE CONFERT

LA AO SR. DEPUTADO ALDO ANDRAD]!�: "O EM

PRÉSTIMO A JOINVILLE, PREJUDICOU BLUME-

NAU."
DIANTE DESSA, CONQULSTOU O TROFEU ...

DEFINl'fIVAME<NTE ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para almoçar e jantar bem, dep�i;sJ::�.;'1casa, QUERÊNCIA PALAC� HOTEL ,H
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE

- I:1r. Carlos Alberto Cam;

pos
sr. Gerson Cherem

- sra. ZOraide ohsves
- sra. ondína Schmidt

Gerlach
- srta. Rute Souza
- sr. Rodolfo Sérgio Síl ,

veira
- sr. Milton César Pinto
- srta. Eloisa Helena Neves
- sra, Ruth <la Costa Bento
- sra.

Pinto
Celeste Franzoni

Medeiros Vieira
- dr. José Medeiros Vieira
- sr. Everton Jorge da Luz
- sr. Osvaldo Simões Cor;

reia.

OSVALDO MELe
OPERAÇÃO DE AJUDA À CAPITAL - "Operação,

agora ,é bossa nova. Tudo passou a ser operação disso,
daquilo, etc.

As verdadeiras operações onde entra a ciência com

o seu bisturi e demais instrumentos cirúrgicos, como a

competência dos cirurgiões, e suas comprovadas capa
cidades e especialidades, cederam lugar a todas as ou

tras "operações em qualquer setor.
Faltava a "operação de ajuda à Capital",
Isto, porque todos querem e desejam que

progrida no centro e interior.
;Nas ruas e estradas.
No embelezamento e aproveitamento de sua" r-ique

zas naturais para que sej a-, o turismo um fato e não, un.

desejo irrealizável.
Então, vem aquilo que sempre houve.
Tudo isso tem que ser feito, deve ser feito, necess ita

ser feito pelo prefeito, possa ou não possa fazê-lo de
pronto, numa impressionante meta como foi feit..
Brasília.

E porque não. Bem possível.

APEP ITIVO� 1 ,�
.

�USICAOO .",

[)ll.s ;gA6�3HSl

1.5"iC r I .11'"

Conselhos de �eleza
Notar - Os nosses Ieítores

poderão dirigit· a correspon,
dência desta secção direta
mente para o Dr. Pire� á

Rua México, 31 - Rio ele
Janeiro.

PrinciI a lmentc em. se tra

tando ue uma moléstia como

o vítlligo, -em que todas as

terapeutícas tinham falhado

por completo."

vitihgo
PIRES

Tratamento do
DR.

PEDIDO

A CAIXA ECONôMICA LIMITA O EXER-
CíCIO DE PROFISSÃO

...
-

. �

Ato"a,�- Fo�rn'
.J5 � o

go�a... sua� 2S@!faFS®
paganJo as rassagens,
cm suaVêS pt'e!;"b,ç.ôes,
p[OI(l�C�UZEI�O

A PRAZ8

o vitiligo, como todos sa

bem, é uma dermatose que
consíst. em manchas bra a

cas, d.e forma irregular po
l rérn com bordos nítidos, 'e:

i espalhadas pelas partes mais A
,variadas .�o corpo humano,

CASAMENTO 'N.:>nL1Uma lesão cutânea é

Enlace Guedes - Gomes visivel. A superfície da pele
Realiza-se hoje, àa 10,30 é plana, lisa, sem nenhuma

horas na Capela do Divino inflamação, cicatriz ou mrs

Espírito Santo, o enlace ma- mo perJurbação quanto á

trimonial da Srta. 'I'ereza sensíbílíüade normal. A cau- Nota distribuida pela Associacâo
Guedes co mo sr. Laury sa do vitilígo é ainda desce, Catarinense de Engenheiros.

.

Gomes. I uheckia o que estabelece é A Caixa Econômica Federal de Santa Catarina, pelo
O ato civil será efetuado! claro, a confusão no trat '.- edital n.v 6.573, de 3 de j unho de 1. 960 deu a conhecer

na residência do casal Sr. menta. Mas, mesmo assim, as condições que devam satisfazer as firmas de erige
Adauto Vieira, à rua Anita deve-se tentar uma terapeu, nha.ría, do ramo de construção civil, interessadas em pa r
Garibaldi n. 38. Servirão· de ttca, AOk: métodos antigos e ticípar da concorrên.e ia para a construção do prédio des
padrinhos por parte da -que seria fastidioso cíta-Ios tinado à séde própria daquela instituição de crédito.
noiva os srs. Adauto Vieira a,;01'l, vieram [untarvse al- Entre as condições limitativas impostas, pelo edital,
e Sra. e Dr. Delfim P. pei- grns j.:;rocessos novos, dois ,les.tàcamos:
"ato, e sra. e por parte do dos cuaís serão estudado a) - Capital Social .superior a CR$ 5.000.000,00; e

_ sr. Eneas Moreira· noivo 09 Srs. Dr. Hilton Pra-I na nossas crônicas pelos re- b ) - Haver a Firma construido prédio com mais
_ dra. Maria de Lourdes seres e sra., e Wilson José' sultadcs animadores que c .. - de 10 andares.

Meirelles e sra. tão porporeíonaído. Não se estima a responsabilidade técnica do enge-
Os noivos seguirão via, Trataremos hoje do em, nheiro pela sua situação financeira, mas sim pela sua

gem de núpcias para São prego (10 fenol concentrado. capacidade e idoneidade.
Paulo e Rio de Janeiro. E' uma técnica recente t: As condições previstas no edital, além de antipáti-
Nossas felicitações. praticada nos Estados Uni- cas, são ilegais, pois impõem condições de operação a

---�--------------- dos. Consiste em passar . o· F'irmas de Engenharia e a profissionais que tem a sua
bre as placa branca do vi- vtividade regulada por lei:
tiligo uma solução do produ- Ante a êste ato lesivo, aos interesses dos p rof iss io
to acima citado e cuja dos- na is que constituem a Associação Catarinense de Enge
varia conforme o cas- que nheíros, solicitamos ao Conselho Administrativo, da
se tem em vista. Daí se de- Caixa Econômica Federal de Santa Catarina, que reti
duz ser um tratamento que ficasse o aludido edital e desta forma permitisse, as f i r
só e deve ser feito com:i mas e aos engenheiros catarinenses devidamente, habi
assistência direta do espe, tados junto a lo.a Região, do CREÁ, a participarem da
cíallstas. Após a segunda ou. concorrência para a construção do edifício séde da in s
terceira aplicação a repi.,5'- tituição.
mentação pode reaparecer. Encareceu-se, também, o adiantamento do prazo das
Primeiro surge sob o aspecto

.

inscrições para que assim, pudesse, a Associação Cata
de pequenas Ilhas espar-sas rinense de Engenheiros, tomar outras medidas para evi
sobre as placa brancas para, tal' a exclusão pura e simples dos seus associados de
no fim de quatro' meses ,;:- participarem dessa concorrência da Caixa Econômica.
tabelecervse, então, a cober- Não tendo, até o momento, a Associação Cata.rinen-
tura total do vítillgo. se de Engenheiro» recebido resposta da Caixa Econôrni-
As estatísticas dos mélícos ca, vem, por intermédio desta nota, lanca r o seu protesto

a Capital norte americanos revelam público pela afronta de que foi vítima, por parte dos di-
.

une Inoíce d(' cura superior iigen tes da Caixa Econômica Federal de Santa Catarina.
a trinta por cento. Pouco. Acresce ainda salientar que as restrições impostas,
são G3 (;.. s os totalmente rsis- pela Caixa Econômica Federal de Santa Catarina, colo
h;:nes, ts lvez uns dez por cam as firmas de engenharia civil, sediadas em nosso
cento Enquanto que n is Estado, em condições de desiguald�de com aR demais
outr,», r btíveram melhoras

congeneres do país.
acei ... ·'.I;,L'.� O 9ri,���io adotado pela Caixa Econômica fere os

Quando estivem'os nos 'ks- dil"eitos\(h� fil:rÍtai'; de engenharia do Estado e desabo

tadc-, U.,iclOf' vimos essa te- nam o serI C'ollceiio (pois só as firmas que já construi

rapcutic" lO' como de lá trou- i"am prédios de mais de dez andares poderão parti.cipar
Motivos, observa�:ões prOvas evidentes de qlle I'SSO d onCOI' e'ncI'a) daI' a )'aza-o de seI' de�te pI'otesto d'

- XC!1'1U ':irios vim'os do pro- a c r, . ,,, "

não é realizável de dia para noite, não entram em cogi. dutl) t' tal11o� aplicando lar_' asso�iacão de classe.
tações. g':w1i'nte ra nossa cliriica, Já �ão é de agora que interferências como esta, d; IDeve ser feito e pronto; do contrário, a crítica . ,

I Caixa Econômica, no exercício da Engenharia, vem sen- ,
tambem com otimos re<�u - f

apressada, sem sentido lógico e demasiadamente exigente. tadc.<.. As nossas estatísticas do levadas a cabo na ,país, o que vem dando motivo a I

A nossa Prefeitura, tomada como exemplo nêste sã.) iÚ,ntlCas. O meéanimo Cormacão de um movimento, de âmbito nacional, de se-

caso, não poderia fugir à regra.
.

da 2ção do preparado ainda \'era i:epressão ao desrespeito a uma profissão perfeita-
Pobre, ,dispondo de exíguos recursClS, faz o que pode é (iCS::l,;ILecido, embora se mente regulamentada.

e até muito já tem ,conseguido fazer no centro e intel"Íor. C\r.:reclil(; iEr ele uma açao Não cabe à Caixa Econômica ou a qualquer outra

Bastas vezes temos po,;to à vista o trabalho que vem ec,ti�[Ulhn tt sobre as celulas tnstituição ou Empresa impor normas e regulamentos ao

senna executado. gerad.)n,s 'cta melanina (SU-I cxercíci�
da En�e�haria �em� :on; mu!to m._

aior razão,
Mas, exige-se mais, muito mais em pouco tempo. bstância r;ue dá a côr es- lhes aSSiste o dIreito de mfrmglr a leglslaçao que vem

Por outro lado, a arrecadação baixa, comparada re-
cu)":;! da rele).. regendo o exercício da profissão. .

[ativamente a de outros municípios menores. O fato é que se trata. de A ASSOciação Catarinense de Engenheiros cons�ia
Os municípios por sua vez não gostam de pagar im- um pI acesso que deve' Sl'r de seus direitos e deveres vem de público defender a

postos. Aquela moleza... exper;mentado pois o núme- classe protestando contl'á os termos do edital n.o (). 573,
A dívida nêste particular para o herário municipal w de (;:;,sos já tr"lt,ados e

t
de 3 de jun?o de 1960, da Caixa. Econômica Federal de

é muito grande. Por outra lado, soneg-ação de impostos. .. que fj.caram completamente Santa Catarma.
O dinheiro é que faz ° progresso. Nisto ninguérr. b(lnF é bastante animador.l

tem dúvida.
De tudo se infére esta verdade esquecida: a falta

de cooperação de muitos que' bem poderiam ajudar 2

Prefeitura, mas, que não o fazem.
Fala-se agora, na "'Operação Limpeza"... Muito

bem. Nada mais necessário, mas, e a ajuda à Prefeitura?

Precisamos, pois, criar a "OPERAÇÃO DE AJUDA
À CAPITAL";

E nesta altura, o nosso apelo para que os deved{)res

de impostos cumpram seu dever, para o "Rotary
Clube", os "Lyons" denh'o de seus programas dêem sua

aj llrl a, colaborando cam o pl'ogresso material da Cidade

que muito espera dessa valiosissima cooperação ,como

'Vem sendo pTestada em outras capitais de Estados do

Pais.
E assim teremos ,a "Operação de Ajuda. à Capital".
Possível?

A!> chegadas geralmente apresentam sllrprêsas. Suq)l'êsa da chegada
lHópriamente dita, surpI'êsa de ver a lena, que é semllre a mesma, mas que

adquire tonalidades outras, só pelo fato de termos estado em lugar difel"ente;

surprêsa até da polítíca, e finalmente, surprêsa da surprêsa.
A sUl'prêsa da surprêsa, é um caso todo nosso, pessoal, que não inte·

ressa ao leitor.
A surprêsa da política, já começou na estrrada que nos facilita oca'

minho do aéreopôrto até a cidade. Uma faixa esticada em dois postes, anun'

cia aos incautos viajantes, uma nova formulação de candidatos para o pleito
estadual. De chôfre, disse-nos um C'ompanheiro de condução;

- Isto é coisa do Esperidião Amim!
No que atalhamos:
_ Creio que o amigo está de marcação conlra o vereador ela

afinal de contas êle não iria assim,' bolar a chapa .Jânio-Ferra'ri,
Doutel!

_ Não - retruca o amigo, eu quero dizer, que as faixas foram man:
dadas confeccionar pelo dito vereador. O embaralhamento de candidaros, e

jogada da UDN, tentando penetrar em áreas\ petebistas, com o seu caJuJidato
ao govêrno do Estado. O senhor já viu o centro da cidade?

- Ainda não dissemos-lhe.
Quando entr�mos pelo centro, nas emediações do Lux Hot.el, depara'

mos com aqu'êle espetáculo de côres e de letras, estendido na marquize �o
.

. "b" e nao
har Chiquinho. Olhamos para o amigo, surpreso com a onecagem,

ressistimos:
- Realmente, o homem

ilho, nem côres e nem prêços.
xa ... e tudo mais. _,

. .

I' �l' ma·'
Islo não é náda, acrescentou amda o antIgo; (IZem que e e vai

CÔO
dar colocar uma faixa luminosa na ponle, de um lado ao outro. Tudo em

;'es, muito bonito, muito rico. 'j
Daí ,em diante, foi..que vimos que até as súrprêsas em hoje em dia, l

não surpreendem mais ...

"O ETAnO" O lülS UTIQO OIABIO O. 8. C4TUlJt4
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Nosso povo já sente,
Candidatos de valor;
LOTT para Presidente,
,CELSO p'ra Governador.

O CANDIDATO
CELSO RAMOS que será eleito em 3 de Outubro

pela Aliança da Vitória - PSD-PRP-PTB-PL.
Em Blumenau

Participou com o Marechal Lott de um comício
em Blumenau onde pernoitou.
Em Pomerode

Hoje, após haver tomado contacto com populars,
concentrados em Itoupava, Itoupava Central e Massa
randuba, se fará presente num co-nício em Pomerode.
Em Indaial

Amanhã, domingo, participará de um comíciü
em Indaial, às 9 horas e almoçará naquela cidade.
Em Timbó

Às 15 horas estará no comício em Timbó.
Em Rodeio..

