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Ontem o inicio �o julgamento
�o . �iloto es�ião �os [1 U.U.

i MOSCOU, 17 (Ur!) - Francls Powera, o pilôto
americano qus violou os céus da Russía a bordo de um

avião U-2, em serviço de espíonagem para os EE.UU. co,
mecou a ser julgado ontem, nesta cidade.

,
.

, MOTORISTA COMEMOROU SEU DIA

[UA com�ra �o· -�

,

Brasil: Não
�e Cu�a

BRANCO MATA NE-

GRO E' VAI MOR-

RE'R - : KENIA
Powers no exate dia de

ontem, completou a idade
de 31 anos. Estãi() presen,
tes ao julgamento o pai do
pílôto. sua mãe, sua espô,
sa Barbara e diversos ad
vogados norte-americanos,
cuja presença será apenas
no papel de meros espec
tadores,

ISENÇÃO D'E SÊLO
ÀS ('OOPERATIVAS
D'E PRODUc'ÃO

, .

LONDRES, 18 (UPI)
Um grande movimento es
tá tendo curso na Ingla;
terra em favor da Conces
são da graça a Peter Poole,
condenado à morte no

Quenia por havér aesasís,
nado um africano e cuja
execução 'está prevista pa
ra hoje. Uma petição com
25.000 assinaturas foi en
viada ao ministro brítaní,

co das Colonias para que
interceda, junto à rainha,
a fim de que esta conce
da clemencia ao condena
do. Poole seria o primeiro
branco no Quenia a ser

enforcado por homicídio de
um negro.

NOVA IORQUE, 18 (U.
P. 1.) - O Escritó.rio C�
mercial do Brasll aqui,

acredita existir um bom

mercado potencial nos Es

tados Unidos para o fumo

de seu país, tendo ofere

cido sua ajuda aos expor
tadoretl brasileiros. O es

critório emitiu uma decla
racão comentando um ar

tig'o recentemente publi
cado no "New York Times"

sobre uma possível falta de

tabaco cubano nos Esta

dos Unidos, caso as rela

ções cubano-norte-aberi
canas continuem a piorar.
O eDcritório disse que o

tabaco brasileiro é de alta

qualidade e poderia muito
bem concorrer com o pro,
duto cubano.

BRASÍLIA, 18 (V. A.)
O brigadeiro Rube Cana
barro Lucas, diretor da
Federação daa Cooperatí,
vas do Rio Grande do Sul,
esteve hoje na Câmara
dos Deputados, a ,fim de
tratar de diversos assun,
tos de interêsse geral da,
clasee, Em palestra com a
nossa reportagem, s. s. fri
sou-nos que o líder Abelar
do Jurema e o segundo
vice-presidente Nestor Jost
prometeram incluir na or;
dem do dia, posaívelmente
ainda esta semana o pro;
jeto número 1066, qUe tra
ta da insencão dos sêlos'
nos contratos de rínancía;.
mentos das cooperativas
de producão.
O diretor da FECOLAN

ainda manteve contato
com OE! seguintes deputa,
dos, Ruy Ramos, Floriceno
Paixão, Marcial Terra
Côrtes de Menezes, Adal�
berto Valle e Paulo Mín
carone, que se prontifica
ram a apoiar em plenárío
os interesses dos produto;
res cooperativados de todo
o país.

Seu acuaador será o pro
motor principal da Rússia,
Roman Rudenko, que é
visto no clichê abaixo.

COMO É
O CAFÉ

GOSTOSO
ZITOCOfAr em

8rasília Repuhlica
.Dominicana está

mal-: Oe�en�e �á IV Reunião�os C�anceleres
SAN JOSÉ DA COSTA RICA, 17 (UP!) - A Republica Dominicana

poderá sofrer sanções desde a retirada de emba!xadores à ruptura d�s rela

cões diplomaticas e consulares, interrupção parcial ou. total das relações ec.o
�omica,s e das comunicações ferrovíarias, mar-ítimas, a�reas, postals,.

telegraficas, telefônicas ra , Arg�ntma, Est8;dos Umdoo,
díotelefônicaa ou radio- Mexíco, panam� e Urug'!al
telegTaficas CÇ>ID o empre- e apresentou mformaçoes
go de fOl;_ças armadas, por de que

.

díspõe de provas
ocasião C/a VI'-i�m;ti5.o :lns verdadeíras, cabendo" .aos
chanceleres cuiá abertura chan.celeres .da �tl!erlc'a,
solene será, amanhã, por reunidos aqui, decl.dlr 80-

convocacão feita pela v«. bre aa sançoes previstas ou

Inezuela' que invoca o ar- penas pessoais contra Tru_

tígo 6.{)' do Tratado do Rio nno a exemplo do. que

de Janeiro. A comissão ín, ocorreu a P�ron, Batlsta. e
vestígadora ' doo fatos de- outros ex-dltad<?res. ArtI
nunciados acusa Trujillo cula.se a candldat_ura �e
díretamente. Este renun- Lafer para a presídencía
cíou, estando o governo en, da Comíssâo Central,

. que
tregun ao víca.presídente. poderá tornar ao decísões

�

finais por votos de 2/3 de

A comissão é composta da seus, membros,

Com magnifica procissão,
os motoristas comemora

ram no último sábado a

l:lua data, que é tam?em _dO
seu padroeiro S. Cnstovao.

O extenso cortejo de au

tomóveis percorreu vácías
avenidas e ruas da cida
de e na foto acima é vis
to' ao sair da ponte, Hercí
lio Luz, em demanda do
Estreito.

BRASÍLIA, 18 (V. A.) -

O presidente Juscelino
Knbitl:lchek autorizou a

Comissão F,ederal de Abas
tecímento e Preços a ad

quirir em Brasília duas lo

jas pertencentes a Caixa
Econômica, a fim de íns,
talar postos para a venda
de generos anmentíctoe, ÊSTE CHATO ALTO-FALANTE

Existe um _9omitê .nos altos do bar Chiquinho.
�ste Comitê, "tutti embanderatto" com faixas

" . -

- ,

annmneanas, tem um alto-falante chato a bessa, Os
, frequentadores daquele . ponto da cidade, no geral
,gente já politizáda pata o 'Pleito de. W de ()utubro;
andam amuados com o blá ... blá ... blâ, com os gín.
gles irritantes, abusivos ao sossêgo público.

Com o lero Iero e com os destampatóriois divul
gados pelo alto-falante afora, não há mais quem re
sista. As reclamações são gerais: udenistas, pes.
sedistas, peteh.,tas, pedecistas, perrepístas, pes
sepístas, e, até os dissidentes, debandam quando a

geringonça começa a funcionar.
Quer dizer, está havendo reversão. O intúito pro

pagandístico, se caracteriza pelo efeito contrário. Os
nomes ali pronunciades, são chíngados e servem de
blague para Os cidadãos alucinados com a chatea
ção diária. Alguns, mais exaltados, prometem dar
fim ao "negúcio" de qualquer maneira,

Não pensem os leitores" que estamos com estas
linhas, tentando cercear o di,reito de propaganda.
Longe disto. Bem sabemos que para o verdadeíeo
exercício da democracia, tõdas as correntes políti
cas, 1lêm o direito de manifestar as suas idéias, por
todos os meios ditados pela lei. Agora, abusar do
bem estar público, trípudjar sôbre a paciência alheia,
com horas e horas de fuim ... fulmxbáte batendo na

mesma tecla, isto é que não! Ne;" Judas foi tão
malhado.

Os donos do "negócio", os promotores da aI.
gazarra matinal e vespertina, certamente dirão: "Os
incomodados que se mudem".

Mas como "seu"? E as empadas e, camarões do
Chiquinho, os 'Pastéis do japonês, o gostoso café do
Ponto Chic e do Nacional! e o movimento das cinco.
o desfile das moçoilas, das colegiais no término da�
auJas!

Não queiram, �om' um alto-falante, mudar 08,

costumes de uma cidade calma e pacata. Estamos
certos, que os seus habitantes, não estão tão deses,
perados como os candidatos anunciados pelo chatér,
rimo transmissor.

tÔNsrlRAtAO
' Disslde�eia em�

HAVANA, 18 (UP�) Desespero '

Fidel Castro, em pessoa,
conduziu, na manhã de
ontem, um pelotão do
Exercito para tomar posse
de uma importante insta
lação naval de Havana
com o fim de desbaratar
uma conspiração contra
revolucionaria em que es

tariam, implicados varias
altos oficiais da Marinha.
Noticias que não puderam
ser confirmadas dizem que
até o major Juan Castinei
ra comandante naval das
instalações, está detido.

Está vivendo os Deus últimos estertores a chamada e

propalada d,issidência trabalhista, chefiada pelos "pres

tigiosos" Senadores Saulo Ramos e canoa Gomes.
'

A falta de elementos concretos para a formação de

conteúdo para a traição, lançam mão de artificios que,

c'edo ou tarde, sempre são desmascaradol:l.

ASSISTÊNC'IA DÓ I'BC rAS COOPERATI
VAS DE CAFEICULTORES

Beneficiadas as entidades de Ouro Fi
no e do Leste de Minas, com o finan

ciamen:lo feilo.
Em cerimônia realizada no gabinete do presidente

do IRC, Sr. Adolpho Becker, presentes os diretores New

ton Ferreira de Paiva e LUÍD Fortunato Moreira Ferrei

ra foram assinadas escrituras mediante as quais o Ins_

tituto Brasileiro do Café concede empréstimo de 5 mI

lhões de cruzeiros à Coope- presidente e diretores (ia
rativa dos Caf.eicultores de Cooperativa de Ouro Fino,
Ouro Fino e de 5 milhões e Anselmo Bonifácio, An_
à Cooperativa dou Cafei- dré Batista Miranda e Da
cultores do Leste de Mi- niel Sathler, presidente e

nas, sediada, em, Manhu- diretores da entidade de
mirim, sob gar�ntia de hi- clause do Leste de Minas.
poteca e penhora. No flagrante, o preSidente
A lavratura das respec- Ad?lpho Becket, quando

tivas' escrituras' que fa,zem fazl� e!1trega do ch�que de

parte do progrâma de am- 5 m�lhoes de cruzelros.ao
paro àR cooperativatl ,e que presldente da CooperatIva
vem sendo executado de dos Cafeicultores, de Ouro
ácôrdo com o plano elabo- Fino.
rado pela Junta Adminis
trativa do IBC, estiveram
presentes os dirigentes das
entidadef.! beneficiadas; srs.
Antônio Barbosa Verguei
ro, Mario Galeno Serra,
Osvaldo Resende da. Silva,

rios trabalhistas de Herval
do Oeste ao bando traidor.
Verificou-se como é na,

,�ral, sllÍlprêsa geral nas

hostes trabalhístas, pois o

PTB de Herval dO Oeste sem

pre 'foi tido como padrão
de disciplina, dignidade e

coerência. Mas -nínguém
pode desmentir sem se a,

profundar nos fatos.
Verm-mos, agora, o des

mentido formal, consusb
tanciado no seguinte tele
grama:

Ainda há poucos dias a

imprensa e o rádio palací,
anos, 'divulgavam, com furor

desusado, a, adesão de vá-

PA'RA QUE' PLATA A q�a�entl' e poucos dias
- da eleíção, o povo, Ignora,
deeconhece, não sabe, porque

FO'RMA I contínua secreta, a plata,
• forma do candidato da UDN

ao govêrno do Estado.
A promessa de divulgá-la profusamente, feita pe,

lo sr. Irineu Bornhausen, não foi cumprida, na forma
do seu costume de não cumprir promessas.

O episódio do ,engavetamento do programa de go
v,erno ,revela bem a personalidade do candidato e a

sua situação na atualidade politica.

Pelo processus democrático, nas plataforma� go
vernamentais está a motivação para os candidatos
solicitarem apoio do eleitorado. O povo quer escolher
,entre os que apreoentam programas para apoiar aqUe
le que mais o sensibilize.

Candidato sem plataforma é candidato vazio, que
confia em outros métodos de angariar votos. É preci
samente o caso do sr. Bornhamlen, que somente acre

dita no poder do seu dinheiro e não dá a mínima im_
portância aos planos administrativos.

Sabe_se que prometeu apr,esentar e divulgar sua

plataforma, como 00 sabe qUe quem a escrev.eu, à ul
tima hora, em cima dos joelhos, foi um sobrinho seu,
sr. Vitor Marcos Konder, há muitos anos afastado .!lo
Estado, cujos problema9 desconhece por inteiro. Daí
os escalões dirigentes da UDN haverem impugnado c

seu trabalho, que serta uma bomba, se publicadO ante�
de refundido de 'cabo a rabo.

O fato é que o sr. Bornhausen não dá importância
a plataformas e programas, porque sabe que ningu'em
mais acredita nas suas promessas e a fazê-las terá que
repetir a� que não cumpriu, quando eleito, em 1950.

xxx

Procedimento diametralmente oposto teve o can

didato das oposições catarinenses. Reuniu grupos de

trabalho, convocou técnicos, palmilhou o Estado, ou

Viu opiniões de todas al:l fontes, confeccionou esta�íS
ticas, fez levantamentos generalizados, auscultou an

seios de todas as das(les - e com- esse materi-al todo à

frente traçou o seu programa de candidato, calcado

lla realidade catarinenS,e.
E disso teve a recompensa que aí ,está: o apoio de

um81 verdadei�a união daD forças eleitorais com pre
senÇa na vida politica de Santa Catarina.

�X%iSi'SSSS%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%SiSS

"EXECUTIVA REGIONAL
PT;B FLORIANOPOLIS

REFERENTE -ESTARDA
LHAÇO ADVERSARIOS DIS
SIDENCIA PTB HERVAL
INEXISTENTE PT ASSINA-
TURAS NOSSOS PARTI
DARIOS CONSEGUIDAS
MEIOS ESCUSOS PT ES
TAMOS PREPARANDO DO
CUMENTO PROTESTO PT

SÁUDAÇõES WALD�MAR
MENEGOTTO PRESIDEN_
TE EM E4,ERCICIO".
Entretanto não se co:nten

tou a, direção regional do
PTB tão somente com tal
esclarecimento. Quis saber
a origem da calúnia. Para
tanto enviou pessôa de sua

alta confianca ao oeste ca

tarinense, qúe, estarrecida,
soube que um_dos chefes da
"dissidência'l nati_morta,
valendo-se da boa fé d'a
bôa gente do interior, pe
diu a vários componentes do
trabalhismo de Herval do
Oeste, que assina'ssem em

uma fôlha em branco. E'
claro que, obtidas as' assi
naturas, foi fácil preencher,
à máquina ou a mão, mes
mo, o resto a seu bel pra
zer.

Mas a mentira tem per_
nas curtas, e daí ...
Como se vê, vai indo muito
bem a dissidência traba
lhista, aindla mais agora
com a conquista de CricilÍ-
"Jlfa... '

Está de parabens o sena.

dor Irineu, que, na lingua.
gem serrana do senador.
Saulo, "laçou um tôco" com

,a tal dissidência.

SILVEIRA LENZI

DOR DE CAB'E'ÇA
A UDN, talvêz desorien

tada com a derrota que
lhe ronda afl portas, per
deu completamente a no_

cão da coisas. E mantem
em sua propaganda (paTa
êles) nesta capital um al_
to_falante, defronte ao

LUX HOTEL, que :Faz o

péssimo serviç9 de colocar
contra o pr�prio propagan_
diSta 6s animos 'gerãÍf.J, de
vido a insistência e resta_
queirismo dos seus ata
ques.
A propóflüo leia nesta

pâgina o ÇLrtigo "Éste Cha
to Alto-Falante".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o � Para almoçar e jantar bem, depois de sua
re el ura ... ran losa anvenca ... têSs:::!sSR�!!!!�!!srfs�!fs�s!!?!!!!ss

(Cont. da últ, pág.) empobrecendo e ínfelícítan- , ,sssssss_sse SSWS,*,

Disse mais, qUe percor- do a população de nosso ss. (Cont. da últ. pág.) I ção ,.: o abraço dos compa- congratulava-se e felicitava '

ISterería. todas as localidades de tado traçou a biografia dos As últimas palavras do dr. nheiros de Criciuma pelo o Díretórío sMunícípal Jo
Tubarão para fazer prega- candidatos nacionalistas, de- Severiano de Eouza foram I significativo resultado da PSD e convencíonaís pela a-

ção cívica e eleitoral do no- tendo-se na explicação de de concitamento à l�ta de � convenção pess.e�i�ta, afi� I cer�ada escólha do nome de
.

