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GENIVAL; 'RABELO
�M FLORIANÓPOLIS
Diretor de PN e VV
estará ama n hã em

GENTE IMPORTAN
TE

Desde ontem Florianópo
lis tem a honra de hospedar
"1 [ornalísta Geníval Ra

belo, diretor das conhecidas
revistas Publícídade & Ne
gócios e Venda & Varejo,
que acedeu a um convite
do recém-fundado Clube]
dos Legistas de Florian6.
polis errtidade que obedece
à diretão do 'destacado co.

unercíante Moacir ;PereÍl�a
& oüveíca, para fazer uma
visita a nossa cidade.
Além disso, o programa

GENTE IMPORTANTE, em

.eombínaçâo com o Clube,
aproveitará a oportunidade
para entrevistar o conhe,
cído publicitário e homem
de imprensa, juntamente
com o seu colega Manuel
Arías, que veio em sua com

panhia.
Os ilustres viajantes che,

gararn à Florianópolis via.
jando pela Oruzeíro e estão
hospedados no QuerÊ:\llcia
Pálace Hotel. O programa
será transmitido pela Gua

ruíá, hoje. às 20,05 horas.
'A noite Os ilustres ho-:

mens de negócio foram vi
sitados pelo sr. Vereador
Domingos Fernandes de A

quino, que na ocasião le
vava.Ihes ,as boas vindas
do sr. Prefeito Osvaldo Ma
chado. Ainda, ontem em.

companhia 'do sr. Domíngos
F. de Aquino, Genival Ra
belo e Manoel Arias estive
ram em visita a este jor
nal, o que muito nos desva
neceu.

Denegado, por unanimidade de votos
no egrégio Tribunal Regional Eleitoral, o

registro dos Srs, Irineu Bornhausen e Volney
Collaço de Oliveira pelo Partido Social Pro
gressista.

'A hora em que encerrávamos os traba
lhos em nossa redação, o colendo Tribunal

Regional Eleitoral concluia o julgamento do

pedido de registro, feito pelo Partido Social

Progressista, das candidaturas dos Srs. Irineu
Bornhausen e Volney Collaço de Oliveira,
aos cargos, respectivamente, de governador e

vice-governador.
Decidiu o Tribunal, por conformidade de

'Votos, indeferir os registros requeridos, por

descumprimento de disposições legais e esta

tutárias.
x-X-x

Como havíamos previsto, em artigo do
nosso diretor, o passa-moleque de um dire
tório provisório e nomeado não podia ser aco

lhido pela justiça Eleitoral.

Porque o P·.R.P. apoia incondicional
mente' o dr. Paulo Carneiro
Quando o candidato do P.R.P., já registrado, desis

tiu de sua candidatura a Prefeito Municipal, expôs os

motivos porque o fêz. Agora, vem expor ao eleitorado e

ao povo em geral as considerações de ordem politica
sôbre a pessoa do candidato que passa a apoiar.
O Dr. Paulo Carneiro, guada verba e a diminuta

muito antes de ser Prefei- renda, construiu .a, estrada
to, edificou o clube Blondin, de Siqueiro, grande aspira
uma obra de envergadura, ção dq povo de Pescaria
que tanto brilho proporciona Brava.
à ,'.!idade Juliana.
Na Prefeitura, com a mín, (Continua na 7.a Pág.)
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Celso vencerá em Joilville:
O POVO QUER MUDaR

Para Irinel lêr e Heriberlo imitar!"
imprensa, além do sr. Dal- do como "Manoel 'I'ainha",

NITEROI - 13 _. (V.A.) ton FeUciano Pinto e Sin- da '/Verdade" que levou a

dulfo Santiago, do "piário rua da amarg�rll;. homens
do Comércio": Rivaldo Sil- de bem em NiterOl e que
va, da �'Fôlha Fluminense"; continuam fllndonando".
IManoel Marcelino, conheci. (cont. na \2a pag.)o governador do Estado do Rio, sr. Ro

berto Silveira falando a um programa de rá

dio, ontem, fêz um apêlo aos homens de,bém
de Niterói e do seu Estado, no sentido de

que não dêem dinheiro para manter os chan
,

tagistas - que também existem por lá - e

que se utilizam de alguns poucos jornais flu

minenses para agressões pessoais, para difa
mar e atirar lama sôbre a honra de cidadãos.

Revelando Os nomes dos nalísmo
. flumi�ense. Não

chantagistas, e levantando .!d��l�J.'Iel. que l� �e?,har o

uma bandeira de luta con, Dlar�o do Comer�lO : ape.,

tra êles, o governador no. �'��. dISSe que a9uele" J�;?al
berto Silveira terminou a e Imprensa �arron, 1m:
Isua entrevista dizendo "o P!�n�a negra, por que. e

govêrno podia racümente dírtgído por um chantagts;
fazer ,::,om que êles se ca- ta, um 7s.croque,. o sr. Dal

lassem, mas issQ custaria ton. Fellclano Pmto,. que

dinheiro do povo fluminense Idevla estar il1!� �adela, e,
mos que êles falem, mas o e�tretanto, esta Iívre por

dinheiro 'do povoflumínense .aI. asmeaçando homens �e
bem, com a lama das suas
Jinjúrias, suas lCalúnias",

_ acresoentou o governa
dor, para logo adiante afir_
'miar:

\ "Há muitos desses jor
nalistas, assim, de cór, pos
SO citar como escroques da

êles não levam"!
, l'ISó tenho motivo para
ficar do lacl.o da boa im

imensa, que está ao lado
do povo eontr.as essas man

chas negras que infestam,
infelizmente', o jornaJ.ismlQ
brasileiro é também 'Õ'Jor-

LOTEAMENTO A PRAINHA

,A'PROVADO O; PROJETO DE· ORIGEM
DO EXECUTIVO

Importante pr?jeto �e
origem 1(\0 Exe-'.!utlvo Mum

cipal, não obstante a obs
trução por parte da ban,

cada da UDN. acaba de ser

aprovado por 10 votos con

tra 4.

O Projeto Que deu mar

gem a muitos comentários,
visa o loteamento de terreno
próximo à Prainha. Justi
fica a origem de tal pro
'Jeto, o fato de possibilitar
ao sr. Prefeito urbanizar
aquela enorme área, ven

dendo seus lotes, ao mesmo

',tempo dando margem a

melhoramentos para ao ci
dade. Com o dinheiro arre

cadado, será possível pagar
Os atras,ados na prefeitura
Municipal.
A U,DN, desde a primeira

votação opôs embargos à

aprovação do :projeto, numa
atitude i n c o c e I ú ve 1,

'

a

quem se 'diz trabalhar pelo
progresso da Oap,ital. Feliz_
mente, as bancadas do
PTB, PSP, PDC, apoiando
0,8 representantes da repre
sentação pes'Sedista.. deíta ,
ram por terra as pretensões
udenístas, aprovando o ím,
portante projeto. em vota
ção secreta, por' 10 a 4. O
projeto que vem.de encontro
a velha aspíração, tomou o
número 146 e'" sua integra
será publicada na edição de
amanhã.

G O S T A' D E C A F É 1

ENTÃO PE�A CAF:É ZITO

As fotoglafias que estampamos, acima. e ao lado, d,ão :uma ' impressão
parcial do que1 foi o comício monstro do PSD-PTB' e demai� }JJartidas' ooUgados
na cidade de Joinuille. Apesar da impropriedade da hora, a, multidãd que acor

Teu ao comíci<;} foi calculada em 6.000 peesõa«.
Aliás; a própria situação reconhece quJ!.. o sr. Irineú Born�ausen está

irremediavelmente perdido na cidade dos' P'rincípes, 'bem 00111-0 o $eu jilhinJw,
o Paulinho Coca-Cola.

E é assim que irão ganhar ...

.'

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

A b dOs governos udenistas de Santa Catarina, pela sua

'S .: lO ras a imprensa politica, acionada por funcionários que nela

resumem suas atividades, vivem a contar e decantar

austeridade.

austeridade Enquanto isso, austeramente, porejam os exemplos
que por aí andam como fatos públicos e notórios, írrco-
testados e incontestáveis.

Ali no Estreito, às barbas austeras do govêrno, Dona Marina Alves,
concussionária, autora de vultoso desfalque na Coletoria, retribui o 'enga
vetamento do processo com intensa atividade politica em prol da continui
dade dos métodos austeros, de zelar pela fortuna do povo.

Seu substituto, também esmaltado de austeridade, faz outro tan
to para acompanhá-la, colega seu que ,é de estelionato. complicado com re

ceptação e contrabando, lá pelas bandas de Urubici,
Quem passar além dessa cidade serrana e chegar a São Joaquim, lá

encontrará um engenheiro, o dr. Leão Dutra, com mais uma história edifi
cante sôbre a austeridade udenista do govêrno, Havendo descoberto falca
trua na repartição que dirigia, determinou inquérito, contra o qual, auste

ramente, se ergueram elementos de proa da administração. Em pouco tempo
tudo estava resolvido: o engenheiro cumpridor dos sens deveres castigado
com sua remoção e o servidor desonesto premiado pelo austeridade da ad

ministração da UDN.
De volta, se passar por Lages, saberá do recente episódio ocorrido

com o ex-major delegado, austeramente promovido ·a tenente coronel depois
de processado por cumplicidade com uma quadrilha nacional de amigos dos
automóveis alheios. O inquérito não ponde ser sustado porque assistido e vi
giado por funcionários enérgicos. da policia de São Paulo, que denunciaram
a presença do delegada entre 08 culpados. O que o austero govêrno conse

guiu fazer em benefício do seu delegado foi dar-lhe uma promoção proibida
em lei, mas, por certo, obrigatória para os princípios austeros.