Às 19 horas, no comício em Rodeio encerrará m

-t ividades de domingo e irá pernoitar em Blumenau.,

';RAVE! MUITO GRAVE!
O discurso que Jânio fez em Porto União, FOl

TRA],�MITIDO PELO SERVIÇO DE RÁDIO DA
POLICIA MILITAR, e captado nesta Capital.

O Comandante tem conhecimento disso, ou é um

irresponsável que está envolvendo a Corporação em

despudorada posição ,política?
Queremos crer que o Comandante não saiba, nem

ele, nem o sr. Diretor dos Correios e 'I'elegrafos n

quem está afeto a fiscalização de todas as trans
missões.

Ao que nos consta, o Serviço de Rádio da Polícia
Militar é para o SERVIÇO, sendo ao mesmo vedado
transmissões que constituem direito e previlégíos elas
ernissôras que, nesse caso, estão sendo lesadas pelo
serviço gratuito da Polícia Militar.

CONVENCÁO EM VIDEIRA
Com ;;, presença de representantes do PSD, PTB,

PRP, PSP, PL e PDC dissidente, em convenção, foi
escolhido o sr, César Augusto do PRP, para candi
dato a Prefeito. A grande aliança municipal esten

deu o seu apôio aos candidatos da Aliança da Vitória

ELES ESTÃO DESESPERADOS .. ,

A certeza da derrota frente a CELSO que nunca

esteve tão forte como nesta hora em que recebe .8

solídar iedade de quase todos os 'partidos, irrita e de

sespera os já por si raivosos governistas.
O situacionismo catar inense, que é notoriamente

impopular, deixa transparecer o despeito impotente
quando nos jornais palacianos afirma que Iríneu re

cebe solidariedade do P'1'B, PRP, PSP, PL e até PSD;
quando trombeteia nas 'suas emissoras que Irineu

foi recebido por grande massa popular e muita vibra.

ção; quando com faixas e ca'l·tazes engraçados, mente
sem pejo procurando fazer confusão no espírito do

eleitor e ganhar prestígio apresentando Irineu com

candidatos da Aliança, naquele truque bobo e falha

do dos J -J de São Paulo.

Os políticos governistas deixam transparecer,
que estão desorientados e que estão perdendo a con·

fianca que depositavam na eficácia das ameaças da

máq�lina oficial e na pressão dos g'l'UpOS INCOnômi-
coso

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

'%U%%zt;,ti .. %%t3%$%%%:; � A

I!: J.arh�'d

s U-R p R s A sE

Capital,
Irinell',

é o maior em faixas. Não lhe importa talUa·

É Unt al"co-i,ris perfeito, com vassoura, bru'
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Na Assembléia �jr�;"

Meslo sem o aval �o Governo �o Esta�o- Joinviile rece�eu o� trinlas milhões
Na Hora do Espediente da sessão de ontem na Assembléia Legisla

tiva ocupou a tribuna. o deputado Jota Gonçalves, representante de Join"
ville com assento no Legislativo Catarinense,

.

que teceu consideracões a

respeito da espetacular vitória alcançada no caso do empréstimo de" 30 mi
lhões para aquela valorosa comuna catarinense.

Rememorou as lutas travadas dentro da Casa do Povo de Santa Ca .

tarína, onde a Bancada da União Democrática Nacional ofereceu oposição
sistemática à concessão do aval do Govêrno do Estado para aquele emprés
rimo a ser contraido pela Manchester Catarínense. O entrave para tal con

cessão
.

encontrou sua principal guarida no substituto global do deputado
Aldo Pereira de Andrade, da UDN de Blumenau, pois o processo desta ci
dade nem tinha dado entrada na Caixa Econômica, apesar das reiteradas
afirmações do representante udenista blumenauense.

ram nesta caminhada que
culminou com a vitória
não de um deputado mas

de tôda uma coletividade.
UDN JÁ ADMITE DOUTEL
Ainda na Hora do Expe

diente ocupou a tribuna o

deputado João Estivalet
Pires tecendo considera.
cões "a resoeíto das afir
macões da" sessão anterior
proferidas pelo Deputado
Romeu Sebastião Neves,
segundo aa qoaís o apoio
da UDN à candidatora do
Deputado Federf11 Doutel
de Andrade, para Vice
Governador viria consti
tuir uma desgraça não só
para o seu partido - União
Democrática Nacional -

mas para toda Santa Ca,

. Respondendo. as críticas
do deputado Romeu Sebas.
tíão Neves líder do Govêr,
no e da tJJ-DN, segundo as

quais a imprensa de Join,
ville e notadamente o Jor
nal "A Notícia" daquela
cidade somente destacou o

trabalho do Senhor Celso
Ramos, eEquecendo o seu

esfôrço, disse que apenas
estava cumprindo o dever
de representante do povo
de Joínvílle, pelo qüal �oi
eleito e tem orgulho de re,

presentar.
Ainda respondendo ao

Líder do Govêrno, no qual
aquele parlamentar qua,
lifica de precedente peri
goso a maneira pela qual
Joinville conseguiu seu em

préstimo, dime que -Celso
Ramos sendo Governador
do Estado de Santa Cata.
rina tal ato não será re,

petido pois todas as Prefei
turas sejam da UDN, PSD,
PTB ou outro qualquer
Partido terão seus avais
garantidor: pelo seu Govêr
no.
Enumerou as obras que

Celso Ramos já desenvol
veu em J'oinville como se,

jam o Centro Social do
SESI, dando assistência a

tôda família operária da
Manchester e agora reafir
mando o seu amor e inte
rêsse na eolução dos pro, -

blemas que aflígen- Join_
ville vem de emprestar o

seu decisivo apoio e orien
tação para que o emprés
timo de 30 milhões torpe.
deado pelos deputados Ude,
nistas tosee concedido com

fi, dispensa do aval do Go-

Várias foram as viagens
empreendidas à Capital, da
República a fim de se

rem contornadae as difi
culdades existentes, pois 30
milhões já estavam depo
sitados na Caixa Econõ.
mica desta Capital.
Antevendo a negativa da

Assembléia para autoriza
·ção ao Senhor Governador
do Estado, a fim de que o

mesmo avalíeasse tal em

préstimo, recorreu aos Di
retores da Caixa Econômi
ca no Rio de Janeiro pro
curando encontrar ampa
ro legal para a dispensa do
aval. Colhendo a informa
ção de que a Prefeitura in
teressada, neste caso a de

Joínvílle, deveria requerer
a dispensa do aval, retor
nou a Joinville e após ae,

rem tomadas as medidas
que urgiam viu coroado de
pleno êxito o seu sacrifí
cio.
Destacou a atuação de

cisiva do Senhor Celso Ra
mos, candidato do PSD -

PRP - PL - PTB ao Go-.
vêrno do Estado, coman
dando a Operação Emprés
timo, mobilizando para tal
fim todo o seu preetígío
junto as autoridades fede
rais.
Igualmente enalteceu o

trabalho desenvolvido pe
lo ilustre Senador Fran-.

cisco Benjamim Gallotti,
Deputados Federais Joa
quím Ramos e Lenoir Var
gas Ferreira que tudo fi
�eram para que a Rêde de
Agua de Joinville tôsse
PowlÍvel tornar realida
de..

vêrno do Estado.
Em aparte .0 deputado

Francisco Evaristo Canzia
ní, da UPN, teceu um hino
de Iouvor' aos que labutam
pelo progresso de Joinville,
tornandovse credores do
reepeíto e da confianca de
todos. O preito de gratidão E D I T A L quía, proceder o julgamento
aos que já desapareceram, das mesmas,

bem como aqueles que aín, De ordem do Exmo. Sr. O vencedor da concorren-
da hoje continuam em; Diretor 'I'écnicovda Usina de cia deverá nos círrco dias que
prestando a sua colabora-
ção para que Joinville des, Beneficiamento de Leite e à se seguirem a proclamação
ponte entre as grandes ci. vista da Resolução n.? 1-60, do resultado retirar o veículo,
dades catarinenses. -"'O em, fica aberta a concorrencía sob pena de perder os seus

préstimo, Snr. Deputado pública para a venda do se- direitos. Se o primeiro colo
Jota Gonçalvea, disse o

deputado udenísta, é o fru- guinte veículo: cada não retirar o veículo,
to da luta e.. da congrega, Uma c�mioneta OPEL, mo- no prazo estípulal o será cha,

ção de valores em pról de delo 1 952, motor NE .,.'.... mado o seguinte para íme-
uma casa comum," O depu- di t t fetuar o pega255406099 L, com carroceria la amen e e ... •

tado Jota Gonçalves como-

vido agradeceu suas jiala- de madeira. mento do preço estipulado na

vras. Os interessados
_ poderão sua proposta.

Ao encerrar suas consí, vistoriar o veículo, no perío , Somente serão aceitas pro-
derações, o deputado Jota. do da manhã nos páteos da postas em que o candidato se
Gonçalves deu uma visão
s-íntétíca � do Comício rea., UBL; à rua Esteves Júnior comprometa a pagar à vista

lizado na noite de sexta s/no o preço que fixar.
feira última na cidade de As propostas, redigidas sem O resultado da presente
Joinville, qUe constituiu

rasuras, deverão ser coloca- concorrência será publicado
por si só uma festa cívica
e uma demonstracão do das em envelopes opacos, e no "Diário Oficial do Estalo"
alto conceito em qúe é ti- subscrito com os seguintes e na imprensa desta Capital.
do o Senhor Celso Ramos dizeres: Proposta para aqui- E, para que seja do co-
em Joinville. sicão da Camioneta OPEL. nhecimento de todos, o pre,Agradeceu ainda ao Dr. _.

.

Ao terceiro dia após. a sente edital será publicadoOsni Gama D'Eça, Presi-
dente da Caixa Econômica primeira publicação dêste uma vez no "Diário Oficial"
de Santa Catarina e ao Dr. edital, será encerrado o prazo do Estado e por três dias
João Mangabeira, que emí, de chamamento de candída, consecutivos .1OS príncípaístlu o parecer favorável a

dispensa do aval, bem co- tos, devendo a comissão espe, cliáriqs desta Capital.
mo dirigiu palavras como- cialmente designada pelo

I
UBL, em

FlorianóP.olis,
aos

vídaa ao grande
.

líder da Diretor-Técnico da UBL, no dias 25 de julho de 1960.
Oposição, deputado João dia imediato, às dez horas, . Tullo' Cavallazzi
Estlvm1et Pires, e a todos
os deputados qUe o apoia- em uma das salas da autan, Assistente Adminbtrativo

tarina e que se tal acon ,

teiesse 10mandaria a DIS
SIDÊNCIA dentro do seu

'partãdo.
Aparteando o deputado

Tupi trouxe ao seu conhe,
cimento de faixas coloca
das naa vias públicas de
Florianópolis indicando Jâ.,
nio e Farrari para a Pr.esi
dência e Irínau.Doutel pa
ra o Govêrno de Santa Ca
tarina e, qUe segundo afir
mações do deputado Fer
nando B, Víegas-serta obra
de al to prócer petebista.
Declarou então o líder da
Oposiço qUe as aludidas
faixas eram de autoria do
Vereador Espiridião Amim,
destacado mentor udenista
da Capital.

Usina de Beneflciamento de
-

Leite

Em . aperte o deputado
Fernando B. Viegas, Presí,
dente do Diretório Metro
politano da UDN, afirma
que. SeU partido nada tem
a vêr com a história e que
Se o Vereador Amim assim J

procedeu foi de sua livre e !

expontânea vontade. Em Ioportuno aparte odeputado ,

Joga Goncalves lembrou!
ao orador que seria opor- Ituna a criação de uma Co.
missão Parlamentar para

descobrir o FAIXEIRO. I
PRIMEIRA PARTIDA DE
CAFÊ CATARINENSE PA. I

RA O EXTERIOR IDurante a hora deetína,
da às Explicações Pessoaís
o deputado Dib Cherem, i
representante de Florianó-'
polis, trouxe ao conhecí; I

mento ela Casa o embarque

•

de Café catarínense pelo
pôrto desta Capital e des,
tinada ao Exterior.
No ensejo elogiou o tra-

- balho desenvolvido pelo
rnetítuto Brasileiro do Ca
fé em nosso Estado, pro.
porcionando atividade. pa,
ra aqueles que mourejam
no nosso p'ôrto além de
contribuir com parcela
ponderável para a econô,
mia do nosso Estado. Em
nome do povo de Florianó
polis agradeceu a mais' es.
ta demonstração de apre,
co por parte do Govêrno
Federal tão bem coman,
dado pelo eminente Preeí
dente Juscelino Kubitschek
de Oliveira. Para que cons,
tasse nos anais da Casa,
leu a notícia publicada no
Jornal O ESTADO ares,
peito de tal evento.

DR. SAMUEL FONSECA'
Cumuníea a sua distinta elíêntela que transferiu

seu consultório dentlÍ1'io para a rua Jerênímn Coelho

11.° 16 -" 1.0 andar.

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

.
.

'

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Marítimos: - Conselho Fiscal

EDITAL
Na conformidade do disposto no parágrafo 3.° do

art. 120, do Decreto n.? 1918, de 27 de agôsto de 1937,
notifico a comparecer nesta Delegacia, sita à Praça Flo
riano Peixoto n.v 118, na cidade de Laguna, no horário
das 12 às 18 horas, o interessado no processo de bene
fício abaixo relacionado, ti fim de tomar conhecimento
da Resolução do Conselho F'iscal desta Instituição e

dentro do prazo de 30 dias. consecutivos, contados ela
data de .publãcação dêste

\

EDITAL, interpor recurso ao

óRGÃO SUPERIOR, sob pena de ser considerado pe

rempto:
PROCESSO IAPM N.o 2.620/41 ROGl'!:RIO DA

SILVA lVIIRAiNDA JúNIOR
.

MOACYR PEREIRA _o Delegado
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AMANHÃ,

I
À TARDE:

I'
DECISÃO

Programa da

Brusquo continua empenhada
em conseguir reforços e

de manter em suas fileiras
;os seus principais craques
para a atual série de jógos
que vem cumprindo pelo
Certame do Centenário, com

o pensamento voltado para
as disputas do estadual por
zonas que serão das / mais,
drrícies.