• ••
'me de Celso Ramos para o numerosos pontos da plata- todos por melhores dias ao mando que a vítóría em Crí., Jose Rocha. Conclamou os

governo do Estado, em um forma do sr. Celso Ramos, Brasil, a Santa Catarina e a ciuma será, para PSD-PTB pessedístas à luta eleitoral, SSSSSSSSS;;SSSSSSSSS'
E t dirw�ante de nossa história 2empre grandemente apla.u- Araranguá, pelas candídatu- de mais de 2.500 votos de unidos para a vitória de Lott, ( Dando um Banco para o s a o,

que era, mais do qUe nunca, dido pelos presentes, muito ras .de Lott, aJngo, Celso, saldo, e -que a tendência ge- Jango, Celso e Doutel e José Não o Estado para um Banco,
necessário Santa Catarina especialmente quando se- Doutel e José Rocha. I

ral do eleitorad.o· catarínen- Rocha. Adiante, disse que o CELSO é para o eleitorado,
mudar de administração, cundou o deputado waide; ADVERSARIOS DESESPE_RA_ se I;;la para mudar de go; próprio Jânio, no oeste, afir- Amigo leal e franco.
tornando à austeridade e mar Salles na análise do DOS PELA UNIÃO DE vemo e que nada seria capaz mara que Banta Catrina es;

honradez dos governos pes, mecanismo do B�nco �.e I�- .PARTIDOS de deter essa confiança em tava parada, e explicou os

sedistas anteriores, de Ne., vestimentas, cUJa, direção oouvíu.se a seguir, a voz Celso P- Doutel, concitando motívos, todos relacionados
reu e Aderbal Ramos da Sil- seria do povo e a Inteiro vibrante do' acadêmico José todos à vitória desses can, à incúria administrativa do
va, que tanto fizeram pela serviço dae classes menos ra, Matusalem Comelli, que didatos, e m.ais a: de Lott, governo estadual, que deixou
causa pública em nosso Es- vorecídas.

., trouxe. aos convencionais e a Jango e Jose Rocha. sem escoras 250 mil crianças
tado. Referiu-se, a seguir, às O orad<;>r, a� fínalízar, todos os presentes a solida, O vereador Artur Berton- e que a ren.da do trabalho
candidaturas Lott Jango e teceu considerações a pro- riedade do dr. Aderbal Ra- cíní, a seguir, realçou o atual, e rendímento das áre,
Doutel e a importância das pósíto da Indormída e per- mos da Silva e do Diretório conteúdo da candidatura as plantadas era o mesmo
mesmas na atual eonjuntu, manente atividade do depu, Municipal do PSD da Gapital José Rocha, o qual na vida de há 10 anos atrás, muito
ra e, tão logo voltasse, diria .ado Wa;�demar . Sall.es na à decisão 'da convenção mu- pública' e particular já fez embora a população tivesse
à nobre população de Tr,eze Assembléia Leglslatlva e nicipal Que no momento se testes que o credenciam ao aumentado em 500 mil almas.
de Maio as diretrizes de seu noutros setóres, de molde.a realizava- consubstancíada cargo qUE vai disputar. Re- Referiu-se ao drama da
programa para govêrno do carrear para o mun�c�plo na esc�lha admirável do reríu.se ao desdém dos ad, superlotação dos hospitais,
município. que repr.emmta;. respeitável nome de José Rocha. Entre_ versá rios, em afirmarem que manicônicos, o abandono das
PESSEDISTAS DA CAPITAL soma de benerícíos,

.

conci, vista, já, o desepero dos

ad-lo
candidato é pobre. Real- estradas, o atraso da enge,

CONFIAM NA VITóRIA tendo os velhos amigoa de versáríos cue sentiam a ma- mente, o sr. era realmente nharia sanitária estadual o
O acadêmico José Matu- Marco.lino Cabral a votar 'Jife.5!:�ção

-

de coesão de for- pobre, mas não completaram abandono do hom.em do ca'm_
salem Comelli, um dos dírt- em Dllney .Chav�� Cabr�l ça tão ponderáveis da gran, a f!-"ase: era honesto.

.

po pela Secreta1'1a da Agrí
gentes do Comitê Estudantil que, c?mo rüho, I1'1a se�Ul-r de massa popular, de gente, A�os. dIScorrer. sobre a VIda cultura, e AO descalabro em
Nacionalista, com seu verbo as I�egadas, do progenitor de todas as camadas em tor, pub.hca e particular do sr. outros setores, coforme ex;"
entusíáetíco, convincente e que .tao proflcu,a�ent� ad, no do nome 'do candidato. • Jose Rocha, conclanrou a to, p.ress� J?1Uito b�m o Semmá, !
brilhante, após saudar os mínístrou Tubarao, dizendo Realcou a atencão de seu I dos para sufragar nas urnas, no SOClO Economico, que o

presentes, disse trazer o sair de Treze de Maio com ilustre' representa-nte para j sem receio, êsse nome digno povo partícípou e respondeu
abraço e 'a confiança do

d,r'l
a convicção inabalável de os resultados daquela con- com te,das as características a tôdas s necessidades de

Aderbal Ramos da .Silva e que �ua população em peao- venção, certo de que Ara- � de a9'mttnistrado.r. que tanto Santa Catarina.
,de �odos os pessedwtas da� votaria em Lot�. Jango, Cel- ranguá seria um dos pontos necesíta. o mun�Clplo. .0 , deputado Lecían Slo-.

capital, na certeza da vota- so, Doutel e Dílney. '

de grande valia para a vító, O sr. Tomaz SIlvestre Fer_ wínskí passou a comentar,
ção maciça do altivo eleíto, Após numerosos contactos, fia de 3 de outubro. reíra, 1. secretário de PTB em síntese o grande progra,
rado de TreZe de Maio nos os próceres politicas acima Aludiu em seguida ao fez o elogio do sr. José Ro., ma de :ação do sr. Celso.Ra,
candidatos Lott, Jango, Oel- tomaram suas condições pa- significado das candidàturas I c11a, qu(: fôra lavrador co- mos, detendo-se na análise
so e Doute!. ra Tubarão, i.!ob ovação pro_ Lott_Jango, Celso eBoutel, i merc:iário, ;gual1da-Jivros e do Banco de desenvolvime:n_
Após sintetisar o nefasto longada da grande massa discorrendo, particulal1lllen- "atual serventuário da Justi_ to, que o adversário já colo_

govêrno que a UDN implan- qUe compareceu no comí- te sobre as �n'dividualidades ça,. e que sua vitória será cou tambem em sua plataf.,
tau em Santa Catarina, cio pessedista. d� cada um dos candiatos mais dt> que nunca a vitó_' tal a �mpo-rtância dêsse em_

que tão grane receptividad� ria rios araranguaenses. Iprenldimanto. Disse mais
vinham encontmndo no país JOSE' ROCHA: "DINHEIRO que o programa do sr. CelsQ
e no Estado, afirmando que PUBLICO FAZ PROGRESSO Ramos tinha atraído a aten-
oLtt seriaí o 'COin'destável da MUNICIPAL ção do PTB, do PRP, elo PL
democracia. seria o conti- �ob o- calor de iJntermin6,- do PDC, da dissidência ude�
nuador da.' obra desenvolvi_ veIS palmas, com os presen- nista e importantes diretó_
m:)!1'i;ü;ia do presidente Jus- tes clamando pelo seu nome rios do PSP.
cel,no, .e Que Brasília, Furnas c aplaudindo_o de pé, O sr. Sempre aplaudido, o ora
e 3 Ma1'1ãs por si só biasta- :ros� R�cha disse aceitar a dor disse que há mais de 10
riam para imortalizar uma I mtJIeaçao de seu nome paroa a:n(JS' não havia uma con_
administracão. I candi::l",to à prefeitura muni_ vencão tão, entusiástica e

AplaUdido com vibração a, ci?al com �uita. satisfação, vibrante como a que presen
cada frase que expresava, o: ext��lJ!l;ndc s1n�eros vot?S _de ciava, e que caracterizava a
Oliador referiu-se ao est�do I sÜ:l?al:l�dade a ag'l!emIaçao vitó.ria próxima nos planos
em que o governo udemsta pe.,�e(ll�oa. federal. estadu·al e munici-
tem ,dei�ado esta unidade da i .

C�ntm_uando, �onstante- 'pal, exortando a todos a
Federaçao, pelo 'descalabro mente �nterrompI�o pelas uma campanha elevada es

administr�tivo atin.gindO'. t�_ I palmas �e conve.nclOna�s e tribada no reSpeito ao' ad_
dos os setores da VIda pubh_1 po�o, afumou <;l. candIdato versário, mas corajosa, SClfi
ca, paralisando Santa Cata-' qUe b�U nome Ja fora alvo medos e cO'm entusismo, pa
rina após os govê.rnos de da esc?lha PTB, sendo bem ra a. conagração final, nas
Nereu e Ad,erba!. Dlse o que escolhI?O _por 11? .�lementos urnas, dos nomes, já vitorio_
o povo catariinense vem sen- de. �roJeçao. da Uf11ao D,7mo- sos de .Lott, Jango, Celso,
tindo, a necesidade urgente cratlCa NaclOI?-al, � que. ql!-e. Doutel e José Rooha.·
de mudar com Cel3:o Ramos relU .·ve�· _o ct.ll'�,��:nro publIco O presidente do PSD de
e Doute! para que tenh3lntos �n�tl"lpUldo beneflc��ehte, no ,Aral'anguá, sr Alticll1:ü To
um governo -de progreso, de mteresse da coletn"�dade, e ul1nier antes de dar por en-Imelh�r �plic-ação d?s dinhei:- �ê10 q�e: tant? ,�spera ? p�vo cerrada a sessão ;:;OlC):'(; de'
ros publlcos, ,de fiaIS escolas, (��. l�Ialan!lt'Ua. Promet1�, encerramento da convenção
hospitais, e tudo o Que uma as.slm, Re el.elto, tudo. enV-l_ municipal do Partido, agr:l_
comunidade necessita para dar .no, s�'ntld.o �e aph�ar o deceu a presenc'a de todos,
pro�r_edir confiante �m um p�,�.�·lmomo publl�o _

no lr te- realçando a im-portância da
destmo melhor, e _dIStO te_ ress�' �o . pov� c. nao d� um escôlha dó nome honrado e I
ríamos a confir:naçao.a 3 de patrlmomo publlco no mte- dig'no ido sr. José Rocha para
outubro. TraZIa, aSSIm, o acontecendo �tualmente ..

A- candidato às eleicões mu

v?t.o de c<;>�fianç·a do Djre- gre.dec�u, �als uma vez, a nicipais, concitando ta todos
tOrl<? Mumclp�l ·do PSD da sO�ldane.d�Qe ,de todos e

a lutar para a vitória. Agra.
Capital .a J?se Rocha, aos cUJo mal(�l desejO era corres- deceü a presença dos ,conven
convenclO!lals, ao pOV? de ponder pi.enamente ao que cienais, dos representantes
Ararangua, e ao seu Ilustre dele espelavam. dos demais partidos, de pró_
representante nO' Poder Le- LECIAN SLOWINSKI: IM-

ceres [políticos de Praia
gislativo, deputado Lecian PORTANCIA DAS CANDIDA- Grande Sombrio Turvo
Slowinski. - 'rURAS LOTT-JANGO, CEL- Meleiro' Criciúma � CIfi es�
JOE-E' ROCHA E' POBRE SO-DO'l!�EL e JO�E' ROC�A pecial 'o acadêmi�o 'José
SIM ... MAS HONRADO MagmflCa ora�ao .pr_of�nu Matusalem Comelli, repre
O prefeito Addo CaMas Fa- o deputado Slowtn�kI, ultImu sentante do dr. Aderbal Ra_

raco, de Criciuma, tramsmi_lorador da convençao, que er�t mos da ·Silva, por seu 'dis_
tiu aos presentes a �auda- nomc do sr. Celso Ramo", curso tão repleto de concei

tos elevados .e de vibração
partidária, e Que tanto in_
centivo trouxe aos conven_
cionais para maior disposi
ção à luta pela vitória que
se avisinhava.
Desta maneira, em meio

á mais empolgante vibr,ação
popular, o povo e convencio
nais sairam para as ruas,

12 - dôze - mesas pal'a dat:lógrafos e respectivas ' plenos. ,de entusiasmo, éon-
cadeiras - tipo DASP - modêlo M-I. OSVALDO MEL( - fraternizar e festejar ,o es_

36 � trinta e seis - bandejas para expedientes BOM DIA FLORIANóPOLIS - Mas, chovendo co- plêndido resultado da reu-

tipo DASP. - mo no momento em que escrevo estas linhas, pode-se �����oq�eo t��s�tomd�o���r:�=
36 - trinta e seis - cestos para 'papeis usados rep'etir o "Bom dia, Tris,tesse"... guá por melhores dias con1

tipo DASP, - Verdade é que nêste mundo, todas as coisas são re- 'Lott, Jango, Celso, Doutel

10 - ,dez -- papeleiras cl porta de esteira - tipo lativas e muitas vezes até mesmo, paradoxais, e .l"osé Rocha.

DASP. - Há dias de ch�va em que nos ,correm todas. as_cois'�s S·OCIAS6 _ seis - ai'mários cl portá envidraçada corredi-' muito bem e ha dIas 'ensolarados em que o ,coraçao nao

ça _ tipo DASP. - parti:ipa da festa da natureza, conservando-se envolto_

3 _ três - chap'eleiras - tipo DASP. - nO crepe. e nas sombras das tristezas.
. -

I ANIVERSARIOS6 _ seios _ cabides - tipo DASP. - .� E nem podemos dizer o "adeus" ,porque elas con- �AZEM ANOS HOJE:

'2 - dois - bebedouros com água filtrada .e gelada

I
tinuam .. ,

_ c/220 volts. _ Florianópolis amanheceu de capa e guarda chuva,
S _. oito - ventiladores ele mesa - c/220 volts. - ,"arrido de mansões do norte friorenta agasalhando-se.
2 - duas - enceradeiras elétricas - c/220 volts. - 'Dizem que o guarda chuva é um �bjéto antipático,
5 - cinco - máquill,as -de cal.cular elétricds - mas até os aue andam ,dentro de seus automoveis o car-

marca Olivetti - Divizima - ('1220 volts, - regam ... só- porque para sairem ou entrarem no corro,

í) - cinco - máquinas de somar - manual - mo- nada querem com a chuva .. ; Prestativo, não há dúvida.
dêlo Burroughs. - -

Enfim, ·com guardas chuva ou não, verdade é que

7 - sete - máquinas ·de escrever - 120 espaços - êste dia, nos lembra a frase camiliana - de andarmos

tipos Paica - Standard. - patinhando na lama com o coração transbordante de té-

3 - três - máquinas de escrever ,- 260 espaços -=- dias.

tipos Paica - Standard. -

20 ---. vinte - arquivos de aço - tamanho ofício,
c/4 gavetas. -

G - seis ---. fichários de aço - tamanho 3x5 - c/2
gavetas. -

!l - quatro - relógios para parede.
.

1 - hum - equipo dentário' completo (cadeIra e�de
mais pertences) c/220 volts. -

1 - hum - .cofre forte c/9 pés cúbicos. -

3 - três - persianas de alumínio (ou madeira) p�ra

janelas -de 2,47 x 1,80 metros. -
.

2 - duas - persianas idem idem para Janelas de

2,98 x 1,80 metros. -

I - huma - persiana idem idem para janela de

2,17 x 1,80 metros.
ADDO VANJO DE ÁQUINO FARACO

Criciuma, 25 de Julho de 1960 AGENTE ESPEClAL. ,

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PEN
SÕES DOS EMPREGADOS EM TRANS

PORT!ES E CARGAS
AGENCIA ESPECIAL EM CRICiUMA
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

O Sr. Agente Especil}l do Instituto de Aposentad'oria
e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas, em

Criciuma, Estado -de Santa Catarina, devIdamente auto
rizado pelo Sr. Presidente, conforme pl'o:'esso !NM ....