Ainda no mesmo quartel; quem quiser, encontrará um sargento reín
cluido na Corporação por austero ato governamental, que reformou, para
valer somente nesse caso, a tradição' da competência do comando, firmada
durante centç e vinte anos, de decidir das expulsões por incapacidade moral.
O austero então governador Iríneu Bornhausen, austera e bravamente en

frentou a opinião publica para assinar. esse ato, premiando um sargento ex

cluido após processo regulamentar, que lhe comprovou vários crimes, do
peculato à receptação. Premiou-o porque austeramente chantageado, de vez

que o premiado conhecia tudo, do processo aos personagens, que haviam
operado a falsificação das, urnas de Turvo, num impeto todo austero de ser
vir à 'democracia.

E, esquecido esse episódio, não há porquê chamar a atencão dos atuais
processos de concessões de terras do Estado - das que sobraram dos pa
rentes chegados dos austeros - feitas no .rnomento para fins eleitorais.

, .E ser!a ridículo denunciar que os carros '�ficiais, desde os Idos Se

�r,e�al'los ate o do Procurador Geral .do Estado, andam por aí, nos 'comícios
Ja�l�tas e bornhauseanos, exibindo a austeridade de chapas particulares de
CnclUma, de Laguna, de São José ...

Isso tudo sem alusão a um empréstimo qu� o austero Secretário da
Fazenda fez �o banco ,?e Jue é um dos diretores � operação tão austera, que
o Estado pedIU 100 mllhQes em,presta,.dos dos seus depositos de mais de 200
milhões que existiam no mesmo banco e cujo produto também ficou austera
mente depositado ...

Será preciso mudar tanta austeridade?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
talício do nosso eminente

DR. BIASE A. FARACO conterrâneo e particular a.

Folgamos em assinalar na migo sr. Nereu do Vale Pe,

data que hoje transcorre, o I reira, ilustre Vereador pelo
natalício do nosso eminente PDC.

amígo e distinto conterrã- Com uma folha de rele.
neo sr. dr. Bíase Agnesíno vantes serviços prestados à

Faraco, conceituado médico Oapital, o ilustre aníversa
residente na Capital. riante goza de merecidas
'As muitas homenagens de amizades, que, hoje, terão

que for alvo, juntamos as de oportunidade de lhe tributar
O ESTADO, com votos de as mais expressãvasl mant,
crescentes prosperidades. festações de apreço e regozi,

'" ío, às quais nos associamos,
SRTA HELENA DO ESPI' - augurando-Ihe �uitas te,

RI'FO SANTO licidades.
Assinala a data de hoje, o

transcurso de mais um ani,
versário da gentil e prenda
da srta. Helena do Espirito
Santo, dileta filba., do sr.
Otávio do Espirito Santo e

de ,sua exma. espôsa d. Ro.

sa Maria do Espirito Santo.
'A Helena e seus venturo

sos pais as nossas felicita-

ções.

PARTICIfAÇÃO
BENITO SELVA E MIRrAM
AMORIM SELVA PARTICI.
PAM AOS SEUS PARENTES
E PESSOAS DE SUAS RE

LAÇÕES O NASCIMENTO DE
SEU FILHO RENATO, O.
CORRIDO DIA 5 DO COR.
RENTE, NA MATERNIDADE
DR. CARLOS CORREA.

FAZEM ANOS HOJE:
- sr. Luiz Carlos Brasil
_ sr. dr. Armando Doin

víeíra
- srta. Marlene Vieira

srta. Nair Namara
_ sr. Joel Cardoso
r-r- srta. Zélia Z. Pereira
- sr. Wilson Merícío
_ srta. Vera.Lúcia D'Aquino

. Avila
CarlosDES. ALVES PEDROSA - jovem Luiz

Rosa Cruz
sra, Maria E. Lobo BeirãJo
srta. Terezinha Seára

t

E' -nos grato registrar, ho
je, o aniversário do sr. ATVes
Pedrosa ilustre ,Desembar
gador e' pessoa I- muitíssimo
relacionada em Os nossos

meios sociais e culturais.
O ESTADO, visitando-o,

formula votos de perenes fe.,

Iicidades.

DÕVEREADOR NEREU
VALE PEREIRA

Com grande sa,tisfação re.,

gistrrumos o aniversário na.

---------------------------------------------
AGRADECIMIENTO E MISSA

OSVALDO MELe
ALô PRAINHA -- ALô CAPOEIRAS - o Prefeito

Osvaldo Machado continua dand.o prosseguimento a uma

série de provid�.ncias ;que visa melhorar a vida da Ca
pital e seus habitantes.

Aparelhos telefônicos estão sendo colocados na ilha
e continente ,para uso do povo, tornando muito mais rá

l)idas as comunicações inter-suburbanas, medidas que
têm sido recebidas ·com grande contentamento ,pelas po,
puiações beneficiad'as.

Mais um desses aparelhos públicos foi agora insta-
lado no populoso bairro de Capoeiras.

Alô Prainha, alô Capoeiras e outros bairros já �ten.
clem a chamados a qualquer hora do dia e da noite.

Os aplausos de nossa Coluna.

NOVA PADARIA E CAFÉ ANEXO - A antiga casa I
de sorveteria da firma Poli fechou para dar lugar a uma

padaria anexa com bem montado café, na Praça 15 de
Novembro ao lado da Padaria Brasil que trabalha com o

mesmo ramo.

A nova casa comercial é bem espaçosa e suas insta.
lações modernas.

Aguarda-se para POlICOS dias sua inaug'uração.

NOVO HOTEL NA AVENIDA INAUGURA-SE
ÊSTE MES - O novo e moderno hotel de propriedade
do ca,pitalista Sr. Oscar Cardoso está recebendo os últi
mos preparativos para inaugurar-se no fim do mês cor

rente.
Mais um grande estabelecimento no ramo vai ga-

nhar Florianópolis.
O nome ainda é segredo ...

VOCÊ JÁ SE INSCREVEU? A Delegacia do
LA.P.I. está avisando aos seus segurados que se inte.
ressem na locação de casas do Conjunto Residencial do
_Saco dos Limõe.s, que as inscrições serão definitivamen
te encerradas 1)0 próximo dia 15 do fluente.

.

"

E NÃO SE ESQUEÇA - Cidade limpa depende de
vicê ...

t j,;

contecimenfos Sociais

MARILY FAZ SUCESSO COM SUAS
DECORAÇõES·

7) Continuam rumores com referência Iao movimentado casamento de Tereza
Fialho e Luiz Daux. I

(Cont. da l.a pág.)
.

SlSTEMA. UNIVERSAL
"O sistema que êles em

pregam é mais ou". menos
universal, - acrescente o

governador Roberto Silvei""
ra �. êles ':li.gem como os co,,\.
legas dêleà, do Rio de Ja-'
neíro. Prímeíro se aproxí ,

mam, 'muito cordiais e

SO-j, licitam dinheiro. Se a vi�i
ma não der êsse dínheírn
por êles

pedidoS',.começi'com notas díseretas s,
jornais, apenas meta, dúz

�

são ..

_poueo�
. exemplares

iMandam p os conãeeí
tios da víti a, para a pró. t

1) tatricia Regina recel1cionará a SD- 8)
ciedade para a sua linda festa no dia
1.0, quando acontecerá os seus 15 anos.

O Clube Doze de Agosto na noite de
domingo, aconteceu com uma bonita
festa abrilhantaãa pela famosa or

questra "Marimbas cue.catumr.

dá

4) Muito discutida a decoração ao- Lux
Hotel no jantar de ontem, com lindas 13)
"Zaleias".

2) O jovem Sr. Mal'cilio Medeiros .Filho,
circulará na Capital no próximo dia 9)
29. O moço em fóco é um dos mais
discutidos no "Society" blurneruui:
ense.

A Coluna Social cumprimenta o Dr.
Nilton Cherem, pelo aniversário trens:
corrido ontem.

Gina Mac Persen, prometeu a este
Colunista que visitará Florianópolis
depois de sua viagem a Londres. A
mais bela brasileira, embarca ainda
este mês, para realizar sua tão espe-
rada viagem.

--.

O chá das senhoras elegantes na tar
de de ontem, foi basiante concorrido.

Jorge Guinle visitará Santa Catari
na e dará shaw de jaz, que é a sua

música preferida.

NOIVADO: O Sr. Germano Reisdoifer,
mctrcou casamento com a Srta. Maria
Inez Wanderlei �al, no dia 3 ». pas
sado. A Coluna Social deseja-lhes fe
licidades.

VENDE-S·E

10)
3) A Casa Buerçe terá uma luxuosa

"boutique" que ficará sobre a orien
tação de Marily Deeck, a moça 11;.0 1
em decorações, na cidade de stume
nau. Estamos informados que será·
inaugurada a comentada "boutique",
com a presença de celebridades do 11)

"Society" Carioca e Catarinense. Eu-
nice Modesto Leal, uma das mulheres
mais elegantes do Brasil, dará' sua 12)
presença ao acontecimento.

14) Domingo a tão esperada lista das
"Dez Mulheres Bonitas" da Sociedade
está em pauta.

5) Sábado, o "Bloco dos XX" em ele:

gante festa nos salões da sociedade
Guarani, escolherá a sua Rainha.

6) Ana Maria Siqucira .ex-Miss Santa
Catarina realiza seu casamento no

próximo mês.