"

/ Assim é que Julínho, O

seu veterano e destacado

valor, renovou seu contrato
per mais dois anos enquanto
Mima, retornou ao clube

após uma, temporada no Al
mirante Barroso .ele Itajaí. O
contrato de Mima terá a du,

ração de um ano.

Santos.

Guarnição B

V � Afonso ceteo Corrêa; SV
- Edson Schmidt; SP.
Odaír Furtado; P - Rui de

Souza Lopes. Patrão Jobel

Furtada.
4.° Páreo: - Canóe - Ho

menagem ao Sr. Comandante
Luiz Mário Freysleben.

GUarnição A

remador - Edson Pereira.

Guarnição B

remador - José Wilson Costa

DA V ICE .. LIDERANÇA

Regata do Martinelli

Sob a presidência do des ,

portista Cristaldo Araújo es

teve reunido na noite de

terça-feira última o Conselho
de Representantes da Fede ,

ração Aquática de Santa Ca

tarina. Além da presidência,

compareceu o secretário Luiz
Faria e os <.representantes
Níwaldo Hubner (Veleiros da
Ilha) e Rui Lobo (Iate Clube).
Resolveu o Conselho de Re

presentantes apontar os no

mes dos quatro primeiros
classificados na temporada
de sharpie 1959/60 para se

rem os representantes cata

rínenses no Campeonato
Brasileiro de Sharpie. O cam ,

peão e vice-campeão (Wal
mor e Pedro Soares), já es ,

tão com suas presenças ga

rantidas, dependendo ainda
ele confirmação as idas de

Oswaldo Pedro Nunes (3.0) e

Boris Moreira da Silva (4.0).

������iõiiiiliiiiiiiiiiiiiiíiiiíi������� �������������_!2!!L!5�.�"�������� .----------.---------=---.

Em'Melhor de Tres]50ntos-a 'DeCisaô
do Certame Centenário

É o seguinta o programa V - Antonio Souza; sv - 5.0 Páreo: - Out.Rígger a Guarnição A
da regata íntima comemora, Luiz Carlos de Assis; SP - 4 remos Veteranos - Home- Patrão - Ernani Rutkoski
tiva do 45.° aniversário de Filinto Schuler; P - Otacilio nagem ao Presidente ao F.A. V - Edson Schmidt
fundação do C.N. Francisco Schuler. S.C. - Dr. Ary Pereira e SV - Ilson Moreira
Martinelli, a realízarcse 2.0 Páreo: - Out-Rigger a Oliveira. SV - Theodoro Vhal
amanhã, na baía sul: 2 remos c/tímoneíro - Ho , . Guarnição A l,0V - José Wilson Costa

1.0 Páreo: 8,30 horas - menagem ao Sr. ELPIDIO DE' Patrão - Jobel Furtado 2.oC - Pedro Paulo Flores
Iole - Estreantes - Home- SOUZA. V - João Frontini CP -- Francisco Corrêa
nagem ao Saudoso Timoneiro Guarnição A SV - Nicomedes Silva SP - Odair Furtado
ACIOLI VI�IRA. Patrão - Jobel Furtado; SP - Ademar Alves P - Rui. de Souza Lopes TÓp'icos EsportiYosGuarnição A V - Sidney Prato: V - Er , P - Walmor Villela Guarnição B
Patrão - Jaime Furtado; nesta Vhal. Guarnição B Patrão _ Jobel Furtado O médio catarínense Bran-
V - Wilson Lemos; SV - Guarnição B Patrão - Ernani Rutkoekí V - Manoel Silveira dão têm uma história, na sua
José Becker; SP - Silvio Patrão - Ernani Rutkoski; V - Edilson P. dos Santos SV - Alrredo Bantos Filho ,car:eÍl�a e�portiva. Ganhou
Gandolfi; P - Laura cardo, ,V - Edson Pereira; P - SV - José Azevedo Cy - Carlos Bernardes projeçao no Olímpico de
SOo Ilson Moreira. BP - Sebastião Bonassis l°e - Afonso Celso Corrêa Blumenau, tendo inclusive

Guarnição B 3.0 Páreo: _ Out-Rigger a. P - Alcides Elpo. 2..oC -.SidneY Prats sendo chamado para treinar
Patrão __:_ Jobel Furtado; 4 remos c/trrponeíro - Ho , 6.0 Páreo: - Out..Riggar a CP ---; Ernesto Vhal no seleciQnado catarínunss,

menagem ao Saudoso Presí- 8 remos - Homenagem ao

1
SP -r-r-: Amauri Rosa Não jogou por não se en�on-

JuUnho f'enovou e dente da Federação Ríogran , nosso inesquecível Preeldente P - El�lio Luiz Reitz. trar em perfeitas condicões
densa DARCI VIGNOLI. J A I R O C A L L A D O ---x--- físicas. Nesta ocasião foi ;on-

Mlima 011 Guarnição A - .....- -
----- vldarío pelo Corintians Pau-

'; . y OU ao Patrão - Ernani Rutkoski; lista para fazer testes. Foi e

P d' V - Carlos Bernardes; SV - abafou. Regressou, dizendo

alysan U Enio Luiz Reitz; SP - Teho� aos diretores do preto e bran-
A Díretorla do Paísandú de doro Vhal; P Walfredo co que voltaria. Mas ficou

.nísso. Brandão, foi
'

então
transferido para o Ferroviá
rio de Coritiba que pagou pe
la sua transferência a írn
portâncía de Cr$ 70.000,00.
Agora, o Corintians o outro

de Prestdente Prudente, aca ,

ba de contrata-lo pegando ao
clube paranaense, pelo seu
atestado liberatório, Cr$ ""

500.000,00.

(A'RAVANA X POSTAL, HOJE, PELO
CAMPEONATO AMADORISTA
Caravana do Ar x Postal

•
.t"

.Desenha 1I1ntel'ior
BRUSQUE o pré lia que daria tíca Bancária e domingo
sequência ao Campeonato do �uinze de Novembro x Ro

Centenário que seria trava- ;oviário.

do entre Guar,ani e Paisandú, rUBARÃO Com mais um co

marcado 'para.a noite de tejo, o certame tubaronense

quinta feira, vem de ser :JrDssegurá na tarde domín;

transferido para' a tarde de go com o match que será

domingo em virtude dos .re- �ravado na localidade de

rletorcs só poderem ser liga- Capivarí.
dos, após as 22 horas, o que Nesta oportunidade, o Her

viria' prejudicar ssnsívelrnen- cílio Luz, líder invicto dará

te a recadação. �ombate ao Nacional, penúl,
ITAJAI Paralelamente ao timo colocado.

1 ampeonato do ;centenário [TAJAI Os diretores do Ci
fbi disputado o certame de '11enpoJ'te, concluirão nego.

EI;Spi rotes que apresentou a �iaçõcs com o arqueiro Er.

''ieguinte classificação: nani. O atléta que esteve se

Campeão: Cimenport com 2 submetendo a testes, agra_

p. p. dou devendo assinar com_

Vice-Campeão: Marcílio Dias promisso COll11 o clube, por
coan 5 p. p. uma temporada.
3.0 Lugar: Almirante Barroso TUBARÃO A equipe do HercÍ.
com 7 p. p. lia Luz entrou em negocia_
4.0 Lugar: Laura Muller com ções com um zagueiro central

U p. p. do Rio Grande do Sul, des_
5.° Lugar: Estivadores com conhecendo-se até o momen.

15 p. p. ,to, o seu nome que vem sendo
BLUMENAU Olímpico 'e PaI. manti:do em singilo.
meiras darão continuidade BLUMENAU Em virtude de
na tarde domingo ao Super estar cte fóra da rodada pro_
Campeonato, em prélio' de gramada para domingo, pe
grande significado para am- lo Super Campeonato a es_

bas as equipes. quadra do Vasto Verde, deve-
o cotejo será disputado no rá excursionar à Itajaí, on_

estádio da Baixada. de na noite de hoje enfren

BRUSQUE A diretoria do tará ao "ALmirante Barroso.
Paic;andú concluiu demarches O cotejo, todavia, ainda não
cem o Almirante Barroso, foi confirmado.

para a contratação do arti
rheiro Mima, por emprestimo.
Mima, deverá fazer sua es

tréia na tarde de dO'mingo
conira o Guarani.
RIO DO SUL O campeonato
regional terá continuidade na

tarde de hO'Je e domingo,
com a realização de dois
jógoS, Na tarde de hoje jo
garão Canto do 'Rio x Atlé�

Telegráfico é o choque anun

ciado para a tarde de hoje
com início às 15 horae, quan
do será dada sequência ao

Campeonato Amadorista da

Cidade. Os dois quadros, que
farão suas estréias no certa

me, esperam realizar uma

partida cemcpor-cento movi

mentada .
e senr-acíonal que

deixará os expectadores em

constante suspenso. O está
dio da rua Bocaiuva será o

local do embate.

Também decidiu o Conse

lho de Representantes indicar
o dia 2 de agôsto (terça feira

vindoura) para as eleições
presidenciais na federação de

I
veia e Motor de Santa Cata;

. rina. Até o momento o único

candidato provável é o atual

presidente - Cristaldo Ara-

újo. Esta coluna, lança a

',lapa Crlstaldo .Araújo -

Arnoldo Suarez Cuneo para
os cargos de presi'dente e

vice-presidente nas eleções
da próxima terça feira.

Hoje: 13.0 aniver
sário do Trele

de Maio
Fundádo no dia 30 de Ju- * * * *

lho de 1947 por um grupo de A FVMSC acaba de receber
aficionados do esporte_rei Je um ofício da Confederação
nOS�a Capital, o Esporte I

Brasileira de Vela e Motor,
Clube Treze de Maio vem I comunicando a realização no

desde aquela data se proje-! mês de janeiro de 1961 da II
tando como uma dos maiores Regata Oceânica Florianó_

forças do esporte menor de
I polis Rio, cujQ pont de par

nossa terra, tendo já leva.nta_ tida será a capital catarinen
do diversos títulos de cam-' se. As -futuras demarches se

peão do Campeonato Amado-I rão mantidas entrie a As

dsta, do qual foi um dOf' in- , sociação Brasileira de Velei
tradutores. ! ros de Oceâno (presidente
Hoje o Esporte Clube Treze -' Marcos Merh:y) e a Fede

de Maio completa treze anos raçã) de 'Santa Catarina.
de lutas. Espera-Se que a I No próximO' dia 5 de agosto
data não passe despercebida, I

com prolongamlento até 13,
sendo provável venha a di- serão realizadas as regatas de

r.etoriado cl libe
. �rená a rea- r vela pelos I Jo�os DesportiV?Sllzar uma reumao comemo-. Luso- BrasileIros. O Bra::;!l,

rativa do acontecimento. (Cont. na 7.a pág.)

JUST FONTAINE, um dos mais famosos jogadores
jese� que se consug-rnu no mundial de 58, na Suécia,
equipe da França, constituindo-se no artilheiro da C
do Mun�o,. encontrava-se, até bem pouco tempo, fúra
cartaz, Isto porque fraturou uma perna numa. partidafutebol. Just Fontaine, que formou l) estupendo trio a

cante� com Piantoni e Kopa, estava assim esquecido
mentaneamente. Mas, uma fábrica gravadora de di
teve a idéia: de lançar no mercado um disco, apre
tando o artilheiro francês cantando para o púb]
Fontaine concordou e o sucesso foi absoluto.

O atacante que já na Cópa Jules Rimet, havia
cebido um rifle automático como presente, por ter
cqnst ituidn no artilheiro máximo da competição mund
voltou ao cartaz, agora como cantor. Os discos sumia
se das casas, forçando então a firma gravadora a lan
nova edição. E o sucesso foi repetido, Enquanto J
Fontaine andava esquecido momentâneamente como i
lo do futebol, aparece agora como cantor obtendo
trondoso sucesso em seu país.

'

xxx

O Coritiba Futebol Clube será o adversário nún
um do Paula Ramos nas disputas da 'I'aca Brasil. O e
be paranaense que tem um/catarinensr, como ídolo
suas fi�iras, estará aqui no estádio da Praia de Fo
dia 23 de agôsto, para enfrentar o campeão do Esta
Paula Ramos Esporte Clube. Até!á acreditamos �Juvenal, consagrado médio

que militou no futebol mi-
Hélio Rosa intensifique os treinamentos, fazendo vol

neiro, terminou sua carreira Nélinho, que se encontra contundido, .colocando-d
no futebol carioca derenden,

melhor fórma técnica, e Manoel, que não tem atu!
, devido a proibição élo comando da g'uarnicão militardo o Botafogo de Futebol e

Regat.as. (]_ue se encontra o atléta. Como éstas di,las p"ecas deviJuvenal, que veio
mente ajustadas, provavelmente o PaLlla Ram"os se fúde Minas Gerais para o fute- -

boI carioca, juntamente com
talecerá na sua retaguarda, dando ao ataque aquela

Nilton Santos e Braguinha,
tênc1a do ,campeonato estadual. E o COI'itiba? O conju

atig'iu sua fase máxima ao
to araucal'Íano virá integrado de tôdos os seus titular

sagrar-se campeão de l'p8,
Conta coni o al'queiro Hamilton, bastante co�hecido

pelo, Botafogo, contando no
possuid·or de grande cartaz. Na linha de zagueiros

. . veremos o bl'llsqueilse Béquin.ha e o "scratcbman" CpaSSIVO, com uma unica der_
t razzai. O ataque é formado por Chico, desconhecido pn1'0 a, por 4 x 1, frente ao S.

Cristóvão na rodada inaugu- nós, Miltinho integrou várias vêzes o ataque da seleç
ral do certame daquele ano.

do Paraná. Oda, que na última seleção atuou coul
Agora, Juvenal, ingressou na I

Santa C�tarina, Pl�o�agonista da co�fusão ca.usa?a cli

calTeira de técnico, rumando a expulsa0 de VaJeno, daquela partIda. Duího, .Jogad
para Brasília, onde, dirigká vivo que também é cartaz no onze coritibano e Ronn
a equipe do Clube de Regatas Um dos melhores ponteiros, tendo sido mesmo em �

Guará. versas ocaSlOes assediado por clubes ,cariocas e pauli
':' * ':' * tas comO foi o caso do Botafogo, Vasco, Corintians. P

O Futebol (le Salão do Es- tanto, até a datá do cotejo teremos muita c9isa pi
tado, teve sua origem em contar.
Joinville. Ali o esporte coque_
luche ga:chou destaque e se

(Cont. na 7.a pág.)

Após a realização da rega
ta será f.eita a entrega de
medalhas aos vencedores e a

inauguração do retrato do
Saudoso Presidente JAIRO
CALLADO, na secretaria do
Clube.