134.824, torna público que se acha aberta na Secção de

Administração desta Agência Espe,cial, situada' à rua

João Pessôa, na cidade de Criciuma, a concorrência pú
blica para a,quisição de material de uso permanente,
llbaixo espe.cificado, para reapa'relhamento da Agência
de Urussanga e instalação da Agência de Laüro Muller,
observadas as seguinte.s cond�ções:

As propostas deverão ser organizadas em duas vias,
a primeüa selada nos têrmos da lei, e apresentadas em

envelopes fe�ha:do� e rubl'i.ca,dos ,pelos proponentes e se

rão abertas na pl�es'ença dos interessados quinze dias

apôs a pubJicâÇão déste Edital.
As propostas poderão a tingir todo o material con.s

tante desta Cemcorrên ci.a ou artigos isolados, dentro das

especificações.
íN'ão serão toma,das em consideração as propostas que

contiverem emendas, raZUl'as, entrelinhas ou ,ressalvas
nas partes referentes à dis::riminação e preços, que de,
verão constar em algarismos e por extenso.

Reserva-se o Instituto o direito de adquirir somente
uma parcela da quantidade proposta ou aproveitar o

mesmo preço para aquisição de maior quantidade, não

atingindo tal va,riação a mais de 50% num e noutro caso

assim como nãO aceitar nenhuma proposta.
As propostas deverão indicar:

a - preço unitário
b - ptazo de entrega.
O material de que trata a presente Con�orrência

Pública é o seguinte:
8 - oito - mesas c/gavetas laterais e cadeiras cl

braços - tipo DAlSP - modêlo M-3.
24 - vinte quatro - mesas ,cl gavetas na lado es

querdo e cadeiras simples tipo DASP
. modêlo M-2.

. -"� �)

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

INCOCRACIA DECADENTE
O Inco tornou-se poderoso a custa da debilidade

do Estado 'e quer manter a posição. Hoje, tudo faz

para não perder a rendosíssima "mamata", mas a

[ncocracia, apesar disso e do dinheiro, está decadente
� lutando contra a história 11a vã tentativa de manter

Santa Catarina parada. Acontece, porém, que Santa
Catarina não nóde parar e é Irineu que está sendo

passado para, trás por um determInismo histórico

que tende sempre a. lançar inexoravelmente no, ocaso

as coisas superadas,

ENGOLINDO SAPOS
Ao que parece, Arolde é um grande udenista,

mas não é um Incocrata. Daí o fato de Irineu que

agora também usa vassour-a, ter varrido a sua candi
datura a Vice, há muito lançada pelo Norte do Estado.

Os nossos maquis, sempre lutando para mudar,
vêm tudo e escutam tudo. Por ísso, somente por isso,
podemos, indiscretamente, relatar verdadeiros desa
bafos d'alma.

A conversa foi íntima, muito, íntima, Em casa, a

noite um amigo comum, e pai e o filho. O amigo, ma
chuc�do pela ingratidão hornhauseana e pela degrin
golada em que anda o. situacionismo, perguntou ao

Aroldo:
-

- E depois disso, deputado, o sr. vai fazer co-

mício co.m entuziasmo?
- Vo.u faze.r o possível - respo.ndeu, e num

desabafo - que fazer? vou ter de engolt'r sapo ...
- Sapo? '. Não! Sapões!!! ... desabafou o pai,

deputado Terésio. de Carvalho,

� sr. Lauro Mendes
� sr. Lauro F. Bustamante
� sr. Júlio Cesarino da Ro-

sa Filho
� sr. Victor F. Moritz
_ sra. Adelina de Oliveira

Lima
- sr. Norton Clé Bastos Silva
- srta. Valda Bonfim de

Oliveira
- sr. Enio Alves Pessoa

, � sr. Mário Lopes de Almei_
Retratos, faixas e slogans eleitorais, enchar�ados,

fia
pingando, perdendo cores e graça.

� sra. Vitória Fernandes de
E ali, o pitoresco. Arantes
Um homem parado gesticula e manda prágas feias

� sra. Leonor Abrhaan
com nomes feios para cima de um chaufe!', enquanto

_ sra. Helena Carvalho
mostra sapatos e calça saI.pkados da lama das poças

_ sr. João Pires da Fonseca
da rua,

-

E esgotado o número de adjetivos nada limpos, ,des
carrega um pouco de ,sua raiva, para renovar os impro
périos, dêsta ·vez assacados contra os' proprietários que
não consertam as calçadas e em .cujas poças o homem

a�aba ,de enterrar o s'eu caro sapato..
E tud'o isso eu vi porque "aconteeeu" na rua, nesta

chuva brava de nordestada forte, para 'que eu tivesse

assunto para a coluna de hoje.
Males de muitos ... consôlo é.

,

Filho
.

- sra. Maria dé Lourdes Nu-lnes Pires
- sr. Washington Pereira I
� srta. Neusa Arleide Souza I- sr. David Carlos Maia

d>
I

- srta. E i Luz

\sra. Mirandoltn,a Cidade
Noronha

AZAR DA VASSOURA
OS gauchos estão olhando de esguelha a vassou

ra que é coisa de bru·xa e está dando pêso. Notícias do

Sull'elatam que no último giro de Jânio pelo Estado,
deixou i.lm grande saldo de azar:

Em Novo Hamb.urgo, juntamente com membros
de se.u ,comité, fez estragas na Praça 14 ,de Julho.

Houve apÓs sua visita em Lageado, um forte sur-
, /.

to de vario1a.
O deputado Lauro Leitão, foi com o seu jipe por

um barranco abaixo, e o carro onde viajavam Jânio
e Loureiro <,Ia Silva, deu uma violenta batida.

A "virada" de Irineu e Adaime também .será?

O BON VIVANT
- Lante.rna! ql,l.e xodó é êsse teu pelo Doutel?
- Meu? .. nem ligo aquele ,forasteiro ...
- Não .\, .. é! Porqúe, então, andaste cort�jando..•
- Ciume teu, Vassoura! Achas que eu vou gos-

tar de um forasteiro, 130n vivant; Ele é mau, máu

sabe?
- Não acredito, VásSoura! Tú estás mas é des-

pü.tado ...

CONVENÇÕES MUNICIPAIS
Em-Araranguá: Representado CELSO pelo depu

t!1do Lecián, e dr. Aderbal por Matusalém Comelli,
presentes ainda o Prefeito -de Criciuma, o cine Roxy
repleto e muita vibi'ação, foi es.colhido por unanimi
dade José Rocha, do PTB, candidato da AHança da

Vitória. Presentes nessa convençãq o ex-Prefeito VaL
ter Belezoni e o ex-Presidente da Câmara Artur Cam-

, pos, ambos udenistas de grande projeção no mU11icí

pio e que estão Mfiniti\"amente -rompidos com a ln.

:ocraCI!l .

Em No.va Trento: Representado CELSO pela de

,putado Osny Reg�s, sob a direç�' do presidente de

diretório municipal Epitácio Bitencourt, foi escolhido
por unanimidade Aires Manoel Rachadel para candi

dato a Prefeito. A nóta p�toresca foi não ter estado

pres,ente o e&colhido .que, professor em Vargedo, fico�l
trancado devido ao máu tempo. Aí, então, ficámos sa

bendo que também lá as carreteiras bornhauseanas
':-rancam até jipe com qualquer aguaceiro.

Não fôsse dêste govêrno
O sol dos bons engenheiros,
Havia menos estradas

bm",!t!".'!!�':.::,:,is rei<O:"-" A
le J��....

CS# _

O P O R T UNI D A D' E
Vende-se um lote medindo 10x27 no Bairro de Fáti

ma - Estreito CR$ 180.000,00. Até sábado dia 20 estu

da-se negócio com automóvel. Vende-se por ótimo preço

sala de jantar esculturada e bonito eonjunto de escritó

rio, exc�lente para ad'vogado. Preço ,?e ocasião. TI'atar

à Rua Antonieta de Barros, 375 Estreito.

'Rua: D. Jaime Câmar'a, 54
/ ALUGA-SE

O prédio cCom nove peças, sito à Rua D. Jaime

Câmal'a, 54 - Preço do aluguel CR$ 10.000,00
mensaiR. Trata'l' à Rua Padre Roma, n,o 109

telefone, 2019.
_......_---_._---'

ADIAMENTO:
Transferir para o dia 24 de Dezembro de 1960,
a rifa do Cavalo de propriedad'e de Juvita Dias

'-...

de Lin111 - 15-8-60

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bôlsas �e Eítu�o na lleman�a, olerecj�as pela Inn�a�ão jleIan�re '08 BUID�ol�t

TRIUNFO ��
Só Champion coopera com a campanha da contenção dos preços!

I

L _J

- - ------- -,

*' o melhor e mais mo

derno gabinete fabrica
do no Pais. I

I
I
I'
r
I

-�

* o maior congelador
existente, onde cabe um

leitão ou um peru, intei
ros (32.200 em 3 ) I

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

-
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para o seu lar

RUA TRAJANO, 29
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... ,

- --
,
--

\ A CAMPANHA NACIONAL
DE APERFEIÇOAMENTO DE

PESSOAL DE NIVEL str,
pERIOR (CA1;'ES), -comuni
ca a quem possa Interessar,
que a Fundação Alexander
von Humboldt por Intermé,
'dio da Embáixada Alemã,
está oferecendo bôlsas a

cientistas brasileiros, para
estudos póa.graduados em

universidades e institutos de

pesquisas, na República Fe

deral da Àlerr/.xtna e na

Berlim Ocidental durante o

ano letivo de 1961/62.
Essaf! bôlsas são destina

das a candidatos entre 25 e

35 anos, adequãdamente
qualificados, já possuidores

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

de curso superior, que 9� MOLÉSTIA
-

DE SENHORAS
dediquem ou pretendam de-

dícar.se ao magistério su

perior, à pesquisa científica
ou à direção de serviços, e

que tenham conhecimentos
de língua alemã.
Os candídatoe que não

possuam bastante eficiência
no conhecimento do idíoma,
alemão poderão solicitar
bôlsa para estudos durante
dois meses, no "Goethe In9_

titut", de Munique: no curso
JOÃO NICOLAU JORGE, reetabelecído da grave en,

que começa em 1°' de sefem,
Ierrrrldade que o acometeu, vem por meio deste jornal,

bro de cada ano. Êste pedi- extemar os seus maiores agradecimentos aos Srs. Desem,
do deverá: acompanhar a,a bargadores'Medeiros Filho e Ferreira Bastoa - Provede-
documentação relativa

res, Enfermeiros, Revdas. Irmãs e demais emprega�os d�bôlsa da Fundação. Hospital de Caridade, pela maneira carinhosa co� que 10l
A duração das bôlsas será

tratado pli''t' êles, durante o período que esteve mternado
de 10 meses a' pa-rtir de l°

naquela casa de saúde.
de outubro 'de 19-61. -Serã0

Florianópolis, Agôsto de 1960.
pagos ao bolsista DM.600
mensais e o transporte da

fronteira alemã à cidade on

de os estudos serão realiza

dos. Correrá, ainda, por con
ta da Fundação o pagamento
daa taxas escolares. A cargo
do bolsista fica-rão o custeio
da viagem de ida do Brasil
à fronteira alemã, a volta

,

no mesmo percurso e o se-

guro de saúde, no valor de,
aproximadamente, DM.30 por
semestre.
As candidatura:J de pes-.
soas casadqs só serão acei.

tas sob o comprem] so por As pessoas interessadas

parte do íntereasado de cus-I nesaas bôlsas de�erão en�r.e.
tear as despesas de viagem e gar os seus pedidos de ms,

manutenção das pessoas de
i críção, acomp��hados �os

sua família. Em nenhum
j
documentos. exígídos, abaíxo

caso eseas despesas' serão, relacionados, de preferência
pagas pela Fundação Ale- f peesoalmente, à Embaixada

xander von Humboldt. I da Alemanha, Av. Rui Bar_

I bosa 664, no Rio de Janeiro
ou àos Consulados Alemães
em Recife, Belo Horizonte,
São Paulo, Curitiba ou Pôr
to Alegre. Os formulários
para inscrição serão torne,
cidos na embaixada da Ale.
manha ou nos coneulados.
São os seguintes os doeu,

mentos exígídos:
1) Formulário da CAPES,

com uma fotografia 3x4, co
lada no local próprio;
2) Histórico Escolar do

curso superior (em portu,
guêe) ;
3) Formulário (Bewer;

bung) da Alexander von
. Humboldt Stiftung (em 3
vias), acompanhado de três
fotografias, tamanho pas,
porte;
4) Curriculum Vitae ,em

alemão, de próprio punho.
com três cópias datílografa-

Recomendacss que os in.
teresearlos, antes de se can

didatarem, assegurem.sa de
que poderão afastar .se do
país durante o período da
bôlsa .

de inscrição, solícíta-ae aos

eventuais candidatos provi.
denciarem, com a maxima

urgência- o preparo das res,

pectivas 'documentações, pois
não poderão ser considera.
dou de inscrição apresenta

Dado o limite do prazo pa,
�
dos após o dia 1° de outubro

ra recebimento de pedidos. de 1960.

10 Certidão de conclusão
do éurS,Q superior (em três
vias) .

SALAS NO CENTRO

em alemão, em três vias;
9) Atestado de saúde, re

digido em alemão, nas rór,
mulas próprias (em trêe
vias) ;

Conselhos de beleza
QUANDO E COMO USAR

OS DEPILATORIOS?

Já diversas vezes temos
escrito a reepeíto da nocí,
vidade do emprego dos de.
pilatorios no rosto. Nossa
opinião sempre foi e contí,

nuará sendo a mesma, isto é,das;
qualquer produto quer se

�) C�rriculum Vitae em
apresente eob a 'forma deportugues;
creme, pasta, liquido ou pó,

6) C t 1
- .

f
'e indicado para eliminar os

ar a em a emao in or _ ....

pelos do rosto, deve ser pos,mando o campo de estudos
t

.

dl t t d 1 d Apretendido o programa a
o ime la amen e e a o.

_

s

de '1 'd- AI
mesmas palavras poderaoser eüznvo Vl o na ema.. _

.

h 1·
_. .

t
ser apllcadaa em relacao ao

n a e a ap lcaçao preVlS a
.

•

h' t d
uso da cera ou da Iíxa para

pa�� os con e�lmen os ac, depilar.
I

qumdos (em 3 vías) ;
7) Três cartas de reco

mendação sendo duas con,

tendo tntormações prestadas
por dois membros do corpo
docente da escola frequenta.
da pelo candidato sôbre os

seus méritos proríssíonaía, e

a terceira, de outra pessoa
conéeítuada, sôbre a sua per.
sonalidade e idoneidade.
Com tradução em alemão e

desta extraídaa mais duas
vias;
8) Atestado de suficiência

em lingua alemã, redigido

Só se comprende o empre, Tambem para as grandes
go dos depilatorios para as regtões.vonds a pele fôr bas,
pernas e, assim mesmo, aín, tante resistente e com pelos
da é preferivel ter pelos for- pouco numerosos, póde.se
tes porem ctareadoe com lançar mão do díaeo, já eí,
agua oxigenada, do que
aplicar produtos para retí,
ra-los,
Em todo caso, como me.

dida excepcional, daremos
adeante alguns conselhos
que devem ser seguidos an,
tes do emprego de um de,
pilatorio.

se não 'houve reação: verme. tado anteriormente. Consta
lhidão, coceira, eczema. Na êle de um abrasivo macio fi.
hípotese de qualquer íncom, xado num saco de borracha
patibilidade abandonar o ou material semelhante. Oe •

produto ou'escolher um sob nericamente são conhecidos
outra forma .(disco abrasivo, como lixas depilatorias e

por exemplo) . atuam como fricção.
Um segundo conselho con, São esses oa cuidados es,

siste em verificar se a pele senciais para o emprego de
se encontra integra, sem es, um depilatorío e cujo uso de.
coriaçõs. Não usar qualquer ve se restringir aos pelos
depílatorío ae houver o me. das pernaa, somente.' 'Nunca
nor sinal .de vermelhidão ou pa-ra outros rõgares.
esfoladura. No caso particular do ros,

. Em relação á escolha do to o que se aconselha fazer é
produto a forma liquida é a ó emprego dã: alta trequen,
preferida para as grandes cia em aplicação de quamí;
superficles enquanto que dade, processo qUe extermí,
para as zonas pequenas o na sem cicatriz e sem dor
uso de

__
um creme é maia in. 09 pelos mais rebeldes.

dicado. NOTA: - Os nossos leito.
res poderão dirigir a corres.

pondencía desta secção. díre,
tamente para o Dr. Pires, �
Rua Mexico, 31 - Rio de
Janeiro.