Para Irineu lér e Ueri�erto imitar

vô� UO�t;
PAGUE DEPO,g

e�UZEIRO A PR�ZO

José Simeão de Souza, esposa e filhos, Lúcio Ve.

dano de Souza, esposa e filhos, Jorge Ciriaco de Souza,
esposa e filhos, Ranulfo E. S. de Souza, esposa e filha,
e Célia Souza: ainda acabrunhados pela irreparável
perda que vêm de sofrer eom o falecimento de sua ido

latrada e inesquecível-mãe, sogra e avó, D. MARIA DOS,

PASSOS DE SOUZA, ocorrido domingo último, vêm de

público externar os seus sínceros- a,gradecimentos ao

ilustre. médico Dr. Potidoro Ernani de São Thiago, pe
los esforços demonstradoé para salvar

.

o ente querido,
às esfor�adas '.Irmãs e:. enfermeiras do Hospital de
Car idadej aos ilustres membros da Innandad� do Senhor :

dos Passos, .e a t1das as pessôas sem distinção que por

11qualquer forma externaram o seu profundo pesar, quer
comparec-endo ao ato do sepultamento, como enviando

.

corôas, ;palmas e flôres, e enviaram telegramas. e car-

tões.
.

Outrossim,
.

aproveitam a oportunidade para convi. - À rua Cardoso 46; Coqueiros, uma casa de material
dar a todos, os parentes e pessôas amigas, a comparece- com duas salas; três quartos, dó'is banheiros e demais
rem à missa -de.7Q dia que, em intenção à sua bondosa dependências. Terreno todo murado. Facilita-se o paga
alma, será realizada sextu-feí ra próxima, 16 do corren- mento. Tratar com Passoni pelos telefones 2100 e 3182.
te, às 8 horas, na Capela do Divino Espírito Santo, por Ver no local das 9 às 12 horas.
cujo ato de fé externam desde já- os seus sinceros agra
decimentos.

pria vítima dos primeiros
"ataques e agressões, Depois,
se a vitima Se intimida e

dá o dinheiro, então se pe
nítencíam e passam ar elo�
giá.,la. . Mas, &e a vítima
reage e não lhes dá o que
êles pledem, vão para as

agressêes violentas, para as
infâmias e atiram lama
sôbre a honra do cidadão

REAGIR SEMPRE
O governador Roberto

Silveira, segundo o texto
distribuido pela Agência
Fluminense de Informa.
ções, recomenda a reação e

acrescenta: "Quando o ci
dadão particular, fica com
receio, as �ezes dá o dinhei.
1'0, às vêzes não dá, ,e é
agredido. QuandO se trata
de um homem público, um
prefeito, um gov:ernador, o

dinheiro não é dêle, de
maneira que tem de sofrer
as agressões, mas não dá
o dinheiro. O qUe estamos
fazendo no Estado do Rio,.
êles nos ameaçam, o SI

Daiton Feliciano Pinto e o

9r. Sindulfo Santiago. Pe
dem dinheiro para a chan.
tagem, nós resistimos, não
damos, e ent.ão êles nos ata_
cam. São escroques, são
imprensa marron, são jor.
nali9tas que desmoralizam,
infelizmente, a nossa im·

prensa".
Concluindo disse o gover.

nador Silveira:
"Estou certo que os ho

mens de bem ameaçados
por êles; vão ficar conosco
não dando dinheirO a êsses
chantagistas, mesmo que
êles falem levarão os escl'(}·

ques e chantagistas às bar
ras. doa tribunais para que
respondam perante a Jus.
tiça pelos crimes cometidos.
É o apêlo que faço a todos
os homens de bem".

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

COMO É
O C l\F É

GOSTOSO
ZITO

11 \
Para: almoçar e jantar bem, depois de sua

B
.

casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

;::::::::::tt::;;ISSSSSSSSSSSSSSS$SSSSSSSSSSStl!... �
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Depois que o eleitor largou
Quem pensava ser seu dono ...
A Udenilda o apresentou
Como seu velho colono ...

JAN BAJULA JUS
No comício da vassoura, em Brasília, todos os

oradores exaltaram a obra J. K. - cobra mandada
está na cara.

..
'

A véz de Jan foi climax. Éste esmerou-se em lou
veres a Jus, só assim arrancou aplausos da assistên
cia.

Jan chegou mesmo a incluir-se entre os mais
antigos partldârlos da Novacap e anunciou que dará,
caso eleito, continuidade a Brasília, fazendo-a fun
cionar dentro ãas normas com que foi idealizada e
construida.

Disso tudo que dirão agora Os trombeteiros pa
lacianos que fazendo côro a Jan desencavam Jus sem
dó nem piedade?

FIGURINHA DIFíCIL
-- Imagina! Não é que eu vi,

do Govêrno, um jipe azul ...
- ???
--

... de chapa branca.
-- Ainda? ..

saindo do Palácio

ATÉ NO FUTEBOL?
Disputava-se no último domingo um Fla-F'lu

sensacional, no Estado da Guanabara. Empatando
desde os 30 minutos. da segunda fase o íeso atingia
o seu climax emocional à altura dos 40 minutos. Ru
bro-negros e tricolores flcrianopolitanos, presos aos
receptores, acompanhavam nervosamente a descrição
dos locutores.

De repente: Puft!. .. Lá se foi a luz! E a Elffa,
se me perdoam a má palavra, mais urna vez foi alvo
do desagrado geral, que explodiu num desabaf.o:

Será que até para ouvirmos o nosso futebol é
preciso esperar que CELSO acabe com a Elffa,
c.p.d.m.p, ? -

mJGRE, TE CUIDA!
(3 atos)

1.0 ato
Mal a. íncocracía se aferrou, qual tétrico vampiro,

sugando vorazmente o sangue, do Estado os "vivos"
descobriram (?) a existência de muitos pinhais e

orl.as de praia que não pertenciam a ninguém (?).
pOIS constifuiam o patrimônio territorial do Estado.'

2.0 ato f

A incocracia, .parodiando Luiz XIV, achou -que o
Estado era ela.

. o�a:. i. se o Estado é ela, as terras são dela. e
runguem tem nada com isso.
. '. }?oi. aí que começaram as excelentes mamatas de
índústrías madereiras e loteamento de praias as

,

marmelausens.

fj Outra vez :�:re�!Oo lôbo vestido na pele de cor-If deiro, nêste caso o banqueiro voraz disfarçado em

colono velho.
O bugre, homem das selvas, pressentiu a fera f

disse ao neto:
- Curumy, bicho perto e antes coma cacique e

corumy, nois ir embora.
-- Cacique valente fugir colono velhinho?
- Vestido' de colono êle engole colono. Se veste

pelecacique êle engole todas terra tribo' -- Bôca Ber
nuça pequenininha perto bôca Inco ...

-- Inco?! -- bradou o corumy arregalando os

olhos -- Inco?! -- repetiu dispa1rou desabalado.

SARGENTO COACTOR
Maquis informa que o desês,pero é tão grande

que a coação está aumentando ao ponto de um sar.
gento da P.M., em plena Praca XV de !N'ovembro nes
ta capital, arrancou a espadi�ha - símbolo da vitória
das fôrças do bem -- a um pesseaista, ameaçando-o
de maiOr castigo, se ele voltar H usar o distintivo do
nobre.

Estamos investigando e publicaremos o nome do
sargento coacto desesperado.

A chapa nacionalista
A do bom senso aliada
Já nos dá vitória à vista
Por diferença elevada. _

sssssssssssnSbS"""1 �
'.

.

I :JdJ"
____________________--=.iSSSSSSSSSSS%SSSSSSSf

Fábrica- de Tecidos \Carlos 'Renaux S. A.
Assembléia Geral Extraordinária

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
Pelo presente são convidados os senhores acionistas

da Fábrica de Tecidos Carlo'3 Rel1aux S.A., para se reu-

nIrem em AssembléIa Geral Extraordulárla, em sua séde
-

social, à rua 1.0 de Maio, N. 1. 283, nesta cid·ade, no pró
ximo dia 27 do mês de setembro corrente às 10 horas, a
fim de delibel'ãrem e votal'em sôbre a seg.uinte

ORDEM DO DIA
a) Aumento do Capital Social, mediante a emissão

de ações preferenciais;
b) Reforma dos Estatutos Sociais, decorrente do

aumento de que trata (}I item anterior;
c) Assuntos ,correlatos de interesse social.