---x---

Embora tivesse negado
sempre que quando esteve
treinando no Corintians Pau
lista, tivesse assinado contra,

to, o caso veio à baita. Bran
dão tinha realmente assinado
compromisso com o clube al
vi negro paulista, tanto isso
é verdade que o Corintians
de Presidente Prudente, pa,
ra poder. incluir ;m sua equi
pe o destacado atléta, soli
citou ao seu co.Irmão da ca

pital, Q. empréstimo do joga
dor, por uma temporada,
Como se pode observar Bran
dão realmente perte�cia ao

clube da paulicéia, enquanto
atuava pelo Ferroviário e

fôra transferido para o Co.
ríntíans do "interland" de
SãO' Paulo. Ainda bem que
tudo ficou resolvido satisfá
tóriamente ...

:1: * :1: :::

O Bolafog� Pediu Muito Para Se Exibir Em Brusque
.LAURO MULLER O conjunto Notícia já divulgada por
do Laura Muller e do Barro êste intermédio, cientificamos
Branco que haviam progra. ao público esportivo de San
mado uma excursão do Grê. ta Catarina que a diretoria
mio de Tubarão, neste finál do Carlos Renaux, havia en

de semana, resolveram por viado um convite ao Bota
vários motivos, suspende_la, figo, para se exibir na cida_
tendo cumunicado sua deci-! àe aos tecidos aO' mesmo

são D/ dil'etoria do 'clube tu. temll0 sol1c:itnnclo as buêls
baronense. .. finar cP,ira�� +Vluito embora a

.

ij
�t.{

rliret. do clube guanabarino tância bastante pesa'da para
ainda não tenha se mani- Ulm_( clube rio Vale do Itajal
festarlo oficialmente, as emi8_ e de Santa Catarina, pan:.
souras do Rio de Janeiro, di- patrocinar um jôgo. Todavia,
vulgaram que o clube de os mentores do Carlos Re

Garrincha, pederia ao trico_ naux, aguardam a resposta
lar brusquense, a importân- . oficial do clube da estrêla sa
cia de Cr� 350.000,00, livres litária, para então tomerem
de quaisquer despesas, o que, uma atitude, talves fazendo
SRm, dúvida é mna impor� UJ;p.R contra-proposta.

Conforme, já divulgamos,
Marcílio Dias e Cimenport,
foram Os. classificados para
as disputas do campeonato
estadual por zonas, como re

presentantes da cidade de

rtaJ aí. Marcilistas e címen,

pcrtínos chegaram juntos na

liderança do campeonato,
ambos com cinco pontos per
didos. Agora, rlepois de reu,

nião que contou com os pre

,"idente:;, das duas equipes,

ficou assentado que o

peonato será decidido
"melhor de três pon
.estan do marcado (para
mingo a primeira peleja,
será travada no Estádio
Hr-rcilio Luz. Portanto

,

vencedor desta partida,
tará um empate no pró
cotejo para ficar de poss
'título máximo elo ano
centenário (Ia cidade pO!'
ria,

OMinze, Cidades Presentes aos 1 iOs
Jógos Abértos do Inlerior

Pode-se antever o êxito dos
Primeiros jógos Abertos do
Interior Catarínense a se re

alizarem na cidade de Brus,

que, por ocasião do seu

Centenário. Na::la menos de
15 cidades, estarão compe;
tíndo nas mais diversas mo,

dalidades esportivas, na ma,

íor festa esportiva amadorís.

ta, realizada em tôdo o Es_

tado,

confraternização só c i

esportivas. Joinville, FIo
nópolis, Blumenau, São
to do Sul,Itajaí e Bru
serão algumas das cid'
que formam a lista de
que respínderâo presen

grande maratona dos J'
Abértos de Santa Catrin
primeiros a serem reali'
e idealizados. Um sucesso,
há dúvida.

o

Somente nestas disputa.'
serão movimentados 750 atlé
tas, aproximaclamen te, o que
vale dizer que teremos gran,
des cartazes e iúmeras reve-

lações, presentes a grande

ÉCOMO GOSTOS
CAFÉ ZITO

xxx

Fato que nos tem chamado a atenção é como
,

bitros da F.C.F. têm se apresentado peran,te o públt
Salvador Lemos, inegavelmente sempre aparece como
maís bem trajado, apresentando o uniforme adotado ll�
Entidade da Rua Tiradentes em condicões. Também GI

perto Nahas, /0 novato Benedito de Oliveira, Sil"�
Alves Dias e Antônio Silveira reconhecem que o árbll
deve sempre se apresentar bem uniformizado, impcc
velmente til'ajado. Mas, acontece que outros não pensn r
desta fórma e o que temos visto é um árhitro com�!"
dando uma partida com camisa esporte, destoando CO

pletamente das normas adotadas pela F.C.F. Será q

êste estado de coisas continuará por mnHo tempo?.

IVI. BORGES·
xxx
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rão, Valdemar Bales, as Isuas palavras, dizendo da
ansiedade com que os pre-I'sentes aguardavam a ora,

ção do candidato da vító,
ria CELSO RAMOS.

FALA O EOMENAGEADO

Espetáculo de Entusiamo e Confiança

Aspecto parcial do jantar de 1.000 talheres

(Cont. da 8.a pág.) populares e aos anseíoa de blico, das mãos e do cora.

O BANQUÊTE progresso que somam o eS. ção dos ferroviários.' Ho ,

i� forco e o trabalho dos bar- mem assim ligando sua

Cessadas as maniresta.,' rígas.verdes. De pé, toda a vida e eeu trabalho ao

ções preliminares durante assistência ovacionou de- contacto com a gente hu-
as quaía o Candidato das moradament-e o homena , milde de seu Estado, bem

Oposições ao Govêrno do geado, que eorrídente e poderia dizer que eleito,
Estado foi abraçado por emocionado, agradecia os seria o verdadeiro governo
centenas e centenas de aplausos. Serenados êstes, do povo, na afetiva comu,

operários iniciou-se o gi_ discursa o Sr. Horacio da nhão com os trabalhadores
gantesco 'banquete, o maior Silva Martins, da União para a marcha ascensional
até hoje, na história polí ,

dos Ferroviários do Brasil de Santa Catarina". Inter.
tíca de Tubarão, servido e representando a Rêde rompido varias vêzes pelos
por gentís senhorítaa e díg- Viação Paraná-Santa Ca., aplausos e pelos vívae dos
nissimas senhoras, filhas e tarina. Dizendo, ínícíal, operaríos, poude o Jorna-

esposas dos ferroviários, mente, trazer uma menea, lista Rubens de Arruda
tendo ainda a abrilhantá- gem dos ferroviários do Ramos avaliar o acerto de
lo o harmoníoeo conjunto Norte aos ferroviários do suas palavras e a Iegttímí,
musical '''SIDERURGIA'', Sul de Santa Catãrina, ne , dade dos seus conceitos.
composto, aliás, por opera-

nhuma oportunidade me-

rios da Estrada de Ferro D. lhor do que aquela para

Tereza Cristina. Fotogra- êsse congraçamento, pois
Ias, cinegrafístas radíalis, lá como aquí - declarou �

tas e jornalistas, puderam,
o mesmo pensamento os

-

t id d anima a mesma vontadeentao, ne[l3a opor um a e,
os identifica e o mesmocolhêr os flagrantes mais

expressivos e testemunhar desejo os une, quais sejam
os episódios mais emacio- os de eleger Lott e Jango
nantes daquêle ágape de para governarem a Repú-
cordialidade, solidariedade blica na continuidade de

e porque não dizer, de pa-
Juscelino e CELSO e DOU_

tríotíemo, realizado pelos TEL, na reafirmação de

proprios recursos dos ope ,

Santa Catarina, nas díre ,

raríos e preparado pelas trizes do seu engrandeci-
suas excelentíssimas espo-

menta. Varias vêzes ínter.,
rompido pelos aplausos,
encerrou seu improviso fa •

zendo aumentar mais aín ,

da o entuaíasmo dos pre
sentes.

eas,
. ".{�

O ORADOR OFICIAL

À sobremêsa, sob palmas
dos presentes o Dr. Jaime
Unhares Filho, engenheiro
da E.F.D.T.C., inicia o seu

discurso, de oferecimento
do banquête ao Sr. Celso
Ramos'. Falando de impro
viso, para "abrir melhor o

coração dos ferroviários",
historiou, em principio, o

comsco das suas atividades
em Tubarão, como enge-:
nheiro do D.N.E.R.. em I
cujo pôsto e para cujo en,

'

cargo encontrou sempre
cm CELSO RAMOS um ho
mem pronto para defender
e resolver, no plano fede
ral, aOD interesses de Tu
barão e do Sul Catarinen
se. Depois de dizer da sua

estima aos ferroviários ra.,

2:10 certamente da sua in
dicação para orador ofi
cial, fêz uma síntese dos
rcríexos que a E.F.D.T.C.
tem na economia, no pro
gresso e no cre8�imento
daquela região e disse das
esperanças que têm os su

listas de que com o presti
gio de CELSO RAMOS e

com a sua aacsncâo ao Go
verno do Estado: se instale,
no Sul, uma usina siderur.,
gica. Terminando seu vi,
brante improviso, sob pal
mas entusiasticas da aasís
tencia, disse que os fér
roviários votarão em Lott
c Jango para a Presidên
cia e Vice-Presidencia da
Republica, porque o Brasil
precisa e quer alguem que
continue a obra engrande
cedora qUe o Presidente
Jm'�elino está realizando
no País. Mas em Santa Ca
tarina, para o seu Governo

sufragarão CELSO RAMOS
e DOUTEL DE ANDRADE,
porque ela precisa enca

minhar_se por rumos ou

tros que cheguem ao en_

contro das reivindicações

FALA O SECRETARIO

GERAL DO PSD
.fIê!..-.,:�

Foi em meio a grande
expectativa que o locutor
Acy Cabral Teive anun

ciou a palavra do [ornalís ,

ta RUBENS DE ARRUDA
RAMOS, Secr,etário" Geral
do PSD. Recebido com pal,
mas, S.S. começou histo
riando a identidade da

, candidatura de CELSO RA_
MOS com os trabalhadores
de Santa Catarina. Foi
Vidal Ramos, - disse o

orador - que antecípan,
do-se mesmo ao Oovemo
Federal de então, instituiu
o dia IOde Maio como fe
riado estadual em home,
nagem ao operaria. Depois,
era Nereu Ramos, quem,
no dia 1° de Maio de 1.935,
assumiu o governo catarí
nense sob os aplausos da.
gente humilde da sua ter
ra. Depois, acoiteceu que o

Partido Trabalhista Bra;
sileiro, encerrando a: eua

magnífica Convenção em

praça pública, lançava
CELSO e DOUTEL como

seus candidatos ao pleito
de 3 de Outubro. Ha pau.
cos dias, era Celso ainda.
que, em Joinville, vencen

do a obstrução prejudicial
do Governo Estadual que
negou o seu aval pleiteado
por aquele municipio num

empréstimo com a Caixa
Econômica, ,entregava ao'
Prefeito Baltazar Buschle
um chéque de trinta mi
lhões de cruzeiroü para a

instalação de agua nos

bairros operários daquela
cidade. E era CELSO, . fi
nalmente, que naquele ins_
tante, recebia a maior hã.
menagem tribútada por
Tubarão a um homem pu-

O dep. Waldemar Salles, ao discursar

DTRCURSO DO REPRE_
SENTANTE DE JOÃO
GOULART E DOUTEL DE

ANDRADE

Representando Jango e

Doutel, cujas ausencias
foram justificadas .por mo
tivos imperiosos, o Depu
tado Valmor de Oliveira,
do Partido Trabalhista
Braelleíro, foi o orador se

guinte. Congratulandccse
com os operarias em nome
do seu Partido e dos seus

chéfes, hístoríou as razões
que determinaram a re

composição da Aliança So.
cial Trabalhista em Santa
Catarina. Depoía de as

nalar os serviços que Jan
go e Doutel vêm prestando
à Nação e ao nosso Estado,
disse da confiança que ti
nham na solidariedade e

no apreço "dos trabalhado,
ree e especialmente nos

ferroviários do Sul Catari
nense. Conclamando a to,
dos para a luta cívica de 3
de Outubrõ, declarou que,
enquanto Lott e Jango são
as esperanças da contínuí,
dade progressista do Brasil
CELSO e DOUTEL repre
aentam .

as esperanças de
qUe Santa Catafina reen,

contre a sua posição de de,
senvolvimento, sustada ha
dez anos por um Governo
que nada tem feito em be
neficio das legitimas asní,
rações catarínenssa Aplau,
dido, durante mais de cin
co minutos, pelá assísten.
cia, o orador recebeu, na

oportunidade, ll. segurança
de que os trabalhadores
ainda se orientam pelo
grande líder nacional João
Goulart.

Intensos aplausos, tal
vêz 08 mais vibrantes com

que os tubaronensss la
saudaram um político,
anunciam a palavra do Sr.
Celso Ramos. Comovido e

emocionado, ínterrompen,
do a cada instante a sua

oração para receber o ca,
rínho dos homenageantes,
príncípíou por agradecer
aquela festa na qual ele
sentia a presença da ge
nerosidade tubaronense.
Elogiou a obra ciclópica de
Juscelino e fêz questão de
alertar os presentes para o

grande contraste: enquan,
to o Brasil caminhava
apreseadament- para sua

independencia economíca,
aqui em Santa Catarina,
suas energias estavam es,

tagnadas pela ação de um

Governo que paralísára o

balho e a devoção neces

sárias para realizar- pelo
nosso Estado talvêz mais
do que muitos daqueles
seue acusadores cuja vida
publica não tem corres

pondido aos anélos e aos

desejos da gente catarí
nense.
Historiou a sua vida pú,

blica e de candidato e de·
clinou pontos da sua plata
forma de Govêrno. À certa

altura, declarou o sr. Celso
,

Ramos, sob intensa salva dp'
palmas, que se a confiança
dos catarínanses lhe der a

vitória, saberá cumprir o

seu dever e saberá realizar -

os anseios do povo, dentro
do programa que traçou,
principalmente no que
tange à educação, energia,
transporte e agricultura,
fazendo com que o dinheiro
do Estado, hoje dormindo
nos cofres do INCO, volte
às mãos do povo, para o

eeu confôrto e o seu pro
gresso. Fêz referencias elo
giosas aos, Parllidos que
apoiam o seu nome, citando
nominalmente o Partido de
Representação Popular, o

Presidente PSD - Tubarão
- Compromissos inadtáveis
hoje grande comício Meuer
não permitem minha pre
sença banquete homenagem
forças nacionalistas pt É
com mais viva emoção que
transmito daqui o meu

ab1"Clço de agradecimentos
a todos os Ferroviários da
E.F.D.T.C., extensivos For
ças Políticas apoiam meu
nome para Presidência da
República vg podendo ter
certeza absoluta que nossas

riquezas vg eeçurança regi
mem e de soberania nossa

Pátria tass) HENRIQUE
TEIXEIRA LOTT.