Dr. Pires

-- 000--

ALUGA-SE óTIMAS SALAS
SERVLNDO ESPECIALMENTE PARA ESCRITó.

RIOS, GABIiNETE DENTÁRIO, CONSULTóRIO,
FOTOGRAFO, ETC., SITO À RUA JOÃO PINTO, 9

SOBRADO.
TRATAR PELO TELEFONE 3756 ou EnIFíCIO

-

BANCO DO COMÉRCIO - Apto. 205 - 2.° andar.

COLICAS _0_ ,cOLICAS

DOENÇAS DO CORAÇAO
O TONICARDIUM poderoso cardíotôníco.díuretíco é

Indicado no tratamento da Artério Sclerose, dísturbíos de

Pressão}Artérial, doenças dos, Rins e Reumatismo.ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo pr.esente,' ficam convocados os Srs. acionis.tas,

para uma Assembléia Geral Extraordinária, a 91: !e�lIZar
na séde social, em Salseiro" nesta cidade de ItaJal, as 15

horas do dia 26 do corrente, e que terá por fim tomar co.

nhecimento dos atos relativos à subecríçâo 90. aumento. do
capital e da alteração do artigo 5.° dos Estatutos soetaís.

rtajaí, 13 de agôsto de 1960.

PELA DIRETORIA
_

Idro Antônio Prado - Diretor Gerente

A primeira coíaa a fazer é
determinar a sensibilidade
índívídual ou seja uma ex. -,

periência numa pequena re,

gíão da perna (tal e qual
como para uma tintura de De eabel�reiras e man�cu6���orlh��ante pcátíca
cabelos). Esperar um ou e apresentâveís.
dois dias a fim de verificar Tratar Hotel Royal apartamento, 505.

��_.__._._-----

r; I f,' (\ I
" .I �i •

'f ,',

TONICARDIUM O TÔNICO DO CORAÇAO

P R E C I S A - S _EJ�v,

SEDANTOL
As regras dolorosas podem ser evitadas com o _uso do

3EDANTOL - regulador e tônico de ação sedatíva e de

omprovada eficiência no tratamento das dismenorréias,
.uaa consequências e perturbações da menopausa.

,

--'AGRADECIMENTO·

COMPANHiA CATARINENSE DE
CIMENTO PORTLAND

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(oncentra<ão para os (racks Paulainos
�repara-se o campeã,o calarinense para o seu jogo de eslréia na II Taça "Brasil", que se dará domin,go próximo, nesta Capnal, lendo

'� como adversário o fortíssimo pelolão do (oriliba" campeã� paranaense que, segundo notíciasehegadas da Capital araucariana, tam
bém, se exercita com afinco visando uma bela apresentação Irente aos barrigas-verde. Ontem tivemos oportunidade de palestrar com
o jorm3lisla Ciro Marques Nunes, direlor do Deparlamento de Futebol do Clube da "e,strela solitária", que nos informou eslar t,udo cor

endo bem no lime e que já amanhã,eslarão Iodos os craques concenlrados no Abrigo de Menores, 'genlilmente cedido, repo'usando
para a dura balalha de domingo,} Informou-nos mais que a equipe, quer ch�va, quer faça sol, não tem se descuidado da forma física e

técnica de seus rapazes, tanto que espera uma grande exibição conlra os paranaenses.
-----------------------------------------------------

VITÓRIA D:E "0 ESTADO" EM BRUSQUE
Atendendo a um honroso 3x2, "O ESTADO" formou

convite do P:aysandú, de' com Jaime; Osmar, Pitoco e'
Brusque, exibiu-se, domingo I Lourinho; Mazinho e Anas,

último, naquela, centenária
I tácío; Telmo, Roberto," Odi

cidade, frente ao juvenil do lon, Feijão e Ademar (Bela).
alví,verde, o time cá de c,asa ,'Marcara�. _?s tentos do �en.
que viajou em confortável cédor: Feíjáo (2) e Odílon,
ônibus cedido gentilmente I êste cobrando uma penaíí-

c, di' auslrl-a em ludo se I·gualaram pela Empresa Florianópolis, dade máxíma.

aravna
_
o r e' �/�::::a: �,:';:md: ,::: I ':to!::�:��;:::a!: ':!::
d " I d 'd

'

b d
clonaram totalmente, Nada díatamente apos a chegada,' día, bastante ímpressíonada

na grao e pe a I' e sa a o de prático ou de .útil realí- lá pelas 9,30 horas, foi ere, com a calorosa recepção que
,

.

zaram as .duas equipes o qU6 tuado o encontro. Apesar do tiveram por parte dos díre,
"

bem demonstra o marcador péssimo tempo reinante, o tores e jogadores do P,aysan.

O O O ESCO'RE 'REAPAR'ECEU BEMO A'RBITRO JOSE' SILVA de zero a zero com que fina. prélío foi presenciado por um dú que tudo fizeram paraX ,

'

_.

lizou o match. Foi na realí- público regular e agradou in-
.

que nada faltasse aos nossos
Dando prosseguimento ao 'no estádio da FCF as esqua_1 Aérea, vímha de uma

der./que
o Austria também havia dade a pior peleja deste-ber, eeíramente, tendo locais e rapazes. A êles, pois, o nosso

cert,ame amador da cidade, Idvas do Caravana de Ar e do rota frente ao Postal Tele. perdido para o São Paulo por taane e talvez a líder em, visitantes convencido plena, muito obrigado.
ogaram na tarde 'éI,e sábado, Austria. Os rapazes da Base i gráfico, por 5xO, enquanto 3xO. Portanto, ambos os clu- ruindade 'ce quantas até aqui mente. O primeiro período _

,------------------ '-":__bes lutaríanu por conquístar foram disputadas em todos da luta finalizou empatado
uma vitória que seria a prí; os campeonatos da catego- por um tento, Na fase final
meira neste certame. ria. Jogadores fracos, joga., os visitantes obtiveram mais
Esperava-se que as duas '

dois pontos contra um dos
Ç�IS BAOARÓ • fONE lIOfequipes apresentassem um das infantis, elementos sem locais, vencendo, assim, o in- ;"NTIGO DEPÓSITO OÁM'ANI

futebol, bonito ou na pior qualquer qualidades integram termunícípal pelo escore de
das hipóteses um cotejo as duas representações. 'Jo-
bastante movimentado, to, gadores que em absoluto os,
davia nada disto se viu. De tentam condições para pisar
início ao fim do Gotejo Aus- num campo de rutebol. Para
tria e Caravana do Ar decep, se falar do jogo própríarnen

te, apenas teríamos que re,

gístrar dois lances, um de
cada lado, em que Os ata
cantes Ademir do Caravana
do Ar, e Galego do Austría,
chutaram a pelota que foi

,

:, .de enccntro ao -�oste esquer _ ' Segundo a nossa reporta. I, flamará 'a Pira do Altar da

: do e ao travessão, respecti-I, gem conseguiu apurar, o I Pátria, iniC!ando, assim, as

vamente. Nada mais, absoluó "Fôgo Simbólico" êste ano comemoraçoes da SemalIla da
Teve prosseguimento, do. tamente nada, poderíamos será acêso na Praça dos Três Pátria,' promovidas pelo Di

mingo último, o Campeonato ac escentar, dada ,a fraqueza Poderes, em Brasítía, deven, retório Regional da Liga de

Comerciário de Futebol, pro- do, doís conjuntos. Espera- do chegar a Pôrto Alegre no
Defesa Nacional.

movido pelo SESC-SENAC - mos que para os p�ximos dia LO de setembro onde A Chama Votiva da Pátria
Foram adversários Meyer e no Parque Farroupilha im- chegará a esta Capital no ••, cotejos os dois clubes se a, '

dí 27 d t dRemington Rand e a peleja -

-' ra oo corr'en e, proce en-
presentem melhor pro�or- �'" ';

te de Jaraguá do Sul, ondechegou ao seu filnal acusan,
clonando ao público pagantedo um tento para cada lade, chegará dia 26 à noite. A
u mfutebol que seja consído, s 'FORRO 6'

P reít M" I d Cde forma que o Fiambreria . re ei ura umcipa a a.rado realmente como rutebo.l it 1Koerich conseguiu' tsoíar.se " I RMA' OS BITENCOURT pi a prepara-se para recep-pois o que vimos na tarde de .

na liderança do certame. cionar condignamente o Fo_sábado não passou .de uma �"S
8"0,,'0 ' 'ONf lSQt

S' bólí t 1Marcaram: Fábio, para o o (r ÓS I T O DAM'." N I go im o lCO, a como temautêntica pelada f! pelada P 't t
.

Meyer e Daury, para o Re- ,�, reito nos anos an errores.das grandes. No Austria gos-míngton Rand. As duas for- tamos do trabalho de Murilomações: no gol. Waldir e Iríneu na
defesa ,Q no ataque' apenas
Tuca e Galego, realizaram
algo de aproveitável. No Ca
ravana do Ar, Guará, no
arco, esteve bem, seguido do
zagueiro Amaury e Madalo;
na. Os demais fraquíssimos.
Quadros: Austría. Murilo;
Petinha, Waldir º Cordeiro;
Irrneu: e Dilson; Luízímho,
Cariço, Pelé, Galego e Tuca,
Luizinho foi substituido por
Maciel com algum proveito,
Caravana do Ar: Guará;
Waldir, Amaury e Denir;
Coelho e Larré; Ademir (Ubi
ra,ri}. Donino, Alcino, 'Os�i e

Ma(lfl;úlla. O árbitro fO'i o se
nhe,,' Jo§.é 'da Silva que assimnense; 6

5.0 _ Farmácia 'do Canto,
fez o seu retôrno aos grama.

12 p.p. ,

dos de��is de
_

ter sofrido

N 'lilIl'd' -um asena torsao do torno-o prox o ommgo o cer.
I

_

t.ame prosseguirá com a pug. z: o. Sua atuaçao foi muito

na entre Fiambreria Koerich boa, embora deixasse de

e Farmácia Catarinense. acompanhar de perto, os lan
ces embora não tivesse sido

'. ,�JIIl.III,' preciso !devido o prélio ter
se arrastado dentro de umEl
melancolia ,espantosa. Bene
dito de Oliveira e Virgiloo
JOl1ge foram os seus auxilia
res. Renda: cr$ 620,00. Anor
malidades não hOuve. Preli.

tlli: Fllnclsel rolenlillo. n.'a minar: Veteranos 7 x A Mo
delar O.

. . . . """,-
•••• ••

••
••
•
•
•

.....
,."'1.

PARA SEU LAR
•

o máximo de confôrto
e economia •

•
•

•
•

•

•
•

•
•

••
• • • • • •••••••
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UM MODÊLO ESPECIAL PARA CADA CASO

VISORÉTTERANGETTE WALLlG 1001,R VISORAMIC C. A, T, VISOMASTE R

E em todos fogões Wallig vO'Cê encontra: O u.eimadores regulávej�
"Economic" - Isolamento total com lã de vidro .. Revestimento interno e

externo em esmalte - além de contar com pp.rfeita assistência técnica.
, 4\

PRESTAÇÕES
DESDE

CR$ 752,00 MENSAIS

MACHA'DO' & (IAm S. A. - Co-
mércio 'e Agências
Rua Saldanha M,arinho, 2

!ff,/,€ ameia hoje a

nossa exposição Waliig.
Você encontrará a solução

EJili:;'Jq 'J}flilftPtij,upara o seu caso
/

- 1937 _ Fluminense lxO e

2xl; 1938 _ Botafogo 3xO e
çenldo o "clássico vovô" por Fluminense 2xO; 1939 _ Bo.
216 x 164. E amanhã, quem tafogo 4xl 2xl e Fluminen
'vencerá? I se 3x2; 1940 _ 3x3, 2x2 e
RESULTADOS - São os Fluminense 3xl; 194i _

seguintes os resultados ,de Fluminense 3x2, Botafogo
Fluminense x Botafogo nes- 3x2, Fluminense 2xO e 2xl;
ses 55 anos de, disputa: 1942 _ lxl, Botafogo 2xl e
NO AMADORISMO - 1906 lxl; 1943 -:: Fluminense lxO

- Fluminense 8xO e OxO c 5x3; 1944 - Fluminense
1.907 - Fluminense 3xO e lxO e 1xl; 1945 _ 1xl e Bo.
Botafogo 4x2: 1908 - 4x4 e tafogo IxO'; 1946 _ Botafogo
2x2. 1909 - 2x2 e Fluminen_' 3x2, 4x2' Fluminense 3xl e
se 2x.1. 1910 - Botafogo 3xl lxO; 1947 _ Botafogo 2xl e
e 6xl: 1911 - Não jogaram: 2x2; 1948 - Botafogo 5x2 e
1912 _ Não �ogaram 113 - 2x2; 1949 - Fluminense lxO
Botafogo 3xO e Fluminense e 2xl; 1950 _ Flumlinense
3xO 1914 - Botafogo lxO e 1xO e 3x3; 1951 - lxl e Bo.
2x2: 1915 - 2x2 c FÍumi- tafogo 3::0:1; 1952 _ Flumi.

Preços Para os Jogos da' Taça "Braslll" nense 4::0:1: 1916 - Flwminen_ nense 2xO Q 3xl; 1953 - Flu-
se 7x2 e 3x3 1917 - Flumi- minens 2xl, Botafogo 3xl e

A F.C.F. aca,ba de',dar a conhecer a tabela de prêços ne.nse 4x2 e Botafogo 2xl: Fluminense lxO; 1954,':;::'" Flu-
para os jogos da Taça "Brasil". Ei-Ia: 1918 - OxO e Fluminense minense 3x2, 3xl E! 3x3; 1955

CADEIRA -

,........ CR$ 200,00 2xl; 1919 - Fluminense 2x2 � Fluminense 1xO e 2x2;
ARQUIBANCADA -

,...... CR$ 70,00 e 5xl; 1920 _ Fluminense 1956 _ Fluminense 2xl e

% ARQUIBANCADA - CR$ 40,00 3xl e Botafogo 2xl; 1921 - 2xO; 1957 _ Fluminense lxO
\ GERAL -

..... , .. , .. ,.,...... CR$ 40,00 lxl e Botafogo lxO; 1922 - e Botafogo 6x2; 1958 _ Bo.
% GERAL -

.,................. CR$ 20,00 Botafogo 2x1 � OxO; 1923 - tafo�o 2x1 e 2XO; 1959 _ 2x2
As meias entradas são para senhoras senhoritas, Botafogo 5x3 e Flu!lnJinense e 3x3; 1960 _ Fluminense

associados do Paula Ramos e menores.'
,

2xl;' 1924 - Fluniinemse lxO lxO.
e 2xO; 1925 - 2x2 e Flumi.

Campeonato
Comerciário de
Fulebol,

MEYER - Mata Gato;
Victor, Lufz e Adilson; Ma.
ztco e Mineiro; Fábio, Amíl;
ton, Gastão, Hernani e Calí
mérío,

REMINGTON RAND _

Malhado; Tião, Osmar e Oc

távio; Lourival e Anísio;
Walter, Leodolino, Albenio,
Daur:y e Virgílio.
A classificação é a seguin.

te, após a realização do en.

contro acima: l'

1.0 _ Fiâhl.breria Koerich:
2 p.p.