Brusque, 9 de setembro de 1960.
Otto Renaux - !>iretor Superintendente
Guilherme Renaux - Diretor Presidente

])1'. Erich Walter Bueclkmann - Diretor
Carlos Cid Renaux: _.:::. Diretor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o povo dejJoinville, dia 2 do· corrente proporcionou
��::�;�:��rf:flv���� e mais vibrante comicio até hoje realizado
demonstração de apoio e de . ,

.

solidariedade aos eminentes senhor Baltasar Buschle, eminente candidato à,Pre. e como homenagem ao rutu, Santa Catarina. a nossa Tena, LENÇHI_t professor Elias Saad, do

candidatos dá Aliança Soo digno Prefeito Municipal, sídência da República, o ín- ro Presidente da 'República, A" seguir, tivémos a pala- V�RGAS FERREIRA, �Ol. a PTB, empolgado pelo mara

cial Trabalhista, a Prestdên- que, em nome da Cidade, vícto Marechal Henrique entregou a S. Excia. linda vra brilhante do ilustre com , tnbuna:_ para uma rápida vílhoso espetaculo cívico que

cia e vice Presidência da saudou aos ilustres candída, Teixeira Lott. Proferíu o tu, corbeille de flôres naturais. panheiro de chapa de C�L. s,�udaçao ao Povo. Culto e estava assistindo. Encerran

Repúblfca o invicto Mare- tos e brilhantes comitivas. turo Preside:r;lte da Repúblí , Intensa e demorada salva t:l0 RAMOS, o líder traba, nbrap!e, S.S. empolgou a do o extraordinário comício,
chal T.eixeira Lott, o censo- Falando, a seguir, o emínen- ca,

'. interessante palestra, ele palmas, anunciava apre. lhist.a DOUTEL DE ANDRA- multidão. que valeu pela maior e mais

lidador do Regime e o gran-
te candidato da União Join , abordando, com segurança, sença na tribuna, do ilustre DE, deputado federal e pre , vibrante e consagradora

de líder trabalhista nacío- víllense à Prefeitura Muni- todos os aspectos da atual candidato da Aliança Social aídente do PTB catarinense. A seguir era anunciada a manifestação da vontade

. nar, senhor JOãO GOU- cípal, senhor HELMUTH conjuntura nacional, e ana- 'I'rabalhíeta, ao Govêrno do Orador notável, dono de bé, palavra do deputado do PSD soberana do Povo de Join

LART! E aos, igualmente FALLGATTER, que, nessa lizando, como profundo co, Estado de Santa Catarina, la cultura, S.S. produziu um paulista, Yoquechgui Tamu, ville, díecursou o deputado
vitoriosos candíâatos, da qualidade, saudou os ilustres nhecedor que é, os mais com. senhor CELSO RAMOS. discurso admirável e mui, ra, que produziu belissimo J. Gonçalves que agradeceu

maior alíança de partídos visitantes, dizendo da sa, plexos problemas econômí- .Em brilhante .díscurso, tissimo aplaudido pela mul- discurso sendo muito a todos aquela 'eloquente de-
._,.

.

t dsração de nosso Povo em cos do momento; para ter, S.S. analisou os aspect.os da tidão. . aplaudido. monstração de solidariedade
até hoje realizada em San a

poder festejar entusíastíca-xminar, focalizando sua pla, atualidade política no Bra- A essa altura, o Marechal Falou, a ['cguir, o jovém aos candidatos da Vitória.
Catarina, CELSO RAMOS e

mente aos grandes e vitorio. taforma de govêrno. Sempre sil e no Estado, para termí, Lott e parte de sua brílhan;
DOUTEL DE ANDRADE -

30S candidatos. Os oradores vivamente aplaudido, o Ma- nar expondo os principais te comitiva, rumava ao
que, pela vontade soberana t 1 díd t d t d

.

do Povo Barriga Verde, po.
foram vivamen e ap au lOS. rechal Lo t, abor ou, com pon ou e sua memorável aeroporto, pois,' ainda na

dem se considerar eleitos A seguir, foi anunciada a brilho, aspectos da atualída, plataforma de govêrno. Vá., tarde de ontem, devia falar ,,..,.,..,.,..,..s:s:SSSs: .... f,Ss:s:S\s:SS,..S%s:%%%SS%,..,..,.S,..S .... ,..s:S,..,

Governador e vice governa- palavra da deputada pelo de catarinense, para reco- rias vezes interrompido pe , em Lajes.
?TB de São Paulo, Ivete mendar os nomes de CELSO Ias aclamações da grande I 0- deputado federal pelodor do Estado, E, ainda, ao
Vargas, que, em inspirado e RAMOS e DOUTEL DE AN- massa popular, foi, o senhor I PSD Catarinense, grandeeminent.e candidato da oélo discurso,' empolgou a DRADE, ao Govêrno do Es, CELSO RAMOS,. festejado amigo de Joinville, que rele.

União Joinvillen[le, à Pr,efei-
grande assistência _ sendo tado e vice governança. como Governador eleito de vantes serviços tem prestadotura Municipal, senhor HEL- muito aplaudida e aclama. O Povo tributou ao Mare ,

MULTH FALLGATTER. da. chal Teixeira Lott, a maior e
Grande massa popular, Assomou à tribuna, em mais consagradora manítes- APARTAMEN OScalculada em mais de seis meio a maia vibrante aclama tação, festejando-o demora-

, T - ALUGAM-SEmil pessoas, comprimia-se ao
;:ão, o deputado estadual do damente, como futuro Pre ,

longo da Rua do Príncípa e
PSD de Joinville, o grande sidente da Repu'blíca. EP Ne eu Ramos desde m edifício em vias de conclusão, localizado à rua

,raça, r
" batalhador desta memorável Terminada a oracão do

àe onze e meia da manhã. campanha cívíca _ J. oon, eminente candidato "à Pre-
Almirante Lamego (Praia do Muller) alugam-se ótimos

Da radiosa manhã vibrante 1 S S duzí 1
.,.

d' apartamentos, contendo: ampla sala de jantar, três dor-
do mais intenso .entusíasmo ça ves. ,. pro UZlU - e 0- sídêncía a Republica, era

cívico, aclamando repetida -luente discurso, empolgando .anuncíada, sob vibrante sal , mitórios, banheiro completo, cozinha, quarto de empre

e demoradamente os nomes
fi. massa, que o aplaudiu de- va de palmas, a presença �o gada com W. C" e Box, terraço e área de serviço. Inf'or.,

d díd to I moradamente. A seguir, era palanque de uma COmlS&aO ma õe '. F li S h idt
"

37 1 (O d )dos gran es can 1 a s. anuncíada sob verdadeira de senhoras, tendo à frente
. ço s ,a lua e ipe c mi n. - sa a 6 2. an ar ,

Podemos dizer, e o faze- consagração da grande mas. dona Erica Schmidt que,' eml
das 10 as 12 horas.

mos eem receio de contes
tação: c comício de ontem sa popular, a palavrá- do nome da mulher joinvillense
na Praça Nereu Ramos, foi o

----------------------------,

maior e o mais vibrante, até
hoje realizado em Joinville.
Anunciado para o meio dia,
cêrca de uma hora .antes, já i
a multidão tomava inteira
mente a praça e trecho da
R,ua do Prínéipe, até a es

quina da Rua 9 de Março.
Convém, . por oportuno, res

saltar aqui, Joinville, é re

conhecidamente, uma Oída
de de trabalho; a Manches
ter Catarinense; o primeiro
parque industrial de Santa
Catarina. Num dia de sema

na, a 110ra do almoço, reu

nir em praça pública, para
um comício político aquela
multidão compacta que on

tem aclamou os candidatos
e sua brilhante Comitiva, é,
por sem dúvida, algo de no

tável, algo de grandioso, de
soberbo. É, em última ana

lise, a demonstração mais
eloquente, mais legítima, de
que este Povo - sabe o que
quer e para onde vai! A ma

nifestação de ontem, foi a

.maíor de todos os tempos
aqui realizada. Ela vale, sem
dúvida alguma, por uma

afirmação solene de solida
riedade. Ela traduz, de rór,
ma expressiva, a esplendida
vitória que esperam=os nos, \

sos grandes candidatos! É
à vitória do Povo!
Quando a brllhante comi- -

tíva dos candidatos da
Aliança Social Trabalhista,
tendo à frente o grande
Marechal da ,Vitória, o emi
nente candidato ao govêr;
no do Estado, senhor CELSO
RAMOS e seu ilustre com- -

panheiro de chapa, o depu
tado DOUTEL DE ANDRA�
DE; o querido Prefeito de
Joinville, senhor Baltasar
Buschle, e o candidato da
União Joinvillense à Prefei
tura Municipal, senhor HEL_
MULTH FALGATTER che
gava ao palanque - a mul,
tídão vibrou de entusíasmo,
aclamando-os demorada,

-

mente.
Entre outras pessoas ínte;

grantes da Comitiva dos
candidatos da Aliança So
cial Trabalhista e da Comi
tiva dos candidatos da
maior aliança partidária até
hoje formada em Santa
Catarina, notámos: - os

deputados federais: - Yo
quechgui Tamura, do PSD,
Bandeirante, senhorinha
Ivete Vargas, presidente do
PTB de São Paulo; Lenoir
Vargas Fer,reira, do PSD ca,

tarínense, Rev. Padre Nobre;
dr. Batista Luzardo, do Con
selho Nacional das Caixas
Econômicas Federais, além
de outros, cujos nomes nos

escaparam. O senhor Balta,
sar Buschle, digno Prefeito
de JOinville, senhor Adernar
Garcia, presidente em exer

cicio do PSD Catarinense;
senhor Arnaldo Budal Aríns,
do PRP, senhor senador Ro
drigo Lobo, presidente do
PTB de Joinville; senhor
Geraldo Wetzel, presidente
em exercício do PSD, de
Joinville; senhor Caetano
Evora da Silv,eira, suplente
de deputado estadual do
PTB., vereadores, e o can

didato da União Joínvíllen
se, à Prefeitura Municipal,
senhor HELMULTH FALL
GATTER, que era, a cada
instante, aclamado pela
multidão.
O comício memorável de

ontem, vale a afirmação so

lene do Povo de Joinville,
pela vitória dos candidatos
estrondosamente aclamados,
O Povo permaneceu no lo
cal da reunião, sempre vi
brante, de pouco antes do
meio dia, até às 14 e 40 mi-
nutos! �:'� .. ;, .. _.,',\'-�',r;'�;.�\·}'�:;,!':: �·.jl,", I'.'J.-',..:-.'.J•..•• ; •. -t"

" �,

A grandiosa reunião, foi
.'," +, ��,;' <: .' t:",:.. ;,';

.