VALDEMAR SALES
ORADOR SEGUINTE

.
-

.�..

..

- .\
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Ramos quando agradecia a homenagem
dos ferroviários

Partido Trabalhista Brasi
leiro, o Partido Libertador
e assegurando que NJ3aS

fôrças, lhes davam maior
responsabilidade, mas ao

mesmo tempo representa
vam a presença de novas

energias na obra que pre
tendia edificar para o seu

Eé'tado. Agradeceu à mulher
tubaronense, de quem, na,

quele instante, recebia, cc..
gem daquele banquête.
Sua presença nos comí

cios, - declarou - é a pro
va de que hoje já vivemos
uma época em que as do
nas de casa tomam parte
ativa nos problemas e nas

soluçõee que melhor enca

minhem o bem estar e a

tranquilidade das famílias.
Agradeceu aos ferroviários

�IV�o���a���o �: p�:v��� CLICHÊS E CARIa'1BOS DE BORRACHA
do orador que falára em

seu nome. Term�nou ass�- façam seu pedido na Empresa Gráfica Grajaú Ltda.
gurando que dana �s ultí- Rua Tiradentes 53 _ Florianópolb.

:��a���D i��Os:�id�ldea, i�� I 4E"":S:SS:.'ii$i::!$�$ES�ji::!ii,,:.'ii$�$E%r:$�i�$�%�S=::$$$$S$�s:::s�s�,V�j:.'ii$i::!$�$1::%::$:SS$:::"'�%:::$::%a%::O%I:!%::::l%r;:fêCfé$\==%::SC'
cessante para reerguer san-II

DR. C. VIE GAS ORLE
ta Catarina e �ransformá- Advogadola no mesmo nível do pro-
gresso e desenvolvimento ED. ZAHIA, 2.° ANDAR TELEFONE, 2248

que sacodem as fronteiras S�tií%%%"'%SS%S:%"'''%%S%%$%%�'KStí%'''f,$%%$�

o Sr. Celso

seu crescimento. Fazendo
rererencías ao candidato
do PTB-PSD Marechal

Henrique Lott/ cuja vitória
se identificava com os an

seios da Nacão' julgou-o o

Marechal da 'Democracia,
o soldado da Nação e o

civil da Republica. Serena
dos os aplausos, paS90U a

relembrar Jango Goulart,
na sua ação e no seu tra
balho pelos humildes e de-

samparadoe. Chamando-o
de "discípulo amado de
Getulio Vargas", disse que
os pessedistas catarinene
aes jamais poderiam esque
cer o carinho com que
Jango tratava o operaria
barriga-verde e que po,
rísso, mais uma vêz seu no.

me seria consagrado pelas
urnas livres da terra de
Nereu Ramos. Elogiou [leu

companheiro de chapa

SJ\Bonoso�

SÓ CAFE ZITO

atuais do Brasil de Juece
lino Kubitschek. Suas ultí
mas palavras foram aplau
didas de pé por todos os as,

sistentes que üe encami
nharam, entusiasmados, ao

seu encontro para abra
çá-lo.

Doutel <Te Andrade, defen
dendo ,o das acusações ude,

. nistas de que, não sendo
êle catarínense, não pode
ria aspirar a víca.gover
nanca. Declarando qUe o

Brasil é d08 brasileiros e;
reafirmando que Santa,
Catarina jamais distinguiu
entre os homens que tra
balham pelo seu progresso
aqueles que nasceram aqui
ou

. alhures, disse que Dou

tel de Andrade, tem o ta.

lento, a capacidade de tra-

r-tisa �18N�18�
Artigos para Esporte Geral

NOTAS
I

Estiveram presentes
delegações de quase todos
ou municípios do Sul Cata.
rínanse, bem como Pref'eí.,
tos e Vereadores.
- O Dr. Anes Gualberto,

Diretor da E.F.T.C., foi ví,
vamente ovacionado pelos

O Dep, Walmor Oliveira, díccursando como representante
do dr. João Goulart e do Dep. Doutel de Andrade

presentes.
- à tarde, o Diretoria

Municipal do PRP, acompa
nhado do Sr. Helvidio Velo
zo esteve na séde do PSD,
reafirmando o seu apoio e

a sua solidariedade ao Sr.
Celso Ramoa
- Pelo Sr. Dilnay Chaves

Cabral, Presidente em exer;

cicio do PSD, foi lido, duo
rante o banquete, o seguin
te telegrama enviado pelo
Marechal Henrique Lott

- Participaram da comi
tiva do Sr. Celso Ramos,
além de outros,/"", Dr. Ru
bena de Arruda Ramos, Se.
cretário Geral do PSD. Dep.
Valmor de Oliveira, do P'l'B,
Helvidio Velozo, do PRP,
Matias Kriger, do PDC,
Drs. Paulo Bauer Filho e

Fulvio Vieira, além de jor.,
nalistas, radíalístas, elna,
grafistas e fotógrafos.

Dizendo inicialmente ra, \

lar por eí e pelo Deputado
Joaquim Ramos, a quem
estava representando, fêz o
orador ,elogiosas referen
cias, recebidas com aplau.
sos pelos presenteD da
atuação que êsse parla_
mentar tem tido na Ca
pital da Republica em fa.
VaI' do Sul Catarinense.
Depois de agradecer as ho.
menagens que os ferroviá
rio[l também lhe tributa. Iram com a calorosa recep�
ção que teve ao entrar no

recinto, deu G..Qnta das
suas atividades parlamen"
tares e proclamoü a neces_

sidade dos tubaronenses s.e

unirem, mais uma vêz na

vitória da causa Social
Trabalhista. Fêz o elogio
do programa de CELSO
RAMOS e declarou que i

como sempre S.S. tinha pa. � .
--------- -- -----_1

ra cC!m o �ul do Estado ,'•••••e•••••••••••••••_ .

���������:n�r� ���i� se�� 1ST U D I O J U R í D I ( O :
quecldo as verdadeIras reI.•. I
vindicações dos tubaronen-: MauricIO dos Reis

-.
advDgadn

I
ses. Ovacionado em demo-' Norberto Brand - ,advogado
rada salva de palmas por I A'd .

todos!:Js participantes �o vocaCla em geral no Estadr, de
banquete, encerrou o dI. Santa Catarina
namlCO deputado de Tuba- O .

: Correspondentes: I
: INGLATERRA BRASíLIA •

:
ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO I:
ARGENTINA SÃO PAULO

•

.

Ed. SUL AMÉRICA 50 andar.
It Fones: 2198 e 2681

! i6···'·..······· "'v ..

Rua Tenente

em

Silveira, 25

o eng. Jaime Linhares Filho falando pelos ferroviários

BOX - REMO - NATAÇAO - BASKET

GINASTICA - ATLETISMO - FUTEBOL

VHLEIROL - TENIS

Variado Sortimento de Artigos para
Homens e Crianças

CALÇADOS - CHAPÉUS - CAMISAS - LENÇOS
- CINTOS .- PIJAMAS - CARTEIRAS - MEIAS

- CU�CAS - SUSPENSÓRIOS - ETC.

CLUBE DOZE DE AGOSTO.
Departamento de JOQOS de Salão

Realizar.se.ão em comemoração ao 88.° aniversário do

Clube Doze de Agosto competições de Esgrima e Xadrez.
Para as Provas de Esgrima foram convidados os Clubes

da Capital que poesuem esta modalidade de esporte.
A Tabela para as provas de Esgrim::t já foi estabeleci.

da e é a que segue:
DIA 23/7 - Sábado - Florete por Equípc - 14: 00 hs.

Local: Sede Social.
DIA 30/7 - Sábado - Sabre por Equipe - ]4:00 hs.

Local: Sede Social.

31/7 - Domingo - Florete Individual - 14:00 11s

Local: Sede Social.
6/8 - Sábado - Sabre IndiVidual - 14; 00 I1s.

Local: Sede Balneária.
As provas de Xadrez já foram iniciadas. Os participan.

teu destas provas são exclusivament,e enxadristas cio
Clube Doze.

DIA

DIA

AULAS DE ALEMÃO
o INSTITUTO DE CULTURA GERMÂNICA

Comunica que fie acham abertas as matrículas

para novos cursos diurnos e notUl'110R. com

íníeio lia mês de agôsto.
Mntrícllla Cr$ 50,00 - Mensalidade Cr$ 200,00

Inscrições com Dr. F. Franzke - Run Deodoro,
11 e Dr. Monnich - COlll:lultório Rua Dr. Mussi, 5

----------------�-----------------��

V E N D E .. S E
Uma caminhoneta RURAL WILLYS ANO 59,

em .perfeito estaelo ele conRervação, preço de oca-

sEio Trata r pelo telefOne 29.11

P E R O E U .. S E
Federal
agência

Perdeu-se � cal'deneta da Caixa Econômica

de Santa Catarina, n.o 24617, emitida na

de São Francisco do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rua Conaelhelre lnafra, 110
Telefone 3022 - C�ª' Postal 139
li:nderêc;o Telerráfico ESTADO

DIRilTOR
Rubens de Arruda Ramo.

G E R E-N T.

DomiD-iO!l. Fernandea de AQ.uhlO

R E D A 'fOR ES

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rod·rigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - P·rof. Carlos da Costa Pereira -

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. MHton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Doralécío Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Malor - R,!li Lobo - Rozendo V. Lima -

- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PUBL1CIDAnl
Osmar A. Schl1ndwelm - Aldo Fernandes - Virg1l10 Dias
- Ivo Frutuoso.

a.PR.SaN'tAPiTI
llepre...taç'" A. 8. lMa LW...
tilO:- Rua Sena••r Oa.ta. " - I.. A•••r

TIl. 1161J4
fi;. !'lUl. Rda Vlt6r'. 167 - e... , II -

Tel. 14-8'"
�.rv1ç. Telel'ritjc. da UNITaV PR.SS (U -p)

A O I: N'fI:M • CORRJlSPO�D.NT.�
•• Todo. _ .unJclpjoe �� �AN'l'A CATAKINA

ANI1I11C_JI
"

....... , ... ,. celltnU., d••e.r". c••• '."1••• n••,

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respousabiliza pelos
couceitos emitidos nos artizos assinados.

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

Casa Laudares, Ltda.

João Morilz s. ,8.
-----�--------------------------�----
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"A SOBIRANA" f'RAC� II DI: NOVI1MBRO - .SQUIN.&
ItUA FELIPI1,8CJlIIIDT

I"ILlAI. "A SABERA,.'VA" DISTRITO DO IS'f.�,.IITO _ CANTO

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

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

Escritório _ Rua Fel1pe
Schmidt nO 37 - 20 Andar
Sala 4.

Dr. Hélio Peixol�CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO! ADVOGADO

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei
to. das 16 àn 19 horas (ao la
do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Saraiva, 470

- Estreito - Fones 2322 e

6367.

I
Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.

Telefone - 2422.

PARAISO

Ki'DICO

Op.n.9a.. - Doença. di Slnno_
ra. - Clinlca- d, Adulto.

Jf'
DR. AYRTON DE OLI-

VEIRA
-

DOiNÇAS DO PUL.�O
- TUBERCULOS:I -

Con.ult6rlo .- Rua 'llIp.

Schmldt. SI! - '1'11. 1801.

BorArlo: da. U à.' 16 nou•.

Re.ldêncla -- Fellp, schmldt.

n.o 117.

"O .lBTADO" O lUl8 ABTIGO DIABIO O. B. CATABDfA

!\,tende com hora marcada

õnolAi;;�
-

�i--dtcãifôrPrõiissl-õõãii� .,;... �"� - ...... __ -..a ...__- .. _'.,. ':..nn. HENRIQUE PRISCO DR� RURI GOMES I
MEIfDONÇA DR. GUARACY A.'

•
•

SANTOS I
•

C· : CONSULTAS: Das 15 às 18 horasirurgião Dentista • Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286
: (Praça Etelv.ina Luz)EspeclaJJsta em dentadüras ana, •

'"

tc'Jmlcal. Hora'rlo: Da. 8' a'l 12 lis _ .
ATENDENDO DIARIAMEN'l'E NA

MATERNIDADE (ARMELA DUTRA
SERVICO DE RAIOS X

f

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

Exames do Estômago - Vel'icula Biliar -- Rins
Toras - Ossos - Intestino, etc.

Hlsterosalplngografía Radiografia Obstétrica
(Grnvídêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SmMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDER1l:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. Onlbus fi, por
ta (Almte. Lamêgo).-

Curso de Especialização no 1l0lpl
tal dOI sel'vldore. do ••Yd.o.

Osvaldo Mello ._ Flávio Alberto de Amorim - André (Serviço do Pror, Mariano di .n.
Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Machaó.o - Zury Macha� ·dracle). Consultai: pel.. manhã no

do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi Hospital de Caridade. 'A tardl d..

15.30 noras em diante no conlUl

tório, à Rua Nune. Machado, 17,

esquina da Tlradente. - TIlll.
2766. Re,ldêncla - Rua .arl
cnal Gama D'Eça. n.o lU. - Til.

1120.

Ex-Interno por concurso da .a,er_
nldade_Eacola. (Serviço ao prot.
Octávio Rodrlguel Lima). .x-

I
Interno do Serviço de Cirurgia ao

Hospital I.A.P.E.T.C. ao Rio ai

.(..neiro. Médico dO Ho.pltal ae

Caridade e da Maternldad, Dr.

I
CariO' Corrêa.

DOENÇAS DB SENHORAS _

Rua Deodoro, 15 - teL 3820 PARTOS - OPERAÇOES -

......................................./lt•••• PARTO SEM DOR pelo métodO
p.lco-protllatlco

ConsultóriO: Rua João pinto n. lO,
daI 16.00 àl ul.OO horal. A"ndl
com hor... marcad... TIlltonl
3035 - Relldêncla: Rua Gen.ral
Blttencour' n. 101.