2.° '_' M�Yer, p.p.
3;0 - Remington Rand, 5
4.° '- 'Fal"mácia Catari-

1.2 TELHAS. nJOLOS �
CAL E AREIA

IRMAOS BITENCOURT

O "FOGO SIMBÓliCO" CHEGARÁ A
ESTA CAPITAL DIA 27

Será Inflamado Este Ano na Praca dos
, , ,

Três, Poderes, em Brasília

llielnh�JFlummense X Botafogo e nense 2xl; 1l1.:.u _ Flumi-
o "clássico" mais antigo do nense 3xl e 4x3; 1927-
futebol carioca, sendo por Is, Fluminense 3xl Q Ixl ; 1928
so chamado de "vovô". Por _ Fluminense 3xl e 3x2;
106 vêzes os dois clubes já Se 1929 - Fluminense lxO e

defrontaram, dêsde 1906 a 2xO; 1930 _ Botafogo 3x2 e
1960. Os tricolores de Alvaro 2x2; 1931 _ BotafQgo lxO e
Chaves já conquistaram 51 Fluminense 2xl; 1932 _ lx1 -}.

vitórias, enquanto que os to- e BotafO'go 2xO.
tafoguenses obt�veram ape_
nas 28 triunfos sendo que 27 NO· PROFISSIONALISMO
pelejas terminaram empata
das. O Flúminense vai ven_

(Do "Diário da Noite")

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZO D EDIREITO DA Estrada EDtadual a Oeste'COMARCA DE TIJUCAS. extremando ao Norte com
Adolfo Ern e ao Sul' com
Romeu Carlos dós Santos'
Que, a 18 de fevereiro p.p. �
�upte. como I se vê do recibo
Junto, adquirou por compra
d:aquele senhor a posse que
tinha naquelas terras en,O Cidadão Carlos Ternen, trando imediatamente naJuiz de Paz no exercício do m

cargo de Juiz de Direito da eSlll:a posse; Que tal p09Se,
por SI e seu sucessor, foramComarca de Tijucas, Estado mansas, pacificas e íníntsr;de Santa Catarina na for- ruptas, tanto um como ou

ma da lei, etc...
"

tro usando dae mesmas pos-FAZ SABER aos que o pre, ses com o anímus domini esente edital de citação, com as plantando e colhendo
o prazo de trinta dias, de frutos; Que, dessa forma, es;interessados ausentes, íncer, tando como está o Supte.,tos e desconhecídos, virem por sucessão na posse man
ou dele c.9nhecimento tive, sa, pacífica e ininterrupta
rem, que por parte de Anes, da área de terras acima, hátor Marcelino Luiz lhe foi mo sua ,assim: como o anti
dirigida a, petição do teor go posseiro, quer agora, Ieseguinte: - "Exmo. Sr. Dr, gítímá.Ja, nos termoe dos
Juiz de Direito da Comarca arts. 550 e 552, ,do Códigode Tijucas. - Anestor Mar, Civil; Assim sendo; requer a
celino Luiz, brasileiro, sol- V. Excia. que, na forma do
teiro e maior, lavrador, re, art. 455 e seguintes do Cod.
sidente em Meia Praia, mu, de Proc. Civil se proceda emnícípío de Pôrto Belo desta dia, hora, e logar qUe forem
comarca, vem, co� o devido designados, com citação prére�pelto a V. EXCla. por seu via do Exmo. Sr. Dr. Pro_aS�'lsten�e .que esta sUbsc.r�,- motor Público, cítando.se,ve, brasíleíro, casado,. SOII:.,Cl_ por precatória a Delegacia�ador, que. recebe a� cltaoçoes do Domínio da União, em
a Rua F�hp� S?hmldt n 52, I Florianópolis na qual deveem Flonanopoh�, expor e rão ser ínquírídaa as teste-

'

requerer,_ o se��m�e: - Q�e munhas Martinho Lázaro da
o .Sr. J?ao TlturClo, bras�- Conceição e Eduardo Tomaz,laíro, VlUVO. �avrado�, resi- brasileiros, lavradores, o prLdent� ,e� Mela. Praía, d? metro maior e sôlfeíro e o
mU�llClplO de Porto Belo, há segundo, casado e resíden,
mais de 20 anos, entrou na tes em Meia Praia do Muni,
posse de., um terre�o de. au, cípio de Pôrto Belo, quesentes, SItO no lugar acima, comparecerão independente
com 33 metros de frente que de intimação. Requer, ainda,
as f�z a Leste, em terras �e que, feita a Justificação e
marinha, tendo de compn, Julgada quantum satís, por
mento para os fundos

4081
V. Excia. De digne mandar

metros onde oS faz com igaul citar pesSoaJmente os con_
metragem da fr,ente com a frontantes e o órgão do Mi_

EDITAL DE CITAÇãO, COM
O PRAZO DE TRINTA DIAS,
DE INTERESSADOS AUSEN_
TES, INCERTOS E DESCO_

NECIDOS - _

JUIZO DE DIREITO DA CO
MARCA DE TIJUCAS.
EDITAL DE CITAÇãO, COM
O PRAZO DE TRINTA DI
AS, DE INTERESSADOS AU
SE�TES, INCERTOS E DES_
CONHECIDOS.

,enteça, se digne V. Excia.
n�dar ci.tar iPessoalmente
IS oonfrontruntes e o órgão
lo Ministério Público, e
)em assim, por editais nà
Irazo da lei os interessados
Lusentes e desconhecidos pa-
'a acompanharem todos os

O Cidadão Carlos Ternes, ;el'miOS da presente ação até
Juiz de Paz, ,no exercício do .inal, pena de re"elia e para
cargo de Juiz de Direito da lontestarem_se tiverem o que
Comarca de Tijucas, Estado Llegar dentro do prazo legal
de Santa Catarina, na forma :endo a presente açálo de usu:da lei, etc... :apião, afinal, juLgada pro-FAZ SABER aos que o !edendo e declarando o do
presente edital de citação, .nínio dos Suptes. sôbre o
com o prazo de trinta dias, Lludido terrelIlO. Protesta_se
de interessados ausentes, in- )rovar o alegado com os de
certos e desconhecidos, virem )oimentos pessoais de i'lllte
ou dele conhecimento tive- 'essados, por testemunhas e

rem, quer por parte ,de Nilo demais provas permitidas em
Gattis e s/mulher lhe foi di- .ireito Dá_se à presente para
rigida a petição' do teor se- ,s efeitos do art. 49, do C.
guinte: - "Exmo. Sr.· Dr. P. C., o valor de Cr$ ....
Juiz de Direito da Comarca ,�.OOO,OO Têrmos em que, P.
de Tijucas. - Nilo Gattis e Leferimento. Tijucas, 23 de
s/mo Maria Andregtoni, bra- �narQo de 1960. (ass) Aluízo
sileiro&, casados, lavradores, 'Josta Souto - Assistente."
residentes no lugar Centro do Em dita petição foi exarado,
Fer.nandes, município de S. I seguinte despacho: - "R.
João Batista, desta Comarca. Hoje. A., desígno o dia de
vêm com o devido respeito amanhã, à 11,00 horas, no
a V. Excia. por seu assistente ·orum,. para a Justificação,
que esta subscreve, brasileiro, :eitas as notíficações e i'n.ti

solteiro, advogado, que rece- mações devidas. Tijucas,
be as _ citações à Rua Fe- J - 3 1960. (ass) Carlos Ter_

Upe Schmidt n.o 52, em F!Q- nes," Feita. a Justificação fiOi

rianópolis expor e requerer prOferida a seguinte senten

'0 seguinte: _ Que, ha mais ta: - "Vistos, etc. Julgo por
de· vinte anos, entraram na 3entença, para que produza
posse de um terreno que per- seus legais e juridicos efeitos,
tencera ao sr. Manoel Licí- .t Justificação procedida nes_

nio, que ficará abandonado lies autos a requerimento de

por seu falecimento, com 400 Nilo Cattis e s/mu4her. Ci

metros de frente que faz ao tem_se, por mrundado, os con
Ribeirão da Manteiga, por frontantes ,conhecidos do

igual metr3lgem nos fundos, imóvel; por el1itais, com o

que faz �om Ribeirão do Fer- prazo de trinta dias, na for

nandes, tendo de comprimen- ma do .art. 455, § l.Q do C. P.

to de frente a fundos 70 C., oS interessados incertos;
metros; extremando a Oeste pessoalmente, o pr: Repre
ainda .com o Ribeirão do Fer _ sentante do M. Pubhco rn��ta
nruDldes e a Leste com Al-I Comarca; e: por precator.la,
bino Esperandio, sito no re- r a ser. e�pedlda para o JUIZO

ferido lugar Centro Fernan- de DIreito da 4�. yar3; da..
des, do municípto acima alu- Comarca de FloTlano�ohs, o

dido, usando-o como seu e Sr. I?el!!g�do de S�!,VIÇO do

plantatndo r,oças de mandio- Patnmomo da Um�.o. Sem

ca e milho, sem oposição de custas ..
P. R.!.. TIJuca�, 4

qem quer que seja; Que, as_ de abrIl de 1960. (ass) Carlos
sim sendo, estando como es- Tern�s. - J. de Paz, no

tão os suptes. Ha mais de 20 e�er?ICI,� do .eargo de J. de

anos na posse mansa, pa- Dlreltq. � para que. chegue
cHica e ininterrúpta do ter- ao conhec�me,nt() dos mteres_

f'enlO acima, quer agora le_ �ados. e !?�guem possa aleg�r
gitimá_la, nos têrmos do art. LgnoranCla, m�ndou expedl,r
550 do código Civil. modifica- o. presente e;dlital. que s�ra
do pela Lei n.o 2.437, de 7 de afIxado na. sede deste JUIZO,
março ,de 1955, com � aç§;o rle n? !ogar d� costume, e, por
usucapião oro propq_sta. copIa!, l?ublIcado ,uMA VEZ

NestM condições, com o de.. no Dlano d� Justl?,a .� ,!RES
vido 'acatéllmlento requerem VEZE�, no Jornal I?Ia�lO �a

a V. Excia. se digne mandar Tarde, de FlorIanopolIs.
designar dia e hora para a Dad�. e passado �esta ?ldade
Justificacão exigida pelo art. de. TIJucas, �os cmco lIas d.o
455, Ido "C. P. C.� dente o mes de abrIl do aIlO de mIl

Exmo. Sr. Dr. Promotor 'Pú_ novecentos e sessenta,
.

blioo e citando-se por pre- Ell:, Sass) Ge�cy dos .AnJos,
catória a Delegacia do .1)0- Es�nvao, o dat�lografeI, con_

mí,nio da União, em Floria- ferI e subscreVl. Insento .de
nópolis, na qual deverão ser s�los. por �e. �r�tar de ASSIS-

inquiridas as testemunhas tencla JudICiarIa (ass) Carlos

José Mílitão Oosta e Domin- Ternes - J. ,de Paz, no �x�rc,
gos dos Passos, brasileiros, do �argo de J. de D�r�lto.
caados residentes no logar ESsta conforme o. OrlgI�al
Centro' Fernandes, que com- afixado na sede deste JUIZO,

parecerão iJn.dependente de - no lagar do
.

costume, so

intilmação. Requer. ainda, b�e o qual me reporto e dou

que, feita a Justificação e fe.
julgada qu�ntum satis por � Da.a SupI'�. O Escrivão:

nístézío Público e, bem as-: prazo de trinta dias, na ror,
sim, por editais, no prazo da I ma determinada no § 1°, do
lei, os interessados ausen, art. 455, do C.P.C., os ínte.,
tea e ..f.dsconhecidos para ressados incertos; pessoal
acompanharem todos os têr; mente, o Dr. Representante
mos da presente ação até do M. Público nesta Oomar;
final, pena de reve1ia e pa, ca; e, .por precatória a ser
ra contestarem se tiverem o expedida para o Juizo de
que alegar, dentro do prazo Direito da 4a Vara da co,
legal, sendo a presente ação marca de Flo_rianôpolis, o Sr.
de usucapião, .afinal, julga- Delegado do Serviço do Pa;
da procedente e declarado o trimônio da União. Sem CU9-
domínio do Supte. sõbre o tas. P.R.I. Tijucas, 4 de
aludido terreno. Protesta-se abril de 1960. (as) Carlos
provar o alegado com os de- Ternes J. de Paz, no exerc.

poímentoa pessoais de ínte; do cargo de J, de Direito!' E
ressados, por testemunhas e para que chegue ao conhe,
demais provas permitidas cimento dos interessados e
em direito. Dá_se a presen, nínguem possa a:!egar igno
te para os efeitos do art. 49, rância, mandou expedir o
do C.P.C., o valor de Cr$ .... presente edital que será an,
2.100,00. T. em que, P. dere, xado na eede dêste Juizo e
rimento. Tijucas, 23 de mar- publícado UMA VEZ no Díá.,
ço de 1960. (aa) Roberto Pe- rio da Justiça e três vezes no
droso - Assistente." �m di- jornal "O ESTADO", de
ta petíção foi exarado o se- :FIlo,rianópolis.

_

Da'do e pas.
guínte despacho: - "R. Ho- sado nesta Cidade de Tiju_
je. A., desígno o dia de ama, cas, aos cinco dias do mês de
nhã, ás 15,00 horas, no Fo- abril do ano de mil nove
eum, para a justificação, centos e seesenta. Eu, (as)
feitas as devidas .notífícações Gercy dos Anjos, Escrivão, o
e .Intímações. Tijucas, 29-3- datilografei, conferi e subs-
1960. (as) Carlos Ternes.". crevi. Isento de selos por se
F,eita a justificação foi pro- tratar de Assíatêncía Judí ,

ferida a seguinte sentença: ciária. (as) Carlos Ternes -
- "Vistos etc. Julgo por J. de Paz no exerc. do car,

oentença, 'para -que produza go de 1.. d'e Direito. Está con,
seus legais :e íúríãícos eteí, forme o original afixado na

tos, a justificação procedida sede dêste Juizo, no lugar do
nestes autos a requerimento costume, sobre o que me re,
de Anestor MarceITno Luiz. porto e dou fé.

'

Citem-se, por mandado, os Tij)':cas, 5 de abril de 1960.
confrontantes conheeídoa do Gercy dos Anjos
imóvel; por edítal, eom o Escrivão.

y JE N D E-S E
PREÇO DE OCASIÃO

Moblliário ,completo para escritório de advogado Oll

comercial, composto de: duas escrivaninhas um armá
rio para livros com IPortas corrediças de vi,dr�, um arqui�
vo de papéis .com porta de esteirinha, um sofá, uma ca

deira de braço, 3 (três) cadeiras simples e uma mesinha
para máquina de eSicrever. Tudo em imbuia compensada,
em ótimo estado de conservação, da marca "CIMO", de
Rio Negrinho.

- Uma sala de jantar de imbuia, composta de uma

mesa elástica com duas táboas, seis (6) cadeiras simples
e duas de braços eOm assento estofado, dois balcões e

uma cristale.ira;
- Um quarto de ,casal de madeira de lei, com u'm

guarda-roupa, com três (3) portas, cama, uma pentea�
delra, duas mesinhas de cabeceira e um roupeiro.

Informações à rUa Visconde de Ouro Pret9' n. 121,
com o proprietário.
................................--_.�'� '-----------

)

,S

JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE TIJUCAS.
des", São João Batista, de9-
ta comarca, vêm com o de
vido respeito a V. Excia. por
seu assistente que esta su

bscreve brasileiro, casado,
solicitador, que recebe ao

citações em Florianópolis, á
rua Felipe Schmidt n=. 52,
expor e requerer o seguín,
te: - Que, há mais de 30

anos, os Suptes. entraram na

posse de um terreno que

pertencera a seu tio José
Francisco Serpa e pelo mea,

mo abandonado, com 110
metros de frente qUe faz ao

FAZ SABER a todos quan, Norte com Pedro Rodrigues,
tos o presente edital de ch. por igual metragem dos run,

tacão, com o prazo de trín, dos que faz ao Sul, com

ta dias, de Interessados au, Manoel Felicio, tendo de
sentes incertos e desconhe- comprimento de frente a

dos, virem ou dele conhe- fundos 350 metros; extre,
cimento tiverem, que per mando a Leste, com João
parte de Manoel João Serpa Nicolao e, a Oeste com Ama,

e s/rnulher lhe foi dirigida a ra Serpa, no legar Fernan_
petição do teor seguinte: - des, São João Batista, des,
"Exmo. S'1'. Dr. Juiz de Di; ta c0!llarca, ueando.,o como

reíto da comarca de Tiju- seu, cultívando;o, sem opo;
caso - Manoel João Serpa e síção de quem quer que se,

sua mulher d. Ignez Serpa, ja: Que, assim sendo, estan,
brasileira, êle, lavrador e ela,

I
do como estão os Suptes. há

doméstica, residentes e do- mais de 30 anoa na posse
mícíllados no logar "Fernan_ mansa, pacífica e Inínter.,

EDITAL' DE CITAÇãO, COM
O PRAZO DE TRINTA DIAS,
DE INTERESSADOS AU_

SENTES, INCERTOS E DES-

CONHECIDOS.