,-�.;

aberta com a palavra do ._

ESTUDANTES 'PARTICIPAM DAS F'ESTlVIDAD-ES DA "1.a SEMANA.DO 'ESTUDANTE SECUNDARIO",'QUE TEVE SEU INICIO NO DIA 11 E ENC'ER-
íRAR-SE-Á NO DIA 18, NO (OLEGIO CAlARINENSE. TODAS AS NOITES NO TEATRO,' CA'RLOS GOMES HAVERÁ CONFERÊNCIA.

,..

PROGRAMA 0·0 MES
SETEMBRO

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

"%%%S%tí8;'�S"%!US$%%%%%,..,.%SS%%%%%S%%,.,.,.%%SSSS,

Novos Super-Freios FORD

para caminhões F-600
Molas mais robustas! Retraem àsAção mais rápida e mais segura!

Para atender às atuais exigências do
altd volume de tráfego das estradas
brasileiras, os engenheiros da Ford
criaram um novo sistema de freios
- que age com rapidez' e eficiência
nas condições mais adversas,

sapatas com rapidez, evitando aque
cimento e desgaste!
Lonas mais espêssas ! Aumentam a

vida útil, garantindo ação mais segura
e diminuindo o número de trocas!

Cilindro-mestre de maior' diâmetro!
Mais 40 polegadas quadradas de área
de freagem! Os freios do Ford "pe
gam" como nenhum outro, garantem
maior eficiência em qualquer estrada,
sob qualquer condição de tempo!

Distribui maior pressão de freagem,
resultando em ação instantânea!

'M-aior capacidade do Auxiliar a

Vácuo! Com menos esfôrço no pedal,
V. obtém maior pressão das sapatas!

A SEGURANÇA +-; i<
. '1,· .... ;;',:,. -

-·AUMENTA SEUS -LUCROS!
Visite seu Revendedor FORD Vendas. Peças ., Servi·ço_·...: em todo o Brasil!
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DR HENRIQUE PRIS-CO -DR. NEWTON D'AVILA
.

.

"
Dr. ·;M:iguel E M. Orofino

Ex_lnterno por ooncunD 'd•••••-

nld8de_Elcola. (Slrv1OO do prot.

Octávio Rodrlgue. Llm.). Ix

Interno do Serviço iiI Cirurgia do .

Hospital I.A.P.E.T.C. da RIO dI. -"-CL-IN-ICA-SA-'NT-A-CA-TA-R-IN,A-Janeiro. MêdlCO do HOIPI�al di

carllialie I d. M.tlrnldad. Dr.

cario. Corrêa. C I" G IDOENCAS DI SINHOBAS _
.

.

Imca era
PART9S - OPJl:llAÇOIS -

'PaRTO ::�o-p���.,�:o méWc10 Doenças Nervosas e Mentais -
COlllult6r10: Rua Joio pln\O D. lO, AngustIa _ Complexos _ Ataques -:- Manias __

dai 16.00' à. 111.00 bor... .ltlDdl
Problemático Afetiva e sexual '

com bor.. marcad... Telefone .

30315 - Rlllldêncl.: Ru. Glnlral \
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -.

j

Blttencoun D. 111. Insulinaterapia - Cardiozolorapia - Sonoterapia e

I Psicoterapia.
, Direção dos Psiquiátras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA
DR. JOS:S: TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286
(Praça EtelvJna Luz)

..........................................

DI. HUBI GOMES
MERDOIÇA
� IUD100

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se

nhoras - Clínica Geral
Rf'.sidêQ.cla:

.

Rua Gal. Bitteneom1 D, 111.
TelefoDe: 2651.

RU�oW!tr�:t��bDJldt a. ''l. rERRENO Bairro de Fátima - Estreito
E�&�::-O ele Oanalll••,. Vende-se um medindo 13,10 X 28,00 situado em

I\� 1Q,OO is 18,00, cUarla- esquina, eom frente para rua Aracy Vaz Calado.

mente excetQ aos sábado� Tratar pelo telefone 62-62.

PARAISO

Oper&llÕ. _ Doeno" ell StUO
ra. _ Cllnlc. d. Adula

Curso ue Especlal1zaoão no HOIPl
tal do. Servldore. elo )llta40.

(Serviço do prof. Mllrlano d. An�

drade). Conllulta.a: Pela manhi no

Hospital de Caridade. 'A tarde d..

15.30 hora. em 41ante no con.111-

tório. à Rull Nune. MaChado, 1'1,

esquina da Tlrad.nt.. - TIltS.

2766. R851liêncl. - Ru. .are

abal Gama D'EO. D.O lU, - Tal.

1120·
' ,

DR. AYrFo�;-n�OLl
V.IRA

DoaN,çAS J)O puLDO
- TUBlBRCULOS. -

Con.ult6rlo - Rua ..tUP'

Sabmllit, 18 - TIl. '80�.
Horário: d.. l' � 18 bor...

Relldêncl. _" tiUP' Scbm1d'.
D.O 1117.

DR. ANTONIO MUNIZ ns

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGlA
ORTOPIDIA

Consultório: João Pinto, H �',

Consulta: dai 11 àl 1'1 bor... 41'

rlamente. Meno. .01 .ibac1Of. RI

aldêncla: Bocaluv" 1315. Fonl 1714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela FaCuleladt NaolO

nal lie l4edlélna d. Ul1t,...ldad'
eo Br..U

-_ .....�----

DR. LAURO DAURA
CLlNICA G••.&.L

Especla.11lta Im molêa"" ell se

nhor.. e vi.. Uflnin... cur. ra

dical lia. lnteOÇõe. agudU I cri
niCai. do aparêlbo gtDlto_ur1D6rlO
em .mbOl OI 18%01. DOIIlO" dO

aparêlbo J)lgePlvo. do ItIMmI10

nervo.o; Rorillo: 10� � 11 I

2'A1 àl 6 boral - óonault6rlO:
Rua Tlradelltu. 11 - 1.0 aDdar

_ Fone 8246. Ret1deDela:."
�erda coutlnho, li (Cb'oara CO

Espaul1a - )'ODe na

Dr. Rélio Peixot�

ADVOGADO

Escritório _ Rua Felipe
-

Scbmidt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4.

Residência Alameda
Adolfo Konder 1':1°2'7.

Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

Dr. Relio Freitas
DOENQAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLtNICA OERAL
Consultório: Rua Cel. Pe

dro Demoro 1.62'7 - Estrel

to, das 16 às 19 'horas (ao la�

do da Farmácia do Canto).

Res.: Santos Saraiva, 4'70
_ Estreito - Fones 2322 e

6367. I ,= '

João Moritz S..a.
"

• Oomln&,o, Fernandea de AqulIlo

PÃ_.I,�'s,�o," ,.I, 1;;;:_-p����f:?:��.��ri�ry-M�=

l/fta
. •... do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. SIlveira Lenzi

.

*_' IVIftIl ..I+I'rC· ...zz:
,

..., iC O L'--A B O R A D O R • S
' �................... ,

�,,� ,��

!

/ '" . '," .

Prof. Barr�iros Filho - Dr. 'Oswaldo Rodirigues Cabral

I " � nos \lA/)�JOS ;-
Dr. Aleldes,Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira-

b.
'

,
.rof. Othon d Eça - Major Ildefonso-Juvenaj - Prof.

•
�

.l .�,. t
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da CGsta -

?; .", .
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter

� � iI&.,
-

�- -t Lanre - Dr. Acyr Pinto da Lúz - Acy Cabral Teive -

�I lP Ooralécio Soares - Dr. Fon tnu 1'8 Rey - IImar Carvalho

�.

�.
d
- Fernando Souto Maior - R� LobO' - Rozendo V. Lima

- " ... - Maury Borges - Lãzaro Bàrtolomeu .

... SOBI1tANA" PRAÇ� 11 Dia Novi:MBJlO - IESQUINA
.VÁ J'IlLlPll'SCIIIIID'I'

"1.1AL "A 8'ABJ:RANA" DISTRITO DO .S'l'�.ITO - CANTO'

CfRttRGIA G"RAL ". - C'irurgião dentista-
" Clínica de adultos - Raios X

l)oençal cte Se.llllora. _ prooso-. AUSENTE ATE' AGOSTO -

logla _ iletrlcld.dl .6410.. CU:J;tSO DE ESPECIALIZA_

COIlSUltórlo: Ru. Victor' .11_ ÇAO DE PERIODONTI� cOI?
reltel n.o 28 __ Telefonl .107

o prof. S. Sthal- da Umvers�_
dade Ide Nova York, no RIO

cona�ltal: Da. n boru Im 41m'I, de Janeiro.
Relldencl.: Fon•. 8.41'. Ru. B1\I- Edifício São Jorge - Sala
men.u. n. 71, 16. Telefone 2862

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

E8pecialista em. molé'Stia. de anua ti recto,
T!'atamento de bemorrcídaa, fiatulaa; .�.

Clnr,ia &Dal
CONSULTóRIO: - P,u8 CeI. Pedro Demoro. 1553 -

Estreito

.

DENTADURAS INFERIORES
M � T O D O P .R O P R I O

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORR�'S lCHWEIDSO,N
CIRURGlAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELÁ UNIVERSIDADE DO PARANA
RAIOS X - PONTES - PIVÓS
TRATAMENT'OS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS '_ das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MAJERNIDADE (ARMElA OUTRA
SERViÇO ,DE RA!OS X

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

Exames do Estômago - Ve�icula Biliar - Rios
Torax -. Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica
(GlIwidêz) - Radiologia Pediátrica.