DR. ANTON 10 MUNIZ DE

ARAGÃO

MIDlCO

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

Rua Gal. Bittenconrt n, 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Schmidt .a. 87. Avisa .ua dl8t;nta clíentela Que

Esq. Álvaro de C&nalbo.

I
mudou seu conll.tltól'10 para II rua

Horário: Felipe Schmldt n, 39-A - Ilm
Das 16,00 às 18,00, díaría- '.
mente exceto aos sábados frente' a Padaria Cal'loca.

CIRURGIA TRAUMATOLOGiA
I

ORTOPEDIA
ConsultóriO: João Pinto, a _

Cousulti' o ... U àl 17 hora•. diA_

nameute. Menoo 1001 .jibidOI 1(1-

6ldêncla: Bocaluva, 131i· Fon. l!714

ORA. EBE B, BARROS
CLlNICA :Dl CRIANÇAS

Co lUIuJI.{,rl. , Il..t...... COlu.nu

... ' lI.rem. Lu Ui.& a.w. , SeluDOa • '.a-r'lra

.... 16 U 11 bor...

Til. - 1114rwlllANOPOLlI

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS 1 CRIANÇAS

Especialista em moléstia. de anua e recto.

Tratamento de hemorroidas, fistulaa, ete,

enrija &11&1
CONSULTóRIO: - F,ua CeI. Pedro Demoro"

Estreito

1553 -

DR. WALMOR ZOMEH
GARCIA

j)1!llom",ao pel'" l"acula"a. NacLO_
nal [1. Medicina da Unlv"Ir.la"O.

uo BralU

DR. LAURO DAURA
CLINICA GIJ&A.L

Especialista em molélllal a, SI
nhora. e vliu urinAr! ... Cura ra_

dical da. Inrecçõea agudal , crô
nica•. dO apllrêlbo genlto_urlnárlo
em amb", OI &exa.. Doença. dO

.parêlho DIgeltlvo, do II.t,m.

'lervoso. Horário: 10% à.. 11 I

!,� às 5 hora. _ Con.uli6rlo:
Rua Tlradentel. 12 - 1.0 andar

Fone 3246. RllI1dlno1a: ••a
',acerda CoutinhO. 11 (Ch'Oara ao

·;spanba _ ron. 11M.

DENTADURAS INFERIORES
Ml!:TODO PRóPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRURG1AtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO I'ARANA

RAIOS X - PONTES - PIVóS
TRATAMENTOS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS '- das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

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

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

casa, imediatamente.

VenLlas: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305

Fone 2391 e 3426.
_,---------------------

APRENDA INGLÊ,-S
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

Gráfica Continente
LIda.

Dr. Miguel E M. Ol'oi'ino
- Cirurgião dentista-
Clínica de adultos - Raios X
AUSENTE ATE' AGOSTO -

CURSO DE ESPEGIALIZA_
CÃO DE PERIODONTIA com

õ prof. S. Sthal da Universi
dade Ide' Nova York, no Rio
dc Janeiro.
Edifício São Jorge - Sala I

16. Telefone 2862
.

Tipografia e fábrica de.
Carimbo. Impressos em geral
R-aa Aracy Vaz Callado, 186
Estreito - Florianópolis

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
P L A N T Õ E S DE F A R M Á C I A

MÊS' DE JULHO

l"'1
t2

23 - Sábado (tarde)
2.'! - Domingo
30 - Sábado (tarde)
31 - Domingo

Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna

Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano

O serviço noturno será efetua do pelas farmácias Sto. Antô nio, Noturna e Vitól'i::..

O plantão diúrno compreendi do entre 12 e 12.30 hs. será ef etuado pela farmácia Vitória.

ESTREITO

24 - Domingo
31 - Domingo

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

O serviço noturno será efetua do pelas farmáciz.,;· do Canto, Indiana e Catarinense.

A presente tabela não poderá ser alterada sem préVia aut; rização dêste Departamento.

I:fl. NEWTON D'AVJLA

rJoençal de S{'nhora. - ;:>roc'o-

10g1a - i;letrlcldad. Médica

Consultório: Rua Victor ••1_
rellu n.o 28 -- Telefone SS07

Cousulta.: Dal lfj bar.. Im dlan'l.
Realdêl1C!iIo: Fon•. 8.'U. Rua Bl.
meUiU. n. '/l.

IMPRESSORA

1mtthilJ) [*.)1\.

CUNICA SANTA CATARINA
Doencas Nervosas 'e Mentais -

•

Clinica Geral

--..ICe �) .....
,._

CARIMBOS� ENCADERNAÇOES E
SERViÇO DE CLlCHERIA

COM PERFEiÇÃO E RAPIDEZ.
.........--. -=:

RUR CONSELHEIRO fY1AFRA, 123,
f'LORIANÚI'OLlS SANTA CATAI::NA

Angustía - Complexos - Ataques - Manias -_

Problemático Afetiva e sexual
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

Insulinaterapia - Cardiozolorapia - Sonoterapia e

Psicoterapia.
Direção dos Psiquiátras -

DR. PERCY JOÃO DE BORBA
DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

RAUL priREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhistas·'
&acrltÓI1o: RUI Joio Pinto n. 1. 101;)11
l detone D. �U'7 - Caln pnaaJ Do 11
EiOlMRIO: Du 11 .. 17 horu.

xxx

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
Comunica aos seus clíentes o novo horário de consul-

tas.
DE MANHA - das 10 as 12 horas

DE TARDE - das 4 as 6 horas

Consultas Rua Nunes Machado, 7 fone 3738.

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmldt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásío Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crímí
nais e fiscais -- Administração de bens - LocaGão ,e ven

da de imóveis - Natu�alização - Inventários - Cobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, 'análises e perícias'
..

�==================�.
CLUBE

DE
RECREATIVO,

,JANEI RO6
ESlflEITO

- )

PROGRAMA PARA O M:reS DE .JULHO
Dia 31 Domingo -- Brotolandia das

19 às 23 hol'as

NOTA. A apreiJentação da carteira
de sócio e o talão do mês de julho.

6:_- ----- _____,

r··SYN·TEK(5�i
i para o assoalho i
Ido seu Escritório ou Larl
i Belez� I

•

I Disfincão i
I Durabilidadel
f Informações e Orçamento I
i Osvaldo Meira

I-•
.

Av. Mauro Ramos 206 - Fone 2758
..••�8ti 8................ . .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O KAlS ANTIGO DlARIO D. 8. CATARINA FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 30 de Julho de 1960 '7

--
'-

aDI JUIZO DE DIREITQ DA menta, Floria,.nópoli�, 21 de

P-::"r,'!EIRA VARA DESTA janeiro de 1960. (Assinados)

COMARCA DE. FLORIÀNO'. Aluisio BIasi e Carlos Ange.
POLIS - EDITAL DE CIo lo Fedrigo. Rol 'de testemu

TAQãO COM O PRAZO DE nhas 1 - Sra. Gení Ca-

TRINTA (30) DIAS I margo dos Passos, residente

O DOUTOR WALDE· na Servidão Franzoni, 41;
MIRO CASCAES, 1.0

I
2 - Sra. Laura Coutinho,

Juiz Substituto da 1."· residente na Servidão Fran.

Circunscrição .JUd�iá- zoni; 3 - Sra. Nilce Maria

ria do Estado, no exer , Prazeres, residente na Ser·

cício pleno do cargo vidão. Relação' dos documen

de Juiz de Direito da tos anexos: Doc. n. 1

1." Vara desta Oomar- Procuração. Doc. n. 2-

ca de Florianópolis, Certidão de Batismo. Doc.

Estado de Santa Cata- n. 3 - Oertídâo de casa

rina ,na forma da lei, menta religioso. Doc. n. 4,
rUI al, situado no lugar Ser- licitador que esta assina tem FAZ SABER aos que o Certidão de óbito.

FAZ SABER tão do Perequê, com 221 me- sua residência nesta eídade presente edital de citação Petição de fls. 11
a todos quantos o presente tros de frentes e 2.200 ditos onde recebe citação. Tijucas virem ou dêle conhecimento Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di.
edital de citação, com o pra, de fundos em. forma trían, 6 de julho de '1960. (as.) tiverem, que por êste meio reito da P Vara. Valda da
zo de trinta dias, de in teres, gular, ou sejam 245.100 me- Claudio Caramurú de Cam- fica CITADA a Sra. ARLIN- Silva, brasileira, solteira, do
sados ausentes, incertos e tros quadrados, f a zen do poso Em dita petição foi exa- DA DUTRA ANDRADE, para méstica, residente e domí,

desconhecidos, virem ou dele frentes no Travessão Geral rado o seguinte despacho: - os devidos fins, por todo o ciliada nesta Capital vem,
conhecimento tiverem, que do Batista e fundos a Oeste "A., como requer. Desígno o conteúdo das petições e des- declarar, por seu Assistente

por parte de João Salsi lhe no Travessão dos herdeiros dia 13 do corrente, ás dez pacho abaixo: Judiciário abaixo assinado,
foi dirigida a petição do teor ignorados de Francolino de horas, no Forum, para a jus. nos autos da ação de -inves-

Assis; extremando ao sul em tificação feitas as devldas PETIÇÃO INICIAL tígucão da paternidade, em

te'" :i!' de Pedro..Torres e ao inttmacões e notifiéacões Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- vista do despacho datado de
norte em ditas do requeren, Tijucas, 8/7/60. (as.)

.

M:; reíto da La Vara. Val'�a. da 22/1/60, o que se segue: 1
te. 2.0 LOTE - Outro terro- Carmona - Juiz de Direito"

.

Silva brasileira, domestica, - que desconhece a exls
no rural, situado no lugar tos, a justificação retro prece 'l'e�,rlt'nte e domiciliada nesta têncía de herdeiros: II
Bertão do Perequê com 49 ferida a seguinte sentença:

I Capital, à Servidão F�'anzo- requer a V. Excia., seja cio
metros de frentes e 878 ditos - "Vistos etc. Julgo por ni, 12, por seu AssI�tente tado por edital, o cônjuge
de fundos, onde termina Frnf,ença, 'para que produza Judioiário abaíxo-asslnado superstíte, sra. Arlinda Du
com a largunra de 34 metros sevs legais e jurídicos efeí- (doc. n. 1), vem pela pre- tra Andrade, de residência
e 20 centímetros - ou sejam tos, aI justificação retro pro, sente propor ação .de ínves- ignorada. E. Deferimento,
37.000 metros quadrados - dida nestes autos a requeri. tígacão de paterm�a,de, na Florianópolis 9 de abril de
fazendo frentes no ribeirão menta de João Salsi. Cite. conformidade dos arts. 291 a 1960 (Assinados) Aluisio
da Miséria e fundos em ter- se por mandado, o contron, seguinte cio Código de Pro- BIasi e Carlos Angelo Fedri
ras de herdeiros ignorados de tante conhecido do imóvel; cesso Civil e 363 - I di CÓ- go. Assistentes Judiciários.
Francolino de Assis; extre, por editais, com o prazo ds digo Civil, no curso ela qual
mando ao sul em terras do trinta dias, na forma prevís- provará: I - que a autora

requerente e ao norte em ta no � 1.0, do art. 455, do e filha de João Gonçalves
na classe Finn desconhece- cerras dos herdeiros elo Ro- C.P.C;, os interessados in- de Andrade, conforme cer

cha, 2.0 - As referidas pos- certos; pessoalmente, o sr. tídão de batismo (doc. n. 2);

ses foram adquiridas por dr. Promotor Público da II - que o investigado ha

escritura pública de Maria Oomarca. Dispenso a cita- via contraído casamento re

Cândida de Assis, Ataylo cão do representante do Do. rigtoso com a progenitora da

Fráncisco de Assis e Pedro mimo da União, por enten, querelante, na Paróquia de

Abdon Oassaníga e suas mu, dê-Ia desnecessária, em Ia- N. Sra. de Lourdes e Sao

.heros, em 21 de maio de ce Ué:- jurisprudência não só Luiz (doc. n. 3) III - que o

1960, cuja posse sempre Iol .lo Supremo Tribunal Pede; investigado, pai da querelan.,
pacífica, contínua inínter- ral como também 'do Tribu- te; já faleceu (,:l,oc. n. 4) ;

rupta. 3.0 - Em vista do ex- nal de Justiça dêste Estado. IV - que 0. investigado ao

posto quer o suplicante re- Sem custas. P.R.I. Tijucas, tempo no nascimento da

gularlzar a sua posse sobre 19 de julho de 1960. (as.) :lutora, so habitava com a

os referidos imóveis, de con- M. Carmona Gallego _ Juiz progenitora da querelante,
!'or�idacr(' (;om a lei federal de Direito." E para que che. dona Olívia Lúcia da Silva,

2.437, de 7 de março de 1955, gue ao conhecimento de to. conforme declaração em

que modificou o artigo 550 dos e l'linguem possa ale�ar! juízo as testemunhas. abai·

dó Código de Processo Civil ignorância mândoü expéelil' xo arroladas. �sto �@sto, re·
e para o dito fim requer' � o presente edital Que será quer a V. Excla. seja a suo

designação do dia e hora, afixado na séde dê�te Juiz!) plicante declarada por seno

para a justificação respecti_ no lug'ar do costume, e, po; tença filha ilegítima de João

va, na qual serão ouvidas as cópia, publi:cado UMA VEZ Gonçalves dg
.. Andra�e,_ sen

testemunhas, Pedro Torres no Diário da Justiça e tres do lhe expedIda certldao da

'fERMINOLOGIA NA'UTICA e Hermindo Stein lavradores, vezes no jornal '� ESTA. r�ferida sentença, para
,.

os

BURROS - talhas ou estra- residentes e domicilia-cl.os nó DO", de Florianópolis. Dado fms de requerer benefucos

lheiras que tt'abalham no local do imóvel as quais e passado nesta cidade de junto ao. Instituto_ de Apo
"lais" da retranca, aguen- comparecerão independénte- Tijucas, aos vinte dias do senta�.Ol?a e Pensa0 dos In-

, tanelo-a para um e outro la- mente de citação. Requer mes ,de 'Julho do ano 'de mil dustnarlOs. Protesta pelo
do. mais que, depois da Justifi- novecentos e sessenta. Eu, depoimento pessoal das te�

CABO - nome g'enérico de cação, sejam feitas as cita_ (as.» Gercy dos Anjos, Es- telI:unhas, e por tod�s. os

qualquer espécie ele corda. ções do atual confrontante crivão, o datilografei, con. n::elOs de pro.va permitidos,
CAÇAR PANO - alar pelas Peclro Torres, residente no feri e subscrevi. Isento de citando.se o Ilustre repre-

escotas e amuras de forma a lecal do imóvel, - do Sr. Di. selos por se tratar',de ASSIS. sc-nlar,te da Promotoria Pú-·

ficarem ,etor do Patrimônio da União TENCIA JUDICIA'RIA ( ) blka, bem como por edital,
,

. as.
s interessados. Pede Deferi-por precatória em Florianó- M. Carmona Gallego - Juiz

polis, - do Sr Dr. represen. de Direito. Está conforme o

tante do Ministério -PÚ- original afixado na séde
blico, nesta cidade, - e dos dêste Juizo no lugar do cos

interessadods incertos e des- tume, sô.bre o qual me l'e.