O cidadão' Carlos Ternes,
Juiz de Paz no exercício do

cargo de Juiz de Direito da
comarca de Tijucas, Eotado
de Santa Catarina, na for,
ma da lei, etc ...

DEPÓSITO
PRECISAMOS de um com mais de 200

metros quadrados - Preferência no Estrei
to - favor telefonar para: 31-32.

V EN D E·S E
OU

-A L U G A-S E
Aluga-se ótima casa com amplo quintal. Ver à rua

São Francisco, 11 e tratar na Vidraçaria Santa
Efigênia.

VENDE-S:E URGENTE
Por motivo d,e, mudança vende-se duas casas no

bairro BOA VISTA em (COQUEIROS), terreno de es

.:}uina (preço de ocasião( e um terreno à rua Padre José
de Anchieta, 'com fundos para a Escola de Aprendizes
Marinheir9..s; a cento e cinquenta metros da praia.

Tratai: no próprio local ou pelo fone 6372, com o sr.

FERNANPES.

IM rLORlaNÓPOLli

/

.... -

A Wjllys-Overland do Brasil S. A. comunica que
foi escolhida, para concessionária de vendas,
peças e serviços DAUPHINE, à firma

J

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA.
Rua Felipe Schmidt, 60 - Caixa Postal 426 -, fone 2051

Enderêço telegráfico: Dipronal
FLORIANÓPOLIS - Sta. Catarina

DAUPHINE - um sucesso mundiaf r
elegante, confortável, económico.

[ '. .Y".1b,l;-�� .. OVERLAND DO 'BRASIL S. A, Çff;;s,
••• I<;FlNAF\DO DO CAMPO - eST, De 5, PAULO "e

rupta do terreno acima quer,

agora legitimá-la nos ter

mos cio art. 550 do Código
Civil, modificado pela Lei

n? 2.437, de 7 de março de

1955, com a ação de usuca

pião ora proposta. Nestas

condições, respeitosamente
requer a V. Excia. se digne
mandar deaígnar dia e hora

para a Justificação exigida
pelo art. 455 do C.P.C., cien
te o Exmo. Sr. Dr. Promotor
Público 'da comarca, na qual
deverão ser inquiridas as

testemunhas Pedro Rodri

gues e Pedro Raitz que com

parecerão independentemen
te d intimação, dispensan
do-se a citação do serviço
do Patrimônio da União, em
face da jurisprudência do

EgrégiO Supremo Tribunal
Federal. Requed, ainda, que,
feita a [ueblrlcaçâo de posse

e julgada quantum satís por

sentença, se digne V. Excia.

mandar citar pessoalmente
os confrontantes e o Exmo.

Sr. Dr. Promotor Público,
bem como, por ecUíais no

prazo da lei os ínteressadoe,
ausentes e desconhecidos

para acompanharem todos

os têrmos da presente ação
até final, pena de revelia e

para apresentarem defeza e

conteetar se tiverem o ale;

gar dentro do praso legal,
sendo a presente ação de

usucapiao, afinal, julgada
procedente e declarado o

Jomínio dos Suptes. sobre o

aludido terreno. ProteL'w;-se

provar o alegadO com os de

poimentos pessaos de inte_

ressados, por testemunhas e

demais provas permitidas
em direito. Dá_De á presente
para os efeitos do art. 49, do
C.P.C., o valor de Cr$ ....

2.100,00. Têrmos em que, com

os documentos inclusos, ,P.
deferimento. Tijucas, 13 de
abril de 1959 (ass) Roberto
Pedroso - AssifJtente." Em

dita petição foi exarado o

seguinte despacho,: - "A.,
como requer; designe-se
tempo e local para a audiên
cia. I. Em 4/5/59, (ass) M.
Carmona." Feita a justifi
cação foi proferida a se-

guinte sentença: "Vis-
- tO!!, etc... Julgo por sen

tença. a justificação procedi
da nestes autos de ação de

usucapião, requerida por
Manoel João Serpa e sua

mulher, para que surta seus

devidos e jurídicos efeitos.

Citem-De, por mandado, os

cànfrontantes conhecidos do
imóvel; por editais, com o

prazo de trinta dias, os in_
teressados incertos; pessoal
mente, o Dr. Repr.esentante
do Minifltério Público; e,
por precatória a ser expedi_
da para o Juizo de Direito
da 4a Vara da comarca de
Florianópolis, o Snr. Diretor
do Serviço do Patrimônio da
União. Sem custas. PUblique ..

se, registre-Se e intime-se.
Tijucas, 4 de julho de 1959,
(ass) M. Carmona Gallego

- Juiz de Direito." E para
qUe chegue ao conhecimen_

. to de todos e ninguem pOflSa
alegar ignorânCia, mandou
expedir o presente edital que
será afixado na ,sede dêste
Juizo, no lugar do costume,
e, por cópia publicado UMA

VEZES:no jornal "O ES_
TRÊS VEZES no jornal

I TADO", de Florianópolis.
polis. Dado e passado nesta
cidade de Tijucas, aõu vinte
e dois dias do mês d,e julho
do ano de mil novecentos e

Cinquenta e nove. Eu, (ass)
Gercy dGS Anj�s, Escrivão, o

datilografei, conferi e subs_
crevi. Iflento de selos por se

tratar de Assistência Judi

ci,ária. (ass) Carlos Tenes -
J. de Paz no ,exercício do
cargo de J. de Direito. Está
conforme o original afixado
na. sede dêste Juizo, no lugar
do costume, sobre o qual me
reporto e dou fé.
Data fJupra. O Escrivão:

Gercy dos Anjos.

f

SABOROSO?
SÓ CAFE ZITO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 FLORIANÓPOJ_,IS, Quinta- Féira, 18 de Agôsto de 1960

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

DIRETOR
H li beDII. de Arruda Ramo.

G E R E�N T.I
Doml ngoa Fernandes de Aqulno-

RE D A'rOR ES ,-

Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
. Nilo Tada.sco - Pedro Paulo Machacio - Zury Macha
do - Paulo da Costa, R.amos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORA.()ORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr� Alcides Abreu - pror Carlos da Costa Pereira -

?rof. Othon d'Eça .._ Majdr Ildefonso Juvenal - Prof.
Manoelíto de Ornellas - Dr. MHton Leite da Costa -

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

Doralêcío Soares -I,Dr. Fontoura Rey - lImar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V: Lima
- Maury l30rges _' Lázaro Bartolomeu.

PQBL1C1DAD.
Osmar A. Behlíndweím _ Ald� Fernandes _ Virgmo Dias
- Ivo' Frutuoso.

" . K • p'R • 8 • N T A 1111 T I

Repre.,Jitaç6ó A. S. Lu. Li4Ia.
R JO': - Ru. 8.dor OU"" " - I.. .l""

Tel. 116114
K Paule Rua VIt6r1. 167 - �.J II -

TeJ. 14-8'4'
Serviço TeJecráfico da UNIT1ID Pa.ss tU - P )

AGi:NTES • CORRJlSPO�D.NTE
ii. Todo....unielpioa r'- �AN.TA CATARINA

.ANtJNC ... J8
1II.. ,..t. coatrato, de aeord. eo. I t...... •• rll.r

ASSIN1\TURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabílíea pelos
conceitos emitidos nos artizos assinados.

Persianas
POSSUIMOS . TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM (ONSÊRTO DE PERSIANAS

Casa Laudares, Ltda.
Rua -DeodorQ, 15 - teI. 3&20

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

João Morilz S.. A.

MA SOBERANA" PRAÇ� li DE NOVEMBRO
RUA I'ELIPE 8CJIMIDT

FIUAL "A 8ABERANA.'· DISTRITO DO J:ST':.IITO - CANTO

IlSQUlNA.

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 Penitenciária. Podendo o comprador construir sua
casa, imediatamente.

Vendas: Edifício Montepio 3.<> andar - Sala 305

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

A P R E N D' A I N G L E S
éom o Prof. ,Nr. Edward-Greeo -

à' rua Tenente Silveira, 42
----------------------------------.

I-S·YNTEK6i
Ipara o assoalho i
;d o seu E s c r i I Ó r i o o u L a r I

I B e I e z a '-- I
I Distinção -. i
I

.

Durabilidadel' i In�ormações e Orçamenfo .

I Osvaldo Meira· •

i A�. Mauro Ramos 206 - Fone 27581
'.�•••••••••••••G �...

IUl'DICO

:'.�
Operr.oõ_ - Doença. a. SlnllO
,

ra. - Cllnlca de Adulto.

Curso de Es,peclal1zaçãO no ,eOlpl
tal do. Servldore. do 1latac10.

'(servlço do prof. Mariano di An.
dradej , Consultu: pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tardl et..

15,30 hora. em diante no coDlUl

tóriO,' à Rua Nune. MachadO, 17,

esquina 'da Tlradent.. ..;... -Tell.l.
2766. Re,ldêncla - Rua .an
chal Gama D'Eça n.o UI. - Tel.
1120.

•

. 'J:t!,
.

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

DOIlNCAS DO PULIUO -

- TUBERCULOS. -

Conlult6rlo - Rua FIlipe ,

Schmldt. 88 - Tel. 1801. '

Hor,rlo: dai 14 li 18 hor"!.
R••ldêncla -, FIUPI SclUDld'.
n.o 11'1.

,DENTADURAS INFERIORES
MSTODO PROPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCtJYIEIDSON
.

CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS

TRATAMENT'DS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das �8 às 20'-noras

HORAS,MARCADAS ._ das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar
,

EDITORA "O ISTAIlDq Lm:I.
,_. a_ .. �-��I----�----. ----,.

.o. &4���lndicaütir'ProlissiODali R:�O��S���!��J����E����A
Rua ConaeJheiro Mafr.,. 110 _'" .. 'iS\\\, 'till ...U ......... ... .a: t EWALDO J. R. SCHAEFER

I'elefone 8022 - Coxa. Postal 139 DR. HENRIQUE PRISCO
DRA EBE B BARROS- Exames do Estômago - Ve!licula Biliar -- Rins ._

Enderêço Telegráfico ESTADO '. I' Torax _ Ossos _ Intestino, etc.PARAISO
CLINICA DE CRIANÇAS Histerosalpingografia Rmliugrafia 'Obstétrica

COlUuitórt•• R......... CoJlftltu (Gravldêz) - Radiologia Pedlátrica.

.,. lIe"we Lu nu a,w: 1 .I,_4a 1 , ...... '.Ir. DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
-

«ai 11 li 17 laoru SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
rLORlANOPOLlI TeI. - III. ENDER:S:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/no Onlbus à por-

__:......---------::-:-:-:-:-:-:-::::-=::-:= <, ta (Almte. Lamêgo).

ORA. EVA BI SCHWEIDSON BIC"LER
CUNICA DE S-ENHORAS E CRIANÇAS

EspecIalista em mnléstial de anua e recto.

Tl'atamento de hemorroidal, fIatulu, .te;
C.lnr,l. anal

CONSULTóRIO: - Eua CeI. Pedro Demoro, 1553

Estreito

Ex-Interno por coneursc da .aí.r_
nld!!tde_Eecola. (serviço eto pret.
Octávio Rodrlgue. Lima). I�.
Interno dO- Sêrvlço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T,C. 40 Rio di

Janeiro. Médico do Ho.pltal etl

Caridade e da M.aternldadl Dr.
Carloa Corrêa,

DOENÇAS D. SENHORAS _

PARTOS - OPERAÇOIlS _
-

'"ep�'1 t)'Sf-elO "ea!J-ç.TD 'ega.l�ut:!l 'e� oPlpad nas i.llu5'EJ
PARTO SEM DOR pelo método ,"

pllcl).profUat1co' . S3'1"11".: Conlult6rlo: Rua Joio PlII.to D. lO, VR:JYBIOB:la SOBl\1IIY:J 3 _. ti ti
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l�--$A',-;'S�OJ.·.-DR.-=::-:AU�·II MaurlclodosRel,-advogado I. " CLIN1CA. O••A.L Norberto Brand _ advogado
•

'�,/. •, ftllftAItIffW!! ...�"::-,'* Especlalllta em molé.tlal ele Se- I· Advocacia Seamntagecraaltarnl'Ona Estad6 de

fIVfU4I"� 'VII" .,.,. nhora. e vUr.. urlnátla.. Cura ra_
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Lacerda Coutlnllo. 11 (Ch,oara do .

Espanlla - 1'0111 114� DR. SAMUEL FONSECA ,

CIRURGIÃO - DENTISTA

DR. ANTONIO MUNIZ DE

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGlA
.

ORTOPEDl.A \,

Consultório: Jcão Plnw, li. -

consutta� da. 11 ã. 17 hor.... dlá

rlamente. Meno. ao. I,bado•. Re.

sldêncla: Bocalllva, 136'. Fonl !714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

,.CLINICA SANTA CATARINA
,Clinica Geral

Doenças Nervosas e�Mentais .:
_ Angustia _ ComplelWS - Ataques - Mamas -- I

I
Problemático Afetiva' e sexual I.

Tratamento pelo Eletrochoque com al}estesia -

Insullnatera:pia -:- Cardlozolorapia - Sonoterapia e I
pSIcoterapia. IDireção dos Psiquiátl'as -. .

I DR. PERCY JOAO DE ,BORBA

DR. JOSJ!: TAVARES IRACEM,A •

I .

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE I
'- ,CONSULTAS: Das 15 às 18 horas •

I
. End�reço:, Avenida Mauro Ramos, 286 I

(Praça EteMna Lúz) I

............................�
--

Dlplomaelo pela Faculdadl Nacio_
nal de Medicina da Untv�.!dad.

do BralU

DR. NEWTON D'AVILA
I

Doença. de Senhoral _ procto-
101l1a - Eletrlcldadl lIéd1ca

Conaultórlo: Rua Victor .11_
reUe. n.o 28 - Telefone la07

Consultu: Dal Ui hora••m dlali\l.
Resldêncla: Fon., 8.411. RUI BIll
menau. n. '11.

cDr. Miguel E M. Orofino

Clínica' - Prótese - Cirurgia Bucal _...;

Raio X - Infra Vermelho c

Preparo de ,cavidades pela alta veloddade
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

'

ConSultório e Residência:
Rua Jerônimo Coelho 16 - 1.0 andar - Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas

DR.' MIGUEL EI MI O'ROFINO
CIRURGIÃO - DENTISTA

.PELA
Universidade do Rio Grande do Sul
Clínica de àdúItos - Raio X
Denti�teria op.�r�tória .'Pelo processo de alta
velocidade - AERO TURBEX FAIRFAX
Exclusivamente 'com horas marcadas
Consultório - Ed. São Jorge - conj. 16-17-18
Te!. 2862 - Rua Trajano - ].0 andar.

.

- Cirurgião dentista
Clínica de adultos - Raios X
AUSENTE ATE' AGOSTO -

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

16.
.

Telefone 2862

., /

IMPRESSORA
IDlg�tl� ribA.

--..CK;@ ....---

CARIMROS, �NCADERNAÇÔ-ES
SERVI ÇO DE C LJ CHER I A

COM PERFEiÇÃO E ,RAP I DEZ,
... .' \ ....

Rut:! CONSE�HEIRO MAFRA. 123.
. FLORIANOPOl.IS SANT:A CATARINA

E

RAUL PEREIRA CALDAS
ADV,OGADO

. "Questões Trabalhistas·'
Eacrltôrto: Rua loio .P1Ilto n. li lObO
l f'lefone n. 2.'87 - Caixa Pndal D. •
bOR.AlUO: Du 10 " 17 boru.

xxx

Escritório de Advocacia
RUà Felipe SchmIdt, 14 - 2.0 andar _ Florianópolis

I Dr. Acácio Gàribaldi S. Thiago
I

"
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerc1aIs, crimi
nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven-

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

ças _ Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícías

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRlrOLA .BRUNO
REGlSTRO: N,? 167 - C.R.E.A. _ lo.a REGIAO - S.C.
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

.....-"""""--,------------------�

Notas e fiscais
IMPRIME-SE -

Preço de, 20 blocos cj 2 vias

I
CR$ 500,00

Rua Monsenhor TO�p, 23 ou

, pelo telefone 3160 (.recado)
-----

,. Dr. Helio Freilas
.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -:;-

Gráfica "Continente., ,

Ltda.