OIS�ÓE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDER�QO: Rua Irmã Benwarda s/n. OD1bus à por
ta (AImte. Lamêgo).

STUDIO JURIDICO
MauriciO' dos Re1s - advogado
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estado
Santa Catarina

de '

correspondentes:
I INGLATERRA BRASlLIA

ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO
ARGENTINA SAO PAULO

I Ed. SUL AM�RICA 5° andar.
Fones: 2198 e 2681 I

,··········..•••••······•·•·....·······�I
A V I S O

Dr. Guerreiro da Fonseca, especialista em ólhos -

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu

nicar aos seus ,clientes e amig,os, <lue reabrirá sua eli
nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.

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

s.eu consultório, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON
JUNTO, 207 - EDIFíCIO JOAO ALFREDO CURITIBA

CONVOCAÇÃO

(onvenção Municipal
O Partido de Representação Popular, Florianópolis,

pela Comissão de Reestruturação, de acôrdo com suas

atribuições, CONVOCA os seus filiados para a CON

VENÇÃO MUNICIPAL que se realizará em Í7 de se

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

diretório municipal.
Terão di,l'eito a voto, todos os filiados do partido

quites ,c,om a tesouraria.
Florianópolis, 17 de agosto de 1960

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

EM CELSO

Não poele, haver DEMOCRACIA:
nem mesmo GOVÊRNO,
.em permanenfe consult.a
aos legífimos inferessGelos
na solução do. problemas.

CELSO RAMOS,
melmo fora do Govirno, lá
demonstrou que acredita no

processo democrático
de con$ulta ao pOVO.

CELSO RAMOS sabe que os recursos do Estado
devem Itr planejadamente aplicados em:

* Tran.porf..

* Energia Elétrica

* Educaçõa
* Agricultura
* Saúde Pú&lica

* Inclntivo à P..ca

* Um Banco qUI ..ia elo Povo catarinln..

* "'l/ltor;a elo. Serviço. Pú&lico.

VOTE

�===�iii=�====iii'ii1-.mMITONlIiIl;-;A-;·:;;.·O F.8TAOO" troA

10 &.JtadtJ.
I Kua CoueJ.betr. .-'I'a, 110
Telefone 8022 - C,xa. Postal 189

Inderêço TeJelráfico BSTADO
���.:.,,:."',

C. E. VIE'GAS ORLE

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

-ssss:t:Sts'*S'SSSSSSSSSS-S;SSSSSSSSSS%$SSSSSSS%%'
Dia. Toa

8ub... d. Arro'da Ramol

'L�.3�;.·

I
:
I

PUBLiCIDAD.
Osmar.: A. Schllndwetm -' Aldo Fernandes - Vlrgtl10 Dias
- Ivo Frutuoso.

R ._p R • S. N " A !II T •
RePU.I.taça. A. 8. IM. LWa.
&10:- Rua saa'.f O..1u 'l- __ ,.. "-'- _

'l'.L 111.14
\ ,

g. PuI. R.a Vlt6rla· 161 - e.. ', •• -.

Te': "-8'.'
-8erv1ç. TéJearifie.'da -uNITIID PUSS (U-P)

AGIlNT.S • C'ORRJJSPO�DDTII8
•• T........Wllelploa t- �ANTA CATARINA.

ANlJNC_JB
.... ,..,. ce.lr.t., d.t ac.rel. c••• taNI••• rlr.r

APREN'DA INGLES
com o Prot Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

- Clíni,ca - Prótese - Cirurgia Bucal _

Raio X - Infra Vermelho
Preparo de cavidades pela alta velocidade

BORDEN AIROTOR S. S. WHITÊ
Consultório e Residência:

Rua Jerônimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225
. Exclusivamente com horas marcadas

ASSINATURA ·ANUAL - CR$ 600.00

A direção não se respousabi..lit.a pelos
:Ollceitos emitidos nos arti�o� assinado�.

L OPROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

A G R 'I C O L A
CGm grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

a longo prazo sem juros,. sitos á rua Laura Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir aua
casa, imecUatament�.

Vendas: Edificto Montepio 3.° andar - Sala 306
Fone 2391 e 3426.

BRUNO
REGISTRO: N.o 16'1 - C.R.E.A. - 10.- REGIAO � S.C.
Rua 14 de Julho, 46� (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

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

PELA
Universidade do Rio Grande do' Sul
ClinLca. de adultos - Raio X
D'entlsteria operatória pelo processo de alta
velocidade ."'- AERO TURBEX FAIRFAX
E�cliIsJvamente cOm horas marca:d'as
Consultório - Ed. São Jorge - conj. 16-17-18
Tel. 2862 - Rua TraJano - 1.0 andar.

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

Escritório de Advocacia \

Rua Felipe Schlnldt, 14 - 2.0 andar - Florian6polls
Dr. Acácio GaribalcU B. Thiago

.

Dr. José de Mlran� Ramos
Dr. EvUáillo Mery'O,on ,

Questões Trab�tas - Causas civeis, 'comerciais, crimi
nais e fiscais - 'Aéim1ll1stração de bens - Locação e ven

da de imóveIs - Naturallzação - Inventários - Cobran

ças - Contab1Udade: escritas, balanços, análisep � llerIclas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JUIZO DE DIREITO DA CO-
MARCA DE TIJUCAS.

EDITAL DE CITAÇAO, COM
O PRAZO DE TRINTA DIAS,
DE INTERESSADOS AUSEN-

TES, INCERTOS E
DESCONHECIDOS
O Doutor Manoel Car
mona Gallego, Juiz de
Direito da Comarca de
T i j U c a s, Estado de
Santa Catarina, na

forma da lei, etc....
FAZ SABER

a 'todos quantos o presente
edital de citação, com o pra.
zo de trinta dias, de interes
sados ausentes, incertos oe'
desconhecidos, virem ou dele
conhecimento tiverem, que
por parte de Artur José Du
tra e s/mulher, lhe foi dírí;
gida a petição do teor se

guinte: - "Exmo. Sr. Dr.
Juiz de Direito da Comarca.
Artur Joeá Dutra e sua mu

lher Maria Tomazi Dutra,
brasileiros, casados, êle la
vrador e ela doméstica, resi
dentes em Joaia, nesta cida
de por seu advogado, abaixo
assinado, vêm dizer o seguin
te: 1.0 Por doeumento part�
cular, compra.ra!ll de PatrI
cio Antero correia e eua mu,

ltler Maria Anatália Correia,
em data de 29 de agosto de
1959 um terreno situado nes,

.ta cidade à rúa Nova Trento.
2 o Patrício Antero Correia e

siIa mulher Maria Anatália
Correia já eram possuidores
dêste terreno há mais de
vinte anos, onde viveram du
rante todo êste tempo, sem
que jamais fossem molesta
dos ou sofressem oposição al
guma. 3.° - O terreno eere
rido comprado pelos Supli
cantes mede cento e quinze
(115) metros de frentes que
fazem a Oeste e quatrocen-

-

tos e vinte (420) metros de
fundos que fazem a Leste,
ou seja com a área de qua- DANTESrenta e oito mil e trezentos UNIÃO FLORIANOPOLITANA DE ESTU
metros quadrados (48.300), JUVENTUDE ESTUDANTIL CATóLICA
tendo, atualmente, as eon, PRIMEIRA SEMANA ,ESTADUAL DO BSTUDANTE
frontações seguintes: - li-

P R O G R A M A
míta-se, na frente, pelo Oes-
te, com a rua Nova Trento;' DIA 14 - 4.-8. feira - 19 horas - conferência no tea-

travessão extremando com tro Alvaro de Carvalho a cargo do Dr. Hélio
terras de Francisco vítcos, Barreto professor Catedrático dó Colégio Esta-
cky; ao Norte com terras de

dual Dias Velho, sôbre o tema "A Educação e
Henrique Rosa e ao Sul com '

ditas de Dionizio João Cor- o Ensino".
rêa, 4.° - E, como os suplí- DIA 15 - 5.a feira - 19 horas - no teatro Alvaro de
cantes, por si e seus ante- Carvalho, debates sobre o tema "Como poderá �

cessores possuem o aludida
a UFE, merecer a confiança dos Estudantes".

terreno tal como se acha su,

pradescrito, há mais de vín- 20,30 _ Competições esportivas na quadra da
te anos, mansa e pacíüca, Faculdade de Direito.
mente, 'sem OPO,ID9ão ou em- DIA .16 _' 6.a feira _ 19 horas _ no Teatro Alvaro de
bargos ,de. �sp�Cle alguma,

I Carvalho concurso de Oratória.
querem Iegttímar sua posse '

"
, . _

nos têrmos do "art. 550 do. DIA 17 _ Sábado _ 175 horas _ competições espor-
Código Civil Brasileiro, mó- tivas. 23 horas _ Soirée e escolha: da rainha
dificado pela nova redação dos estudantes de Florianópolis, nos salões do
da lei 2.437 de 7 de março' de 'd A t

'

1955, combinado com o art. Clube I?oze e �.{)s o.
" '

. "