�onhecÍ(los por edital de trin_ porte c dou fé.

JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS

EDITAL DE CITAÇãO, COM
O PRAZO DE TRINTA DIAS,
DE INTERESSADOS AUSEN_

TES, INCERTOS E DES
CONHECIDOS.

O Doutor Manoel Car;
mona Gallego, Juiz de
Direito da Comarca de

Tijucas, Estado de San
ta Catarina na forma
da lei, etc.

'

Remo, Vela.
(Cont. da 4.a pág.)

provávelmente, rar-se-á re ,

presentar nas regatas das

quatro classes (Dragão, Star,
Finn e Snipe) que serão rca,

Iízadas em Cascai8, próximo
a Lísbôa. Os representantes
ela vela brasileira serão:
Dragão - Eiie Schmidt, Axel
Schmidt e Figueira Barbosa;
Star - Jorge Pontual e Cid

Nascímento: Snipe - Gabriel
Gonzalez e Nelson Piccolo e

mos os n08S08 representante
Por outro lado, o iatismo

nacional irá a Roma em três

tipos de barcos: Star, Finn I'

Flying; Dutchman, dependen
OQ de confirmação do Comité

Olímpico Brasileiro.
A delegação brasileira de

natação para os Jogos Olim,

picos de Roma já está desí

gnada pelo Comité Olímpico
Brasileiro e será assim consti·

. tuida:
Manoel dos Santos 000 livre,
Atos Procópio de Oliveira Fi_

lho 000 costas); Aldo Perse

ke ·(200 borboleta); Farid Za

blith (200 peito). Estes q4a
tro nadadores participarão
também no revesamento 4

x 100 - 4 estilos.

permitir as velas
cheias pelo vento.

CAIMENTO movimento

para a ré.

GOSTA DE CAFÊ1
ENTÃO PEVA CAFÉ ZITO

Tópicos Esportivos
(Cont. da 4.a pág.)

solidificou criando raízes
Formara� ,dIversas equipes
entre as quais o CURRIÓLA

INDEPENDENTE, que era

integrada pelo grande craque
do passado Zabot, várias ve

zes participante do selecio

naf,lo catarinense.

Naqula época vendo o suo

cesso que tomava conta do

público, os 'Jógos de futebol
de salão, a Polícia Militar do

lEstada, fO!1mou também a

sua equipe f! após alguns jó
gos, excursionou à Manchés
ter C:;.�al'in"),se para re<diza,r
,duas exibições, frente ao

Curriola Independente e Cru
zeiro do Sul, Foi um sucesso.

O cronista, que teve a prima
zia de acompanhar a delega
ção cio clube da Polícia MilL

tar, que era integrada por

Julinho, Niltinho, Bitinho,
Ney, A,yrton, Vaica, e outros,
poude constratar "in loco" o

sucesso da implantação do
futebol ce salão, naquela ci
daele. Daí para cá o esporte
coqueluche ganhou destaque
e público, sE\ndo hoje um dos
mais movimentados esportes,
praticados em Santa Cata·
rina.

E.DIT AL
seguinte: - "Exmo. Sr. Dr,
Juiz de Direito da Comarca
- João Salsi, brasileiro, ca

sado lavrador residente no

ilug�r Sertão' do Perequê,
m-uncipio de Pôrto Be�o,'
desta Comarca quer mover a

lF€� fr te ação de usucapião
em que expõe e requer a V.
Excia. o seguinte: - 1.0 - O
suplicante é posseiro, há
mais ,de vinte e cinco anos,
por si e seus antecessores,
dos seguintes lotes de terras:
- 1.0 LOTE - Um terreno

ta dias; todos para falarem
aos têrmos da presente ação,
dentro 'co prazo de dez dias,
de acõrdo com o disposto no

artigo 455 citado, - deven
do ser, afinal, reconhecido o

domínio do suplicante sobre
o referido imóvel, para fins

de 'direito. Dá-se a presente
o valor de crs 5.000,00 para
os efeitos legais. Protestavse
pr,,, ar o alegada com teste

munhas, depoimento de eon

testante, se houver, - e

vistoria se necessária. O SOo

-

AMANHÃ, será o dia do

Desfile de Garotas Bossa

Nova, no Disco Dance às
11 horas. Os ensaios contí.

nuarão hoje, às 15 horas.

Sônia Matra Del Vale A!:au
jo, está preparando as mo

cinhas. Será um sucesso

êste desfile, é o assunto

mais comentado da sema

na nos meloa sociais da
RAROS.CAP. Amanhã pú,
blicarei os nomes dos mo

dêlos BORsa Nova. Janete

Maria. representará o Curo
so ele Balet rle Madamc

Perly, neste desfile.

o GOVERNADOR Heri
berto Ilulse e o Prefeito

Osvn ldo Machado recebe
ram ontem, em audiência

esperia l a "Miss Conti
nente" srta. Cidnéia Gas

par; Míss Luzes da Cida
de, srta, Sônia Mara Del
Vale Araujo. As Garotas
"RADAR" Lacy Palumbo,
Marcia Vieira, Jussara
'I'ravaseos Alves e Maria
Julia stener. O colunista

acompanhou estas lindas
jovens nesta-recepção.

me por LIDIA. Perdão. O

Marcelos, já sabe. Tudo
azul ...

HOJE, em 'I'ijucas haverá
um grande baile, em come

moração ao 8.0 aniversário
de fundação.

MARILDA Alves Moreira,
Mi"iS Luze de São Paulo,
esteve ontem, no Baile do
Café" em Curitiba.

A M18S Disco Dance, Srta.
Carmem Lúcia Cruz Lima,
encerrará o desfile de Ga
rotas "Bossa Nova".

ZILDA MARIA Ducher,
levou dtyel:sos "trot�s'�" em
virtude do meu engano ele
ontem. Troquei o seu no-

"R A D A R Publicidades",
apresenta hoje no Estreito,
o Cinema cam o programa:
- Peixe Frito (desenho),
Três numa Cela. Charlie
Bernet e sua Banda - Um
susto c uma Carreira -

comédia - T11do de graça.

POR HOJE, é só .. , Ama
nhã tem mais ... Oaí?

No CliC]lê - Srta. ,JUSSA_
nA TRAVASSOS ALVES,
GAROTA "RADAR" de
Porto Alegre, fará Iodo o
llOssível parn d-ebutal' no
Ljra�.(:., no próximo dia
8 de OlltubJ.'oi

VAGAS
.

Temos duas .vazas, pal'a pessoas realmente capa
�Itadas. Os candIdatos deverão ser do sexo masculino
Idade entre 25 a 30 anos. Tratar a, Rua .Jel:ônimoCoelho - 1B sala 21.

V E N O E-S E·
.

Um carro Sica Arond ano 1952, em bom estnrlo,Preço de ocasião. Vêr e tratar a rua 24 <le Mnio 9':W.
(Estreito) ,

DESPACHO
Expecacse edital de cita

ção na forma do requerida,
COD;! as formalidades legais.
Fpolis, 26.4.60. (Assinado)
Eucl'ydes de Cerqueira Cin

tra, Juiz de Direito.

E, para que chegue ao co

nhecimento de todos, man

dou expedir o presente edí,
tal que será afixado no lugar
do costume e publicado na

f.:rma da lei. Dado e passa
do nesta cidade de Floria

nÓPolis, Estado de Santà
Catarina, aos dezessete dias
do mês de junho do ano de
mil novecentos e sessenta.

€u, (assinado) 1. E. Carva_
lho, Escrevente Juramentaelo
o adtilografei ª subscrevo.
Waltdemiro Cascaes, Juiz ele
Direito da P Vara em exe!'·

�ício.

SENTINELa
Manuel Martins

,.' '''''�����
,

Noite de Gala no Atlético em Imbituha' . '-,�

Conforme estava programado, o Imbituba Atlético
�lub .of�l'eceu em a noite de 16 do corrente, em seus sa

loe.s agora a,mplamente remodelados, uma inesque.cível
noIt�d.a de gala, sob a admirável cadência do Conjunto
MelodlCo Ravena, da vizinha cidade de Laguna,.

O grande número de associados que se fez presente,
�renel�u-se ao fato do já consagrado prestígio de que é
llldubJtavelmente merecedor, o harmonioso Ra \'en;t
Aliás, êsse novel e apreciado elenco artístico l11uRi('nl"
inegávelmente um orgulho para a "divina arte" cat::ll'i
nense: Digna ?e encômi,os: pois, a valorosa equipe que
compoe o Conjunto MelodlCo Ravena, ,possuidOra que é
de reL'ursos artísticos é invejável repertório.

-
'

Assim sendo, com a agradável novidade eaéleneialldo
as danças, as famílias da elite imbitubellse, flollil'llm de
momentos ele decantado prazer, bailan(lo SOl) um rítmo
suave e encantado�

Gente bem não faltou ao baile do Atlético. DI'. .Toão
Ri�lsa, Diretor Pl'esidente da Cerâmica Imbituba; Dr.
LUIZ Fernando da Cruz Seeco Diretor Presidente ela CiR,
Docas de 1mbituba; DI'. Otávio Ribeiro de Cnstro, Ce
rente daquela Cin. e sua exma. eRpôsa senhora D. Elzí
Ribeiro de Castro, llluito elegante; Dr. Luiz GOilznga da
Cruz Seeco Diretor da Cia. Mineração do Carvão de 11;11'.
1'0 Branco.

Como não podía faltal', lá estava a sempre enellilta
c1on\ e cada vez mais béla Lêda Cotdn, dando 1111111 1101."
!le realce elegante, trajand,o lla ocasião belíssimo con.

iunto clt! saia e blusa do mais fino· gosto e confeccionado
qob o corte impecável da llloda femll1ina atual.

De Laguna, tivemos o prazer de contemplar gT:1cn e

beleza, irradiada nos semblantes meigoR e simpÍlticoR 'das
cnt:antadol'as ,senhorinhas Zita e Enita Vieira, mui qllP
ddas funcionárias cio Banco 111('0 c1nquela aprazível
cidade. -. 'I !.!�m 11:1

Sob a serena e gélida brisa atlântica qne a ma(h�l
gada fazia exalá!' e com a simpliei(lnde meig-11 e C!lti.
vante dos semblanteR femininos, foi encenada a I1I'i'j,,
tica noitada bailante, que nos proporcionou DHsím, :1lg'11-
maR horas de suavidade e paz de espírito.

Que outras noites idênticas se repitam em bl'C've,
ào nossos sinceros votos.

I. E. Carvalho
Escrevente p/ Escrivão

Falecimenlo
Na cidade de

urussanga.!
râmica de Urussanga; Lauro

onde residia, faleceu no dia Nicolazzi, Funcionário da
26 do corrente, a veneranda coletoria estadual daqueiL
senhora Da. Eulina Medeiros mUlllclplO; todos casados;
Nicollazzi, espOl1a do bem· Luisinha, casada éom o Sr
quisto sr. Antonio Nicolazzi, Abilio Gomes, comerciante;
funcionário público federal Antonina, casada com o sr

aposentado, o qual exerceu Jonas Saleo, residente no

Tratar à rua Frei Caneca, 118 - casa 2, no período por longos anos o cargo de Estado da Guanabara; Ma.

da manhã, às 2.as, 4.a8 e 6.as feiras. Ag,ente dos Correios e Telé· ria, casada com o sr. Jaime
grafos de Jaguaruna. Medeiros, funcionário do
A extinta que era uma das Samdú, em Laguna; e Eutá.

mais estimadas e dignaD ma. lia, casada com o sr. Celso
tronas daquela comuna ca- Schmidt, comerciante em

tarinense deixou os seguintes Jaguaruna.
filhos: Farmacêutico Nilton O sepultamento da senho
Nicolazzi, proprietário da ra Nicolazzi, c.uja morte
"Farmácia Sta. Terezinha" causou grande consternação
de Urussanga e co.proprietá-I

a todos que a conheceram,
rio da "Farmácia Tubaro- efetuou_fie nõ dia seguinte,
nense", de Tubarão; Manoelj no cemitério da cidade, com

• Nicolazzi, vere-a-é!ol' e comer. I' enorme acompanhamento,
ciante em Urus['anga; Luís pois, Dona Eulina senhora
Nicolazzi, Contador da Ce- de excelsas virtud�s e bonís_

AULAS PARTICULARES
As professôras Aurora Goulart e Maria de Lourdes

Souto participam aos interessados que, à ,partir de
Ag'ôsto do corrente ano, receberão alunos ,particulares,
ministrando aulas de Português, Francês e Latim para
o Curso Ginasial e Vestibulares.

---------� ,---------

PARTICIPAÇÃO
LliÍz Eduardo, Luiz Fernando e Hamiltinho, tem a gráta
satisfação de participar aos amigos e parentes de
seus pais Dr. Hamilton Caminha e Edy Avila Caminha,
o nascimento de sua irmanzinha Ana Maria, ocorrido no

dia 17 do corrente, na Maternidade Nossa Senhora da
Pompeia.

Caxias do Sul, 18 de Julho de 1960.
U

'iar;. '

HONORINA DA VEIGA LIVRAMENTO
ICONOMOS

( 1.0 ANO DO FAL'ECIMENTO )
Maria Ignês Caldeira de Andr'ada

(MAROQUINHA)
(Missa de 7.0 Dia)

MAROQUINHA:
MAlRO CALDEIRA DE AN'DRADE, Sra. e filhos,

�.gradece as demonRtrações de pezar recebidas pOI' oen
sião do falecimento de sua querida tia MARIA INÊS
CALDEIRA DE AND.RADE, e convidam os parentes e

amrgos para a missa, que por sua boníssima alma fará
celebl'ar nÓ dia 1.0 segunda feira às sete (7) horaR, u'o
n!tar mór da Catedral Metropolitana.

Desde já, agradece a todos que a distinguil'em com
a sua presença a esse ato de fé cristã.