Dr. Hélio Peixol@

CLtNICA GERAL ADVOGADO

Consultório: Rua CeI. Pe
dro Demoro 1.627 - ·Estrei·
to, das 16 àlJ 19 horas (ao la
do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Saraiva, 470

_ Estreito _ Fones 2322 e
Residência Alameda

6367. Adolfo Konder nO 27.

DR. BUBI GOMES
MEIfDORÇA

H.DICO
Pré-Natal - Partos - Ope

I rações - Doenças de. Se
nhoras - Clínica Geral
R(lSidêncfa:

Rua GaL BitteDcou\ n. 121.
Telefone: 2651�

I
Consultório: ,

Rua Felipe Schml(it a. 87. Tipografia e fábrIca de,
ESQ. Álvaro de Canalho. Oarimbo. Impressos em geral
va�ofr�cr:às 1800 diaria- R-ua Aracy Vaz Callado, 186

mente 'exceto aos s�bados Estreito - Florianópolis

Escritório _ Rua Felipe
Schmidt nO 37 _ 21) Andar -

Sala 4.

Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

tsiSSSi%SSSS%SSSS%%SSSSSSiSSSSSSSSSSSSSSSSSS'
.

C. 'E. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

�SSSS%S,SSSSSSi%SSS%SSSSSSSSSSS'SSSSSSSSSC

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IS ClfRIS �ROIBIDIIS DE UM "GOvtRMO" PADRASTO:
i í j r

__ x x xSS%SSSS%%SSSSS%SSSSS
YARA,Pedrosa, Nelsa Mafra, Sônia Mara
Del Viale Araújo, Marilene Abrahmnn, He.,
loisa H. de Carvalho, Léa SChmidt, Eliane
Elias, Eliane Lins, Marise Borba, 'Eliza_
beth Elias, Olga 'Vieira, Eldemira Rodri-

gues, Maria Regina Campos, Maria Clo-
tilde Araujo, Yara Borba, Leda Cotrin,
Maria Teresa Silveira, Eliane e Anecy Ra.
demaker, Vera Moritz e Maria da oon,

ceição Rodrigues aconteceram bem. ele-

gantes com os seus ricos vestidos no Clu-

be 12 de Agosto.
. ,

--xxx--

APESAR do mau tempo no domingo
que passou, o Disco Dance do Lira T. C.

esteve muito movimentado surpreendeu- J
do a mim mesmo, Os assíduos -trequenta- t
dores desta grande reunião social dançan,. •

te, enfrentaram o vento sul e chuva, pro.

porcícnando uma manhã alegre no Clube

da Colina. Anotei os seguintes brotinhos:

NELMA Varela, Joyce Ramos, Beatriz

Corrêa, Lilian Evangelista, Maria de Lour

rles d'Acampora, Yone Machado, Rosemi

Silva Vania Moritz, Marlene Piere, Vera

lucia' Souza, LYra Olinger, Lourdes Celes

te Carvalho, Tania Reitz, Eliane Reitz,

Vera Lucia Soares, Regina Maria oarva,

lho Mirian Luz Beatriz Angela Cabral,
Dei�dre Bicc� � Corina Glavan. A Miss

Disco Dance é a srta. ELZA MARIA KRU

GER.

PIOr!ÜÇ<IO de Aço "per.capItQ":
Estados Unidos 600 kg.
Alemanha Ocidental 580 kg.
Ingla: erra 530 kg.
União Soviética 250 kg.
China 30 kg.
Brasil 21 kg.

'í
Uruguai

.

Cuba
Brasil.

85 ha.
154 ha.
451 ha.

Ritmo de desenvolvimento:
China 1958/59 (aumentou) 31.0%
Alemanha Ocid. 1958/59 (aumentou! 5.8%
Brasil 1958/59 (apenas) 2.7%

Produção de Carvão "per·capita"
Inglaterra 4.400 kg
Alemanha Ocidental 3.000 kg.
União Soviética 1.500 kg.
China 180 kg.
Brasil 30 kg.

Produção de Petr61eo "per.capiia"
Estados Unidos t 2.000 kg.
Canadá 1.300 kg.
Colombia / 500 kg.
União Soviêtica 420 kg.
Brasil 70 kg.

Produção ,de Energia Elétrica
"per·capita" :

Canadá 812 wats ao ano

Italia 258'wats ao ano

Japão 163 wats ao aao

Argentina 108 wats ao ano

Brasil '54 wots 00 ano

Tratores por hectare de terra cultivada
Alemanha Ocid I trator .p/24 ha.-
Estados Unidos 1" 45 ha.

Gastos com 8rasilla: Cr$ 300 bilhões

Gastos com o falio desenvolvimento:
. • • . . . • . . • . . . Cr$ 600 bilhões.

Se não tivéssemos construido agora Brasília.
poderiamos ter uma Petrobrás 15 Vt:ZES
mais forte em todos os setores. ou a pavio
mentação de 40 mil krns, de estradas e mais
a construção dEt- outros 80 mil krns.
Se não tivéssemos construido Brasília; po
deríamos ter construido pelo menos 15 usinas

iguais a Furnas ou 30 iguais a Três Marias.

Se não tivéssemos construido agora Brasília.

poderíamos ter reaparelhado todos os portos
nacionais e ainda comprado 1.800 navios.
ou reaparelhado as ferrovias. adquirindo
8.000 locomotivas 21.000 carros. 220.000

vagões e 40 bilhõc\ de cruzeiros em trilhos
e linhas (o Programa de Mitos fixa em 25

bilhões êstes dois últimos itens.)

--xxx--

FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO

no Rio Vermelho. Nos dias 20 e 21 do cor

rente, haverá no Rio Vermelho, a Festa

do Espírito Santo, sendo os festeiros o sr

e sra Vereador Domings Fernandes de

Aquino. Haverá fogos, barraquinhas, chur
rascos e feijoadas. Claro que vou acon

tecer ...
--xxx--

NO PRO'XIMO dia 27, será conhecida

a "Miss Florianópolis" e' na oportunidade
êste colun-ista apresentará um interessan

te desfíle de penteados.
--xxx--

A SRTA SONIA MARA Del Vale Araujo,
Miss -Luzes da Cidade, correspondente a

Il.OJJ,li:!.a sneial, ,.de. "A: llL'I'IMA.�()RA" de -'

São' Paulo, receberá 31 :&aixa simbólica -no

;di� '27, que será entregue pele Governa..

dor Herfberto Í1ulse.

Industrializar não é a simples transferência

de fábricas de outros países para o nosso. In

dustrializar é possibilitar a maciça produção de

Afinal, a qf:le aspiramos: AÇO
'-

�

a mi1:os ou a
INDUSTRIALIZAÇÃO

--xxx--

A DELEGAÇÃO de "O Estado", foi re
cebida carinhosamente pela C.E. Paysan
dú de Brusaue. Foi oferecido um grande
al�àço pela 'diretoria do símpátíco clube

brusquense aos. nosos representantes. No

jogo de confraternização, venceram os de

casa por 3x2.
--xxx--

IVETE APPEL, é a ,garOta "RADAR" de

Brusque. O jovem secretário, Osmar An

tonio, foi quem a escolheu na Cidade

Centenária. Estou aguardando a primeira
carta, daquela minha representante na

cidade dos tecidos.
--xxx--

A
-

SRA MARIA KI;NZER, é a vovó do

D�SCO DANCE do Lira T. C .. Será home

nageada.

Adhemar é a- solução. Ao lado da

contenção do custo de vida temos que
melhorar o nosso padrão de existência.
Com a industrialização, que ficou nos

mitos dêste govêrno, criaremos merca

do interno, equipamentos agrícolas. pro
dutos lntermedlérlos, emprêgo e melho
res salários. Isto representa fartura de
PÃO,ÃGUA,CASA,TERRA,SAÚDE,
TRABALHO, EDUCAÇÃO" TRANS
PORTE, ..ENERGIA.

Minério de ferro. Para à independên
cia econômica temos tudo quanto pre
cisamos. As reservas brasileiras de mi
nério são as maiores do mundo (15
bilhões de toneladas). A exportação do
minério permitirá recursos para a aqui
sição do carvão metalúrgico que nos

falta. Isto será feito pelos brasileiros

para o Brasil, não com os esquemas
entreguistas dêste govêno.

Carvão. Explorar o carvão, que dará

energia termo-elétrica e altos fornos ao

Sul do País. I

Petróleo. Temos muito Petróleo no

sub-solo. Mais sondas possibilitarão
mais Petróleo e a expansão dos trans

prtes. Isto trará larga economia de
ctvísas para o Brasil e multiplicação
das indústrias colaterais.

Eletricidade. Apenas 4 milhões de Kw

de potência instalada, não satisfazem 1/6
\das necessidades industriais, agrícolas e

urbanas do Brasil. Explorar o potencial
hidro-elétrico e instalar usinas termo

nucleares será uma tarefa de Adhemar.

Aspiramos à industrialização. Exi
gimos um govêrno à altura das nossas

necessidades. Um govêrno de base. Uma

garantia de prosperidade. Adhemar é a

solução. Desta vez, vamos, para frente

e para o alto, com um govêrno nosso.

o
z

�
;;(

Transporte. Interligar os núcleos de

trabalho, os centros internos de consu

mo e os portos é essencial. Exige a

criação dos sistemas rodo - ferroviário,
fluvial e marítimo.

Siderurgia. ° Brasil produz menos de

l/lO do Aço que necessitamos para de
senvolver-nos. Só com a construção de
centenas de usinas siderúrgicas e ele

trossiderúrgicas de todos os tamanhos

poderemos suprir as nossas necessida
des de Aço. Precisamos de 250 a 300

quilos de Aço «per-capita", no mínimo,
e vamos tê-los com .Adhemar de Barros
na Presidência da República. ..;

--xxx--

.. HOJE, n� Lira T. Clube, teremos o BA

':fE.PAPO DANÇANTE Bossa Nova, "das

20 às 23 horas.
--xxx--

O DEPARTAMENTO Feminino do Lira

T. Clube, se reunirá hoje, às 20 horas, sob

a presidêncía da srta. Lucia Maria Freys

leben.

Energia. Incrementar a produção dE!
energia de tôdas as fontes ao nosso al

cance também é essencial para- a indus-
_

trialização, a modernização da agricul
tura e das nossas cidades.

--xxx--

Antonio Pereira Oliveira, Presidente do

Grêmio Tenístico da Cqlina. Felicidades.

--xxx--

TÂNIA Del Vale Araújo, Maura Muller,

Vera Regina Gonz��a, debutarão no Li

ra T. C. no próximo dia 8 de outubro.

Tem mais ...
--xxx--

A GRACIOSA Lúcia Maria Lange, que

debutou no Clube 12 de Agôsto, represen
tará a "A Gazeta," no desfile para a es

colha de Miss Flo�ianópolis, convidada

pelo cronista social "CeI" do mesmo jornal.
--xxx--

LACY Palumbo, Garota "RADAR" de

"O Estado", representará êste jornal no

desfile para a escolha de Miss Florianó

polis de 1960, que será realizado no p'ró-'
ximo dia 27 no Lira T. C.

--xxx--

VEM despertando grande ínterêsse pelo
desfile de penteados Que estou .organízan,
do. Os salões de beleza estão preocupados
os estílos que vão apresentar no próximo
dia 27 no Lira T.C.

--xxx--

ESTÃO me insistindo muito para que eu

assine esta coluna. Recebo cartas do inte

rior a êste respeito. Prometo que no pró
ximo- domingo, passarei a assinar, OK?

A curiosidade é um caso sério. Aguard�m
portanto ...

A marcha de mil quilômetros começa por um passo:

I. Para Presidente da República vote em

deB�RROSA HE
--------

EMPREGADA Desembaracada
•

Precisa-se de uma, meia idade, para cosinhar e to-
dos os .serviços domésticos para casa de casal, ordenado
inicial CR$ 3.500,00. Tratar em S. Paulo ou enviar
carta ou telegrama à Rua Atlantica, 586 - (Jardim
Paulistano).

.

FALECIMENTO
tx LILA SEÁRA GARCIA

Faleceu no Rio de Janeiro no passado dia 12 do cor

rente e foi sepultada nesta Capital no dia seguinte, com

grande acompanhamento, a Sra. LHa Seára Garcia, sspô;
sa do' nODSO conterrâneo Dário Garcia, fiscal de Fazenda

aposentado. De tradicional família catarinense, a extinta

era irmã de D. Cora Seára Guimarães, viúva do saudoso

deputado Altamiro Guimarães, do Sr. Carlos Otaviano

Seará, gerente da companhia de seguros PATRIA, de �.
Lilíta Seára Bento espôsa do Dr. Pompílio Bento, de D.

Cassia Seára Borges, esposa do coronel Fontoura Borges e

do Dr. Cesar Seára, Executor do Acordo Florestal, neste

Estado. Sua família, que viajou via aérea deede o Rio de

Janeiro, aqui se encontra ainda, e da mesma .fazem parte,

além do esposo, já mencionado, o Dr. Dario Alcibiades

3eára Garcia, médico do Hospital do IPASE, casado com

D. Madalena Leite oarcía e filhos, D. Maria Bernadete

Serra Costa casada com o De. Murílo Serra Costa, pro

curador do 'IAPI neste Estado e do Dr. Francisco Pedro

Garcia, gerente da "Shell" no Estado da Guanabara, o

qual já regressou.

RESTAURANT EUNIVE'RSITA'RIO
.No ,dia 25 do corrente o CIuIJe dos Soroptimistas

realizará nc DOZE DE AGOSTO um grande Bingo em

bene�í.cio ao Restaurante Universitário e para adquirir
cadeira ,de rodas para uma paralítica.
----.--------�-----------------------

ATO \ MUNICIPAL

--xxx--

Associação Beneficente de Santa Catarina tem o

Igrato p�a�er de levar ao conhecime�to de seus as�ociados
e. do público em geral, que em proleto.Ieí de autoria do-

...-----------..

Vereador Júlio Paulino da Silva, foi a mesma considerada GOST A O E C A F É 1
de utilidade pública, pela Câmara Municipal, êDte, é mais

ENTA-O P-EflA CAp"V' ZITO'
um dos gqtndes feitos dêste vereador junto, aquêle órgão V IA

I municipal, que -zem sempre tendo às atenções voltadas

para às coisas de íntarêsae público .

• :SU%SS%%%SSi%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS",--
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� ��t P8�SENT� Nl tAMPANHA, D� c E L S O E O O U T E t
GrômHosa' ConYen�ão �o PSD Em Tubarão:

em Araranouá ��s�::UE1ES
JOSÉ ROCHA E' O' CANDIDATO A,PRE
FEITO --. PTBr PR'P E FORTE DISSIDÊN
CIA UDENISTA APOIAM SEU NOME -

,UNIÃO VIBRANTE EM TÔRNO DO CAN
DIDATO .

- L!ECIAN SLOWINSKI E JOSÉ
(OM'ELLI TRAZEM MENSAGEM DE CEL
SO E ADERBAL - POVO lOTOU (IN,E RO
XI- O CANDIDATO É POBRE. COM·O
ESCARN!ECEM OS ADVERSARIOS. MAS.
É HONRADO

r

m�
� - .

. ,Eis Ul�a carta escaldante, cujo autor, sendo f'un
cionárlo público, tem Justas razões para que lhe ocul
temos o nome:

"Florianópolis. 16 de agosto de 1960.
Meu car� dr. Rubens de Arruda Ramos.

. Demagogia e desonestidade, segundo o talentoso
jornalista da UDN e a opinião do ilustre dr. Milton
Campos, são .os grandes e melancólicos pecados que de-

, rngrem a alma nacional.
De acôrdo. Mas fora do terreno doutrlnâríh em

bases objetivas, na frieza da prática como disse Legoy
qual a contrfbuíção que o candidato 'da UDN, sr. Irinet;
BOl'nh�usen, tem trazídn para apagar ou diminuir es

s!ls. nod<!as nos n�ssos costumes cívicos? O slogan
VaJ qne e mole ... e debocnatívo e tem sua inspiração
num teatro Imprõprio para menores e senhoras! O ou

tro, que o apresenta como' velho colono de volta é su

pinal!l�nte demagógico, por emprestar-lhe qualidades c

condições que em tempo algum foram inherentes a sua

pessoa. Esse anúncio é tentativa de engodar e ludibriar
:; boa fé de colonos verdadeiros, aos quais. fora das
epocas pré-eleitorais, o sr, Irmeu Bornhausen nunca se

equiparou.
Mas se o candidato situacionista está cometendo o

v�cio de ,de�ago�o, censu�ado pelos' seus pares, não es
ta tambem, infelízmente, inocente da outra pecha. Des
cumprindo compromissos que 'seus correligionários e

auxiliares de partido, inclusive o próprio governador
haviam assumido, segundo denúncia não desmentid�
que o diretor de O ESTADO, (você, meu caro Rubens de
Arruda Ramos), fez desassombradamente, trouxe de vol
ta, pela sua mão e pelo seu dinheiro. um elemento ín
decoroso para re�ver dias de tristeza, de desolação mo

ral e de íntranqutlâdade às famílias, aos homens pú
blicos, aos religiosos, à mulher catarinense. Quem não
uonra sua palavra, quem trai seus amigos, quem por
interesse a nada respeita, é positivamente um deso
nesto.

Provem-me que o candidato já foi, por alguns dias
ao menos, colono; e provem-me que êle respeitou deci
sões que antes apoiara, no caso da aquisição indecoro.
sa, cujos efeitos aí estão, e eu voltarei, a descoberto,
penitenciaor-me de haver classificado o sr. IrilfÍeu Bor-
nhausen de demagogo e desonesto.

.

Para efeitos da redação, mando-lhe meu nome, pe
dindo-lhe omití-Io nesta" carta, para que comigo não
aconteça o que aconteceu com o cole,ga. Elvídio Veloso,
exonerado em cima das garantias de liberdade que lhe
foram solenemente ofereddas. O meu nome, aliás, pouco
importa. Sou, sem demagogia, de fato, apenas um

VELHO BARNAB�."
'

H.H. concedeu j,rrisório aumento aos seus servidores
e agora está promovendo onda.

Informam os "maquis" da redenção catarinense, que

querem MUDAR com CELSO, qUe ex.<!argentos, pela
UDN reformados como oficiais, por solicitação oficial,
estão promov,endo uma declaração conjunta contando

das vantajosas mercês dêsse aumento eleitoreioro.

A dolorosa verdad.e, po- mos uma receita qUe ge

rém, é que a Polícia Mili- aproxima de 3 bilhões de

tar de Santa Catarina, an- cruzeIros, enquanto a dela,
te[' da UDN, tinha venci- pObresinha, é de apenas
mentos superiores aos do 621 milhões.
Paraná e Rio Grand,e do Em Alagoas nem tem
Sul portanto, um dos me- Coronel, mas paga aos Te.
lhores do Brasil. nentes Coroneis Cr$ .

Acontece que Santa Ca_ 30.666,80 e ",oldo das pra-
tarina parou e os visi- ças 6.400,00. Em Santa
nhos continuaram mar- Catarina' o Tenente Coro.
chando. A comparação, ho- nel FOI AUMENTADO pa.
je, está muito aquem d09 ra Cr$ 23.000,QO e o soldo
ricos visinhos; temos que da praÇa para Cr$ 6.000,00.
fazê-la com Alagoas, po_ Estão ou não estão sendo
bresinha, cinco vezes mais roubados os milicianos ca·

pobre do que nós q�.e te_ tarinenses?

o OESTE SE EMPOLGA COM OS NOMES DE CELSO E DOUTEL

Convenção das mais concorridas que se tem his

tória em Araranguá, realizou sábado à tarde o Par

tido Social Democrático, nas- dependências do amplo
Cine Rox� literalmente. lotado. Dessa reunião, que te

ve a f'ínalídade de eleger o candidato a prefeito das

hostes pessedistas daquele município sulino, o nome

do sr. José Rocha foi o escolhido por unanimidade de

votos para dlsplitar'o pleito de 3 de outubro.

A eonvenção pessedista em seguida, de encerra.

foi prestigiada com a jire- rnento solene, quando foi

sença, na mesa que dirigiu designada uma comãssão de
os trabalhos, do prefeito próceres políticos para con

Addo Caldas Faraco, de duzír ao recinto do mne

Crícãúma, sr. zétío Cubas Roxi o candidato d? povo de

Maciel, presidente do PTB Araranguá, que alí compa
de Araranguá vereador tra, receu sob o espoucar cons,

balhísta Luiz' Gonzaga sr. tante de foguetes e vibra-

Tomaz . Silvestre Ferreira ção intensa dos presentes,
representante da Executiv� que, de pé, o aplaudiam in

do PTB, SI'. Nicornredes Pe- cessantemente,
reira Mendes, representante Reiniciados' os trabalhos,
do PTB de Sombrio, verea- o presidente Altícimo Tour ,

dores Artur Bertoncini nier conferiu a palavra ao

Mauro Cardoso de Sou2ía: dr. Severiano de Souza,
Oliverio Francisco da Silva que saudou os convencío
sr. Apolônio Cardozo, Altí� nais em magmífica oração,
címo Tourníer, více-presí- traduzindo com propriedade
dente e presidente do Díre., o sentido da CajIldidat_llra
tório Municipal do PSD, já vitoriosa de José Rocha.
,l1e�peictivamente, '�'Putado Disse, ainda, o orador que
Lecian Slowinski, represen- transmitia aos convencío
tante do sr. Celso Ramos, naís a saudação "desta gen,
candidato a governança do te que, mesmo sofrendo tô
Estado pelo PSD, PTB, PRP, das as coações, que mesmo

PDC e PL, acadêmíco José tendo -písoteados todos os

Matusalem Comelli, repre- seus direitos, j8!ffilais d-eixou
sentando o dr. Aderbal Ra. de responder "presente" ao

mos da Silva, presidente do chamamento de seu par
Diretório Munícípal do PSD tido" Aludiu a personalidade
da capital, e dr. Severiano do candidato, às qualidades
de Souza, secretário do PSD pessoais e públicas, já tão
de Araranguá, além de conhecidas- e admiradas pe,
grande número' de pesse- :Ios, araranguaenses, FlJna
distas de tôdas as localída- lizando, manifestou a con

des do interior. do PTB, fiá'nça do PSD na admínís,
PRP e dissidência udenista, tracão futura de José Ro
e representantes que apo, chá à frente dos destinos
iam a candidatura do ve- do município, como homem
reador José Rocha. que só dignificará a função
HOMEM QUE DIGNIFICA- pública, dizendo que "o PSD

RA' A FUNÇÃO PÚBLICA de Araranguá, que hoie
Após a escôlha unânime oficializa a sua candidatura,

do sr. José Rocha, e a o faz na certeza de que V.

leitura da ata competente, Excia 'jamais o decepciona
a sessão foi interrompida rá."

para que se fizesse .outra, (Cont. na 2.a pág.)

Tôda Tubarão rí a bom
rir da situação em que o

sr. Ademar Ghisi entrou
bem ...
Foi assim: semana pas

sada, o verboso parlamen
tar udenista foi convidado
a dar uma volta com seu

Wolk!1wagen amarelinho,
tornando à cidade mais
tarde. Seus companheiros
de diretório compraram o

foguetório, prepararam as

gargantas e o sr. Ghisi en,
trou na cidade debaixo de
estouro e fumaça. E quan
do esta desapareceu e o

"esperado" viu que havia
mais foguetes do que gen-
te, saltou do carrinho ,e

gritou: - Quem teve a

idéia dessa palhaçada?
Ninguém entendeu mais

nada. Mas o sr. Ghisi, sim,
pois com aquela demons
tração chôcha, estava na

cara a desculpa para não
entrar "na fria" da candí,
datura a prefeito... Mui
to vivo, ele... O diretor da
�'Gazeta do Sul", órgão
udenista, é que não gostou
da coisa, e está artículan,
do a candidatura do sr.

Francisco Canziani.
Confusão a b�rdo, tem

pestade próxima e cisão à
vista.

c·

,..

Realizar-se.á de 22 a 29
do corrente, em nOS9a Ca
pital, no salão de confe.
,rências do IBGE, às 20 ho.
ras de cada dia a III Se
mana de estudos -econômi
cos . promovida - pelo Centro
Acadêmico "José Boiteux"
de nossa faculdade de
Ciência9 Econômicas de
Santa Catarina. Esta se.

mana terá um brilho ,ex

traordinário dado aos con.

ferencistas, que f o r a m
convidados. O centro Aca
dêmic_o. -José Boiteux vem

convjdando todos os inte
ressados à participarem
dêste conclave. Os interes
sados estão sendo convida.
dos a comparecerem . na

Faculdade de Ciências Eco_
nômicas de Santa Catari
na, entre 7 ,e 9 horas para
se inscreverem préviamen-
te.

FESTA DE N. S. RO
SÁRIO

Realizam.se no corrente
mês as festividades em

honra de NOSSA SENHO.
RA DO SAGRADO CORA
çÃO, tendo sido organiza.
do o seguinte

fROGRAMA
AGOSTO - Dia 20 (sá.

bado) - �w 19,30 horas
inIcio da' Novena.
Dia 28 (domingo) - às

. hpras - Missa festiva.
- Duu�nte todo o dia,

haverá guarda de honra
COlllO nos anos anteriores.
LOCAL Qapela de

Nossa Senhora da Concei.
ção, à praça Getúlio Var.
gas.

i/

FLORIANóPOLIS, Quinta-Feira, 18 de Agôsto de 1960

1

O CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO, comu
nica aos universitários de Santa Catarina que prorrogou

o prazo até 30 do corrente às 20 horas para o recebímen,

to das monografias, eôbre a vida de Hercíl-io Luz, cuja
concurso foi instituido pelo Centro Acadêmico XI de Fe�
vereiro.

Florianópolis, agôsto de 1960.

Guido sctiretner Pereira

Presidente em exercício.

Na sua campanha, considerada vitoriosa, e que está pondo em [lolvo
rosa o situacionismo, que já não encontra eco no seio do povo, espoliado nos

seus mais caros ideais e desejosos de mudar, o sr. Celso Ramos e Doutel de

Andrade, acompanhados de enorme comitiva, tem feito comícios nos mais

distantes rincões do Esta- racteriza as grandes cam- Erê, realizou-se grande
do em todos encontrando panhaa concentração tendo sido

aquele entusiasmo que ca- Às 10 horas, em Campo feita a apologia das can-

didaturas Lott ,e Jango
oouíart, como imperativo
de SObrevivência da demo
cracia. O entusiasmo con.

tagiante que cercava os

presentes chegava por ve;
zes ao delírio. Em Palma.
sola, as 12 horas, nova.

mente os candidatos opo
sicionistas viram-se Cerca.
dou do mais ihtenso entu,
síasmo, Em Dionísio Cer
queira o povo vibrou e fez
côro

.

com os municípios
vizinhos, no seu desejo ar

dente de mudar com o

candidato Celso. São José
do,Cedro, às 20,30 horas,
viveu horas de intenso cí,
vísmo, em comício prestí,
giado pelas mais altas fi
guras do munícípío, que
vieram de público concla.,
mar o povo a cerrar filei.
ras ao lado das rorçaa opa.
sicionistas representadas
pelos partidos PSD, PRP,
PDC. PL. PTB.

Prefeitura de Tubarão:

WALDEMAR SALL!ES LAN'CA DYLNEI G.
t

CABRAL.

ACLA M,ADOS CELSO E DOUTEL
O deputado Waldemar SaBes, em concorrido comí

cio realizado na localidade de 15 de Maio, lançou o nome

do sr. Dilney êh�ve�' Cabral à Prefeitura de Tubarão,

pelo Partido Social Democrático, sendo, esta, a prímeí.,
ra vez que o nome do prestigioso vereador e procer pes,

sedista é mencionado para candidato ao governo mu,

nicipal tubaronense.

A 'imensa massa que compareceu ao comício, na

noite de 16 do corrente, aplaudiu com entUflÍasmo o

deputada 'Waldemar SaBes, qus enumerou as qualida
des do sr. Dilney Chaves Cabral, lembrando, na oca

sião, o acêrto da admínístraçâo imprimida pelo proge ,

nitor do indicado, sr. Marcolino Cabral, quando diri

giu os destinos de Tubarão.
O representante tubaro

nense aludiu às condiçoes
em que a; administraçoes
pe�3e<iistas deixaram as

-estradas, municipais, que
antes serviam apenas a

cabrrtos e carros de bois,
mencionando o quanto
progredtu Treze de Maio
com acerto dessas geatoes.
Mais adiante, externou que
o sr. Dilney Chaves Cabral
iria continuar, na pretei.
tura, aquela tradíçao de

bem administrar munící
pios- de ,tão""grande desen_
volvimento, merecedor de
um prefeito à altura dêsse

progresoo. Realçou, a se.

guir, a infeliz gestão do

govêrno que dirige o Esta
do que rruegou ao abando.
no' tôdos 'os setôr·es da ad
ministração, passando a fi
xar as figuras de Lott, Jan.
go, Celúo e DouteVtráçan
do a Personalidade de ca.

da umà, sendo interrom
pido a cada instante j)op:.
apláusos cheios de entu.
siasmo da população de
Treze de Maio.

DILNEY: ESPERA SER
UTIL À COLETIVIDADE
Aclamado com intensa

vibração, o sr. Dilney Cha
ves Cabral manifestou uua

emoção' pelas generosas
palavras do sr. Waldemar
Salles, afirmando gostaria
de prestar serviços ao úeu

município, menos por vai
dade pessoal do qUe ser es

cravo do povo de sua terra.
Na convenção �unicipal
de seu partido, dentro de
dias, iria indicação de seu

nome para candidato a pr,e
feito, iuto depois de mue
to ponderar sentir e aus

cultar a receptividade ·en

contrada em tôdas as ca.

madas sociais da popula.
ção tubaronense. Realçou,
todavia, assim agir sem -

de modo algum - "acoto
velar outro companheiro
que quizesue disputar tão
h.o n r o s a candidatura"
Desta forma - continuou
- aceitaria a) grande ta
refa seguro. de que se,ria
eleito, excusando-se por
fazer tal declaração. na-

AUMENTO DE VENCIMENTO DA POLICIA
MILITAR DE ALAGOAS É'SUPERIOR AO SEMANA CATARINENSE DE EStUDOS

DA DE SANTA CATARINA ECONÔMICOS

quele momento, pois tal
pronunciamento desejava
fazê-lo noutra oportuni
dade. Todavia, instado por
companheiros, não podia
furtar-se a expressar-se
da maneira como fazia no

momento.
(Cont. na 2.a pág.)

\

Telegrama de São Joaquim, de anteontem, a O

ESTADO, iqforma que a convenção municipal da

@N, ali realizada, acabou um tanto fracota e de_
semxabida.

Um dos motivos foi que a caravana de próceres
udeniutas - Secretário da Fazenda, deputado Konder

Reis e outros - atolou o chapa branca nas proximi_
dades de pericó e quando ·chegou a São Joaquim a

festa.já tinha acabado!
Do mesmo jeito, a caravana udenista partida de

Lajes, também não conseguiu atingir São Joaquim,
tendo ,regressado do meio do caminho.

O castigo com eüims caravanas andou de automó
vel e os caravaneiros pagaram u preço dos buracos e

atoleiros das estradas.
E enquanto as rodovias se fazem intramJitáveis,

mais de 23.0 milhões de cruzeiros (segundo balancete
no Diário Oficial) dormem nos depósitos do Inco, não
·estando computadas neúse total as quantias diaria.

mente recolhidas às agências incoanas pelas coleto

rias estaduais.
Contei o fato ao meu velho e Siderúrgico amigo

Pantaleão, para provocar a piada, que nele vem sem

pre imediata e completa. E êle não demorou:_
-'- Se aD estradas sao estaduais e as caravanas·

oficiais, estamos vendo que os caravaneiros atolaram

se-lhes ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