552 do mesmo Código. Para DIA 18 _ domingo. -. Ola do Estudante Religioso
dito fim requerem a designa- 11 horas _ culto religioso conforme a religião
ção dO"dia, �ora e .h�gar para do estudante; 15 horas - competições espor-
a [ustíífcação ,e�tlglda pelo tivas : 20 horas _ sessão solene de encerra-art. 451 do COdlgO de Pro- ' , '

cesso Civil, no qual deverão mento no Teatro Alvaro de Carvalho e entrega
ser inquiridas as testemu- de prêmios.
nhas Adelão Rocha e Bento
Silveira, ambos lavradores,
residentes em Joaia, nesta
cidade. Requerem,' outrossim,

depois de feita a justifica- legais e jurídicos �feitos! a

ção, a citação pessoal dos justificação de fls., pr�cedlda
atuais confrontantes Fran- nestes autos a requerImento
císco Vitcoscky, Henrique ie Artur José Du�ra e s/m�
.ao'sa e Dionízio João' Corrêa .jher Maria Tomazl Dutra. C1-
oem como do representante tem-se por mandado, os

do Ministério Público, e, por ::onfrontantes conhecidos do
aditais, dos Interessados au- tmóvel: por edi��is, com o

sentes e desconhecidos, todos prazo de trinta días, na for

para acompanhar os têrmos ena prevista no § 1.°, do art.
la presente ação de �suc!l-- 155, do C.P.C., os interessa
pião, depois da termínaçao dos ausentes, incertos e des
.1.0 prazo dos edítaís, nos ter- :onhecidos; pessoalmente, o
.nes do art. 455 do Código de 1r. Dr. representante do M.
.Jrocesso Civil, por meio

.

da 'Público na Comarca. Sem

tual deverá ser rec�nhecldo. custas.
� declarado o dommio �os :l.R.I. Tijucas, 3 de setembro
3uplicantes 'sõbre o aludido de 1960. - (as) M. Carmona

..erreno, ficando citados, aín- xallego - Juiz de Direito".

da, para no prazo lega!, a- !l: para que chegue aO conhe,
presentarem contestaçao e cimento dos interessados e

Jara seguirem . a causa até ünguem possa alegar igpo
:inal sentença, sob as penas rância, mandou expedir o

da lei. Dá-se a esta o valor presente edital que será afi
.ie cinco mil cruzeiros para o «ado na sede dêste Juizo, no
.:feito da taxa judiciária. .ugar do costume, e, por có
Protesta-se provar o alegado pia publicado UMA VEZ IrO

com os depoimentos pessoais jt�rio da Justiça e TRl!:S
de ínteressadoa e de teste« íTEZES no jornal "O Estado",
munhas e vistoria. D. e A. de Florianópolis. Dado e pas,
esta P,edem Deferimento. Ti_ fiado nesta 'cidade de Tiju:cas,
JUca's, 29 de julho de" 1960. aos cinco dias do mês de se

(as.) João Bayer Neto. Em tembro do ano de mil nove
aíta petição foi exarado o se- centos e sessenta. Eu, (as)
zuírrte despàcho: - "A., co- Gercy dos Anjos, Escrivão, o

�o requerem, Desígne o Sr. datilografei, conferi e subs-
1-Escrivão dia, hora e local ereví. Isento de selos por se

para a justificação, feitas as tratar de . Assistência Judi
devidas intimações. Tijucas, cíáeía, (as) M. Carmona GaL
030.7-1960. (as.) Carlos Ter- lego - Juiz de Direito. Está
nes - J: de Paz, no exerc. do conforme o original afixado
cargo de J. de Direito". - na sede dêste Juizo, no lugar
Feita a justi.ficação foi

p.rO-1
do costume, sõbre o 'qual me

ferida a seguinte sentença: reporto e dou fe.
._

- "Vistos, etc. Julgo por sen- Data supra. O EscrIvao:

tença, para que produza seus Gercy dos Anjos

União Catarinense de Estudanes
Secundários

'; .

Im f.do o mundo ... a experiência dos Irof;stas mostra -

Você não pode comprar pneus
que cus·tenl menos por quilômetro

do que. Fire:stone

COMfRCIO E INDÚSTRia. GERMaNO STEIN S.D.
RUA CONS. MAFRA, 47 - FLORI·:,NÓPOLIS

o maior estoque de pneus Tírt$tone da praça
,------------------------------------------------------------------

E DI' A L EDITAL
.JUIZO DE DIREITO DA CO- Jouza e José Francisco Fur_

MARCA DE TIJUCAS. .ado, resídentes nesta cída,
EDITAL DE CITAÇAO, COM te, o representante do M.
O PRAZO DE TRINTA DIAS, 'úblico nesta Comarca e os

DE INTERESSADOS AUSEN- nteressados ausentes, íncer-
TES, INCERTOS E os e desconhecidos. êstes
DESCONHECIDOS oor editais de trinta dias, to-
'0 Deutor"'Mam)&l .Qar-, 'tOS para acompanharem a

mona Gallego, Juiz de 1 )resente ação, nos têrmcs do
Direito dá Comarca de �rt. 455 do C.P.C., por rneío
T i j 11 c a 13, Estado de la qual deverá ser reconheci
Santa Catarina, na lo e declarado o domínio do
forma da lei,-etc.. . . Juplícante sõbre o aludido

FAZ SABER .erreno, ficando citados, aín;
a todoe quantos o presente .a, para no prazo legal, apre,
edital de citação, com o pra- '3entarem contestação e para
zo de trinta dias, de ínteres, .eguírem a causa até final
sados ausentes" Incertos ,e .entença, que deverá deter
desconhecídos, virem 011 dele minar a expedição do compe-
conhecimento tiverem, que . .;me mandadó autorizando
por parte de T,eotônio Teodo- Jua transcrição. Dá-se à pre-
1'0 dos Santos lhe foi dirigida sente o valor de Cr$ 3.000,00,
a peticão do teor seguinte: Jara os efeitos legais. Pro-,
- "Exmo; Sr. Dr. Juiz de Di- :estando provar o alega�o
reito da Comarca. Teotônio com depoimentos pesfloals,
Teodoro dos Santos, brasilei- .nquiriçã9 de teste!ll�nhas e

ro, com 63 anos de idade, vistoria, se necessal'la, P. e

casado, lavrador, residente e E Deferimento. Tijucas, 29
domiciliado nesta Cidade, no d� agosto de 1960. (as) João
lugar denominado "JOAIA", Bayer Neto - Assistente Ju

pQr int'e.rmédio ,de !leu Assis- ·diciário". Em dita petição foi
tente Judiciário el,procura- exarado o seguinte despacho:
dor (docs. anexos), - com o. - "A. como requer. Designo
devido acatamento, vem à

. o dia 2 de setembro p. vin

presença de V. Excia. para douro às 15 horas, no Forum
intentar a presente Ação de para � justificaç�o, fei.�as as

Usucapião, estribado no arti- "devidas intimaçoes. ,TlJucafl,
go 550 do Código Civil, com JO-8-1960. (as) M. Carmona
sua redação alterada pela _ Juiz de Direito". F�ita a

Lei n.O 2.437, de 7-'3-1955, no justificação foi proferl�a a

decurso da qual, S. N. PRO- seguinte sentença: - "VlStos,
VARÁ: - 1:0 - Que, há mais

I
etc. Julgo por sentença, para

de trinta anos, está na posse que produza seus �ega:i� e j�
de um terreno de ausentes, rídicos ef,eitos, a JustIflcaçao
localizado no lugar denomi- de fls., procedida nestes au

nado "JOA,IA", nesta Cidade, tos a requerixp,ento de Teo-
com 40 metros de largura por tônio T,eodoro dos Santos.
260 metroEl de profundidade, Citem-se, por mandado, os

perfazendo a área de 10.400 ,confrontantes conhecidos do
metros quadrados;.2.0 - Que imóvel; por editais, com o

dito terreno é um retângulO prazo de trinta dias, na for
e confronta ao Norte com a ma prevista no § 1.0, do art.
Rua'Marechal Floriano, ao 455, do C.P.C. os interessa
Sul com José Francisco Fur- dos incertos; pessoalmente,
tado, a Leste com José Ga- o Sr. Dr. representante do
briel de Souza e a Oeste com M. Público na Comarca. Sem
herdeiros desconhecidos de custas.
F:rontinQ Cabral de Freitas; P.R.I. Tijucas, 3 de setembro
3:° - Que a posse exercida de 1960. - (as) M. Carmona
sôbre o terreno assim descri- Gal1ego..:;_ Juiz 4e Direito".
to é pacífica, ininterru]i)ta, E para que chegue'ao conhe
com "animus_domini" e sem cimento dos intere9Sados e

oposição ou embargos de ninguem possa alegar igno
quem quer que seja; 4.° - rância, mandou ,expedir o

Que o Suplicante tem no presente edital que será afi-
imóv,el úsucapiendo sua casa xado na sede dêste Juizo, no,
de residência e uma pequena lugar do costume, e, por có
chácára; 5.° - Que, em vista pia, publicado UMA VEZ �o
do. exposto, pretende legiti- Diário da Justiça e TRES
mar a posse que vem mano VEZES no jornal "O Estado",
tendo, sôbre o imóvel. Para. de Florianópolis. Dado e pas
dito fim requer a designação aado nesta cidade de Tijucas,
de dia, hora e local, para a aos cinco dias do mês de se

justificação eXigída pelo art. tembro do ano de mil nove_
451 do C.P.C., na qual deve- centos {') sessenta. Eu, (as)
rão ser inqUiridas as teste- Gercy dos Anjos, Escrivão, o
munhas Otávio Silva e João datilografei, conferi e aubs
Francisco Vargas, brasileiros, crevi. ,Isento de selos por se
maiorres, casados, -residentes tratar q.,e Assistência Judi_
neata Cidade, o primeiro ope_ eiária. (as) M. Carmona Gal_
rário e o segundo F. P. Mu_ lego - Juiz de Direito. Está
nicipaI, com ciência prévia do conforme o original afixado
órgão do I<.{. Público. Requer na EJede dêste Juizo, no lugar
.mais que, depOis de julgada do costume, sôbre o qual me
. por sentença a justificação, reporto e dou fé.

......... i sejam citados os atuais con- Data supra. O Escrivão:
- frontantes José Gabriel de Gercy dos Anjos

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

SANTA CATARINA pode

BANCOo seu

Um

Além dêsses recursos, 0, Banco contará com depósitos
particulares e dos Poderes Públicos.
O Banco contará com um<;l agência em cada muni
cípio. As Coletorias e os postos de arrecadação
funcionarão como agências ou escritórios do Banco.

Banco para:
Financia o l1í{]ricultor
Financiar o induslrial
Financiar o comerciante
Financiar o profissional
Financiar o estudanle
Financiar obras a cargo
do Estado e dos municí
pios
Financiar a casa popular
Arrecadar os dinheiros
públicos

Um Banco. que não dê lucros
para o enriquecimento de um

grupo econômico, mas para a

melJwria das condições de vida
do povo calarinense.

Os recursos previstos para o Banco do Estado sairão
dos impostos e tax,as vigentes, SEM NENHUM AU
MENTO DE IMPOSTOS. �sses recursos seriam os

seguintes:

Fundos de Obras e Equipamentos
- Fundos de Investimentos
Fundo de Assistência aos Municípios
Fundo de Educação
Fundo de Desenvolvimento Agrícola

" Fundo de Saúde Pública

VOTE EM

JUIZO DE DIREITO DA CO-
MARCA DE TIJUCAS.

�DITAL DE CITAÇAO, COM
) PRAZO DE TRINTA DIAS,
JE INTERESSADOS AUSEN-

TES, INCERTOS E
DESCONHECIDOS
O Doutor Manoel Car
mona Gallego, Juiz de
Direito da Comarca de
T i j u c a s, Estado de
Santa Catarina, na
forma da lei, etc....

FAZ SABER
a todos quantos o presente
edítal de citação, com o pra
zo de trinta dias, de 'ínteres,
sados ausentes, íncertcs e

.iesconhecídos, virem ou dele

.;onhecimento 'tiv,erem, qúe
por parte de Pedro Domingos
da Silva lhe foi dirigida a

petição do teor seguinte: -
·'Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito da Comarca. Pedro Do
mingos çla Silva, brasileiro,
maior, casado, operário, resi
dente e domiciliado no lugar
"ITINGA", dêste município
e Comarca, por intermédio
de seu Assistente Judiciário,
a procurador (docs. anexos),
com o devido acatamento,
v,em à presença de V. Excia.·
para intentar a presente
Ação de Usucapião, estribado
no artigo 550 do Código Ci
vil, com sua r.edação altera
da pela Lei F,ederal n.O 2.437,
de 7/3/1955, no decurso da
qual, S. N. P_.ROVARÁ: - 1.°
- Que, há mais-- de trinta
anos, está na posse de um

terreno de ausentes, de ma
neira pacífIca, ininterrupta,
com ânimo de dono- e iem

oposição ou embargo de.
quem quer que Seja; 2.°
Que o referido terreno está
localizado no lugar "ITINGA"
P,rimeiro Distrito dêste Mu
nicípio ,e Comarca, e tem o

formato de um triângulO com

a área de 21. 546 metros qua_
drados e as .seguintes dimen
sões e confrontações: - ao

Norte, 228 metros, com o Rio
Tijucas, a Leste, 234 metros,
com Manoel Antero e a Oes
te 144 metros, .com Vicente
Inês; 3.° - Que o Suplican
te cultiva o ter,r,eno, colhen
do do fruto de sua lavoura o
necessário para o sustento
seu .e de sua família; 4.° -
Que, ,em vista - do exposto,
pretende legitimar a posse
que vem mantendo Elôbre o
imóv,el. Para dito fim requer
a designação do dia, ho-ra e
local, para a justificação exi_
gida pelo art. 451 çio C.P.C.,
na qual deverão ser inquiri
das, com ciência prévia, do
órgão do M. P., as testerilU
nhas Vicente' Inês e Manoel
Antero, brasileiros, maiores,
casados, lavradores, residen
tes no local do imóvel. Re_
quer, Outrossim, depois de
feita a justificação, a citação
dos atuais confrontantesMa
noel Antero e Vic�nte Inês,
residentes no local do imó_
v,el; do Repreesntante do Mi_
nistério Público nesta Co_

"

marca; dos interessados au-

sentes, incertos e desconhe,
.ídos, por editais com o pra
:0 de trinta dias, bem como
l:lo 'Sr. Delegado do Serviçe do
Patrimônio da União, por
precatória, em Florianópolis;
-todos para acompanharem os
têrrnos da presente ação, por
meio da qual deverá ser �e_
conhecido e declarado o do
mínio do suplicante sôbre o
das intimações. Tijucas, 31_8-
1960. (as) M; Carmona -

Juiz de Direito". Feita a
aludido do terreno, ficando
citados, ainda, para no pra,
zo legal, apresentarem con

testação e para seguirem a
causa atft final sentença,
que devera determinar a ex

dição do competente man
dado autorizando sua trans
crição. Dá-se à presente o
valor de Cr$ 3.000,00, para os

efeitos legais. Prooostando
provar o alegado com depoi_
mentos pessoais, inquirição
de testemunhas e vistoria, se

necessá-ria, Pede Deferimen
to. Tijuca9, 31 de agosto de
1960. (as) João Bayer Neto
- Assistente Judiciário". Em
dita petição foi exarado o

seguinte despacho: - "A. co
mo requer. Desígno o dia 2

de setembro p. vindouro, às
14 horàs, no Forum, para a;

justificação, feitas as devi
justificação foi proferida a

seguinte sentença: - "Vistos,
etc. Julgo por sentença, para
que produ�a fleus �ega:i� e j�:
rídicos efeitos, a Justlflcaçao
de fls., procedida nestes au

tos a requerimento de Pedro
Domingos da Silva. Citem
se por mandado, os con

fróntantes conneeidos do
imóvel; por editais, com o

prazo de trinta dias, os inte
ressados ausentes, incertos e

deaconhecidos, na forma pre_
vista no § 1.0, do art. 455,
do C.P.C.; pessoalmente, o

Sir. Dr. repreEJentante do M.
Público na Comarca. Sem
custas .

P.R.I. Tijucas, 3 de setembro
de 1960. - (as) M. Carmona
GaUego - Juiz de Direito".
E para que chegue aO conhe
cimento das interessados e

ninguem possa alegar igno
rância, mandou ..expedir o

presente edital que será afi
xado na sede dêste Juizo, no
lugar do costume, e, por có
pia;publicado UMA VEZ no

Diário da Justiça e TR1!:S
VEZES no jornal "O Estado",
de Florianópdris. Dado e pas_
Dado nesta cidade de Tijucas,
aos cinco dias do mês de se
tembro do ano de mil nove
centos e sessenta. Eu, (as)
Gercy dos Anjos, Escrivão, o
datilografei, conferi e subs
cr.evi. Isento de selos por se
tratar de Assistêp:cia Judi_
ciária. (as) M. Cat_mona Gal_
lego - Juiz de Direito. Está
conforme o original afixado
na sede dêste Juizo, no lugar
do costume, sôbre o qual me
reporto e dou fé .

Data supra. O Escrivão:
Gercy dos Anjos
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BANCARIOS C'ATARINENSES lESTREIAM NO CAMPEO'NATO BRASILEIRO ENFRlIlTANDO OS GAUCHOS - Está marcada para hoje, no Pa
_aembú, a peleja celln que o selecionado de Sanla Catarina fará seu debut no Campeonato Brasileiro Bancário de Futebol. Nossa tur
ma, que obedece à or'ientação técnica do ex-treinador da seleção catarinense de futebol, Waldir M.fra" enfrentará a f o r t í s s im a

equipe gaúcha \que é apontada como favorita, devendo a peleja ser ,disputada com muHo ardor e. entusiasmo.esperando-se um bom
.

resultado para as cores catarinenses.
'

, ,

Além da tripulação campeã I Dià 25 do c";rrente, voltará
catarínense da classe, ao que "â ser movimentada a baía

tudo- indica, os Iightnístas I sUl, de Florianópolis, desta
Alcenor Melchiades de

sou-,
feita com regata pre.cam,

za, Lauro Batígtott! : Lauro p.eonato da FecJ:eraç�o Aquá
Santos, inscrever-se-ao para boa de Santa Catarma. Aldo

o próximo Campeonato Bra- Luz, Riachuelo e Martinelli

síleíro de Líghtníng, a ser estarão abrílhantando a

realizado em outubro, em competição.

Unidos em 2.0 - Brasil obteve apenas duas medalhas de bronze,
, ��:sb�: b�:d�;a��an��:;:� Espeta�ular

x

pe�formance
ROMA, 13 (UPI) - E' a 1, 0, O; Etio'pia, 1, 0, O; Gré_, 0, 1, O; Can'adá, 0, I, O; For..; tres velejadores, pois ainda teve Q nadador brasileiro

seguinte a tabela final da cia, 1, 0, O;' Suiça, 0, 3, 3; mosa, 0, I, O; pertuga,l, 0, 1, I há �uita co�sa