A família Iconomos ,convida os demais parentes e

amigos para a missa em intencão da alma de sua bon
dosa e inesquecível Honorina.

Outrossim, pede que todos unam as suas orações
numa só, rogando ao Senhor que lhe cê a Eterna Morada
e permita que aquela .que em vida f�i boa filha, espôsa
dedi, ada, mãe extremosa e fervorosa cristã, continue a

velar por todos aqueles a quem na terra consagrou amor

e amizade. POl; mais êste ato de fé cristã, que será ,cele
brado no altar de Nossa Senhora de Lourrles, da Cate·
dral Metropolitana, às 7 horas da manhã do dia 4 do cOr

rente, penhorada agradece.
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TUBARÃO A CELSO: "Junlaremos Nossos Esforcos ao Seu Governol"
,

CELSO A TUBA'RÃO: "Unirei Meu Governo aos Vossos Anseios!"

ferroviários de Todo o Sul Catarinense Homenageiam os Candidatos da Ali ança SocialTraba

Ihisfa - Banquele de Mais de Mil Talheres - Ovadon[rios os Nomes de LOIT, Jango e Doulel

-=(elso (arregado em Triufno.

Espetáculo de Entusiasmo e (onfian<

Tubarão, a cidade fer
roviária de Santa Catarina,
tem dado ao nosso progree,
050 a contribuição qUe res,

Campo Alegre- com Iott
Jango e Celso - Doutel

Pedetista Miguel Kolovicl Para Pre..

feito -- Grande Concorrência na Reu
nião - Dirigiu os Trabalhos o Depu
tado Antônio Almeida· Representaç
ão Política de São Bento.

S, Bento do Sul, (Do
Correspondente) - A con

vite do Diretório Munici

pal do Partido Social De

mocrático no vizinho mu

nicípio de Campo Alegre,
esta Sucursal fez-se repre
sentar na Convenção rea

lizada ontem no Salão Pa

roquial da próspera cidade,
ervateira do triângulo da

serra. Uma delegação de
elementos do PSD de São
Bento do Sul, chefiada pelo
presidente do Diretório lo

cai, sr. Francisco Roesler,
compareceu à reunião, Da

qui partiu também o coor

denador rios trabalhos, de,

putado Antonio Gomes

de Almeída, representa'nte
da região da serra na As

sembléia Legislativa Esta

dual e que chegará sábado
a esta cidade, após haver

participado do grande co,

rmcío promovido em Join

vílle, em homenagem ao

candidato dó seu Partido à

sucessão governamental, sr

Celso Ramos ,por motivo
da ssuas vitoriosas ges
tões junto ao Conselho Su

perior das Càíxas Econô
micas ,no sentido da con

cessão do empréstimo desti
nado ao refôrco do abaste
cimento dágua na Cidade
dos Príncipes independente
do aval Que a representa
cão udenísta da Manchester
eatarínensa estava sabe,

tando na Assembléia,
Marcada para às 14 ha

ras a Convencão, já a essa

hora estava repleto o amplc
Salão Paroquial.
O presidente do Diretó

rio Municipal do PSD em

Ca\n�po Alegre, sr, Waldo_
miro Schroeder, convJdou
então o deputado Antonio
Gomes ,de Almeida para as

sumir a direção da mesa e

os demais componentes to

mando assento à Im.esa o

Pref. Mun" sr, José Gomes

Munhoz o ex.Prerelto sr,

Augusto' João Herbst, os

vereadores Francisco Nar

lock, Ewalelo Fuckner e

Odorico Gomes Munhoz,' o
revdmo Paelre Luiz Gílg,
vigário ela Paróquia o sr,

Miguel Kotovícz candídato
do PDC à sucessão muni

cipal, e o presidente do Di.
retório do PSD em São
Bento do Sul, sr, Francisco
Roesler.

O primeiro orador da
reunião foi o antigo pre
feito sr. Eugenio João Her

bst, que fez um resumo dos
trabalhos prclírnínares de
consultas às correntes mu,

nicipais, concluindo por
indicar o nome do sr, Mi

guel 'Kotovicz à eleição de

Prefeito, salientando que o

acôrdo com o PDC local

correqpondía aos anseios
da população do município
e merecia a. aprovação do
PSL,
A indicacão foi unânime

mente aceita, recebendo o

candidato que se achava

presente, uma prolongada
salva de palmas,
Agradecendo sua Indí;

cação, usou da palavra o

sr. Miguel Kotovicz, exal
tando o Partido Social De
mocrático que o fazia por,
tEC'OI da sua sempre vito
riosa bandeira e acentuan
do que os nomes dos candí,
dates à sucessão presiden
cial da República e à su

cessão governamental do

Estado, o sr. Marechal Lott

e o sr, Celso Ramos se ha,

viam imposto às preferên
cias do eleitorado de Cam

po Alegre como os que mais

convinhám aos ideais de

progresso e libeJ'dade do

Brasil '.' de Santa Catarina,
sendo-lhe grato participar
da campanha, qUe se de

sentola neste momento por
todo o país e encontrava a

Loteria do Eslado de Santa Calarina

"

"

Não Assino!1 Manifesto de Dissidentes
Visitou-nos ontem o sr. Leonidas Ca

bral Herbster, presidente do Diretório Muni

cipal do PTB em Jaraguá do Sul, que nos in
formou estar autorizado a tornar público,
através dêste jornal a declaração do sr. Vi
torio Lazzaris, vereador petebista e presi
dente da Câmara de Vereadores daquele mu
nicípio, segundo a qual o sr. Lazzaris não as

sinou o manifesto da dissidência do PTB di
vulgado em Florianópolis. Essa declaração se

fêz necessária por ter o nome do 'Sr. Vitório
Lazzaris figurado entre os signatários do re

ferido documento. 'Em reunião do Diretório
do PTB jaraguaense realizad3 terça-feira úI
Lima, o sr. Lazzaris afirmou, porém, não ha
ver assinado manifesto e que se do mesmo

consta sua assinatura esta é apócrifa.. .

(De "A NOTICIA" de 28 do corrente)

mais alta ressonância em

Campo Alegre,
Falaram a seguir o ";1',

Waldomiro schrooder e o

revdmo. padre Luiz Gilg, o

primeiro manifestando o

júbilo do seu Partido pela
aprovação entusiástica da
assembléia às suas diretri
zes I) o segundo congratu,
landc-se com o povo do
Município pela escolha de
um cidadão dotado das me

lhores qualidades para dí,

rigir os destinos municipais
com o sr, Miguel Kotovicz,
a quem se sentia vinculado

pela dicidida cooperação
prestada à obra do grande
Hcspítal que está prestes a

ser inaugurado e que mui

to deve à boa vontaje e a

de.ücacão do candidato es

colhido por duas tias mais

prestigiosas a g r L' míações
políticas de Campo Alegre,
em acôrdo insiprado pelos
melhores 'desejos de en,

grandecimento da região,
Encerrando os trabalhos

/'

i;r'f.;."
}�
'Io�"",.Ã:
�,

/

salta em sua grandêsa e

desponta em seu desenvol.,
vímsnto. Capaz de identi
ficar-se no cenário econô,
mico do nosso E,.'tado, pelo
apito das máquínas e o ba,
rulho dos trilhos, tem no

entanto pela capacidade
criadora da sua gente, rea,
llzado, crescido e dssen
volvido ele tal maneira, que
em todos os setôres dae
Ruas atividades, a marca

do trabalho é o sinal do
seu progresso, Gente en,

volvente, culta e hospita
leira, portseo justa e cor.

reta nos seus julgamentos.
Daí, o alto significado da

homenagem prestada a

Celso Ramos, sustentada
certamente pelo grande
coração tubaronense, mas

regida evidentemente pelo
seu alto eenso de justiça no

acolher os homens pelas
suas ações e pelos seus mé
ritos,

RECEPÇãO
A cidade apresentava-se

coberta de raíxaa e carta
zes do Sr, Celso Ramos e

dos demais candidatos da
Aliança Social Trabalhista,
Pelas ruas, o movimento
era de festa, Seriam apro
ximadamente 19,30 quan ,

elo sob intenso espoucar
de' fOgOD, vivas e ainda os

acordes musicais da "Lira
Tubal'onense", o Sr, Celso
Ramos chegava ao populo
so bairro de Oficinas, na

séde da Sociedade Sul Ca
tarinense e ali recebido,
por milhares de pessôaa e

pelos organísadores da ho
menagem, representando
não somente os ferroviá
rios daquela cidade, como

os de todo o Sul do nosso

E " t a d o, Carregado em

triunfo e sob intensa vibra;

çào, S's, dá entrada nos

salões da simnatíca socie

dade cujas mêsas, demons-

FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 30 de Julho de .1960

Outra Siderúrgica Para Minas Gerais
RIO, 29 (V, A,) - Em

declarações a Imprensa, o

deputado Mario Rolla, da
Assembléia Legislativa de
Mínaa Gerais, disse dos ob,
jetivos do projeto de lei
que vem de apresentar à,
quela Casa do parlamento

estadual, instituindo uma
sociedade de economia mís;
ta para assegurar ,no tu-

turo, as reservas de míne.,
raís neceesárías ao runeío ,

namento do parque stda,
rurgico nacionaL '>

rações a respeito da auta,
lidade política em São Joa
quim,

,

- Em meu munícípí., _

disse-nos o sr. Sebastião
Vieira - dentro do esque ,

ma traçado pelo acôrdo es

tadual entra meu partido,
o PSD, e o Partíd., Liber
tador, caberá a este índí,
car o candídato ao cargo

CONVAIR DIAPI.O

FLOPIANÓPOUs
DlaETO

.

b.PAULO�
,

.

PJO'
'\

FLORIANóPOLIS, 29 DE JUNHO DE 1960

2,623 Cr$ 500,000,00 Herval D'Oeste

4.457 Cr$ 50,000,00 Florianópolis
2,034 CrS 30,000,00 Pôrto União

6,778 Cr$. 20,000,00 Joinville

5,294 Cr$ 10,000,00 Concórdia

EXTRAÇÕES DO MÊS DE AGOSTO DE 1.960

DIA 5 Cr$ 500,000,00
12 Cr$ 500,000,00
19 Cr$ 500.000,00
26 Cr$ 500.000,00

da Convcnçào e agrade
cendo a presença dos con

vencionais, falou o depu
tado Antonio Gomes de
Almeida, assinalando a sa

tisfação com que via QS
seus correligionários cam-

povalegrenses se unirem'
em torno -de um nome que,

�ff���iF�;�::��:�]!]� [�. S. Joa�lIim venceremos com Ismael Nunes Celso veR
�!'ó1ri�0�:i�lt���, }:nPOt���� Rap�das Declarações do sr, Sebastião Vieirar Destacado Pró c e r do PS
para,disputar' a eleição de Um ocasional encontro
prefeito ,numa

. campan?a com A sr. Sebastião Vieira,
em que, ? Partido SocIal destacado dlsígente do PSD

De,�ocratIco, com a ban, de São Joaquim, que se
deíra 'de Celso Ramos, no encontra nesta Capital
Estado, � do Marechal B'ott, 'onde conferenciou com) o'
no .Brasll, se apresen�ava sr, Cels() Ramos e outros

m�ls uma v�z. para, tríun- membros da direção pes
f�l e assegui aI, o descnvol- sedísta, devando regressar
vímento do pais. hoje, via aérea - ensejou

colhermos rápidas decla-

trando a grandiosidade da

festa, formavam varia» e

compridas fileiras, para
abrigarem mais de mil

participantes,
simo coração, era muito es-

timada, não sàmente em

Urussanga, como em JagU
runa, onde residira por rn
tos anoe, e outras localidad
do sul do Estado,
À família enlutada os nos

sos sinceros pezames,
tcout. na S,a pág,)

-

Na homenagem ao canclidl/lo elas oposições, realizado e

Tubarão, a otricttna de O 1587'1] DO fixou o tlaçmnie acim
venâo.se, I'OCIC[I.(lu 1'01' mi.1/116res de

No banquete ao sr, Celso Ramos, fez-se ouvir o dr, Ruben
de Arruda Ramos, Diretor deste jornal e Secretár

do PSD

de prefeito. Das gestões já
efetuadas, é certo Que os

libertadores numa 'decisã�
muito feliz e inspirada te
nham fixado suas prefe
rências no honrado nome
do sr. Ismael Nunes nome
do melhor c�nceito e da
mais alta expressão politi
ca em nosso município, do
qual já foi prefeito, Não
tenh., dúvidas em afirmar
que o P�D. joaquinense, !la
sua proxima eonvençao,

que deverá coincidir com

do Partido Libertador d
rá seu aparo entusia�tic
e unânime a essa candi
turu, que será vitoriosa n
urnas com grandes vant
gens ,d(' votos, Esperamo
também que outros part
r.os venham a ap la-I
confraternizados co1in
povo,

,

E finalizando:
município vencem
Ismael.

r

Bilhetinho:
Sr. Diretor.
Já repararam que o "Reporter Renner" ag'J'

aderiu à propaganda udenista? Dia a dia aumenta,
notícias políticas em benefício do sr, Irineu Borl1ha
sen! Dia a dia falá mais no candidato que ainda n

é candidato, E dia a dia ignora os fataL' quand,o n

sãO da conveniência partidária da UDN, Será que
patrocinadores estão de acordo com isso? E se está
não é para os pessedista�,} reagirem? E reagirem cOI

uma campanha contra os patrocinadores, boicotai
do.os? Certo?"

O nome do bilhetista veio no bilhete, Mas fi
para a redação,

xxx

Também as enquetes sôbre eleicões eiJtão mel'

cendo uma regulamentação legaL Porque sómen
sel'vem para anedotas, com abuso de nomes invent
dos, Como as qUe andam por aqui. Inclusive uma

Radio Record, feita para mostrar tendência[! que n

são as verdadeiras, Ainda há pouco, numa cidade

interior, os encarregaqos desse levantamento, anU

ciaram que estavam colhendo votos num local
trabalho cUletivo, E colheram, seguidos e batidos,

voi,o[' para o sr. Bornhausen, Como um politico lo

houveSSe interpelado os ditos encarregados, com o d

safio de indicarem onde haviam, num local de tI

balho coletivo, colhido aquela votação, eles, fingin
ingenuidadE?-, indicaram: o BANCO INCO!!!

E assim foi feito, pela RECORD, em várias cid
des catarinenses, Que g_dianta?

O dia 3 de outubro vem chegando e ou votos V

cladeiros estarão nas urnas de verdade, , ,
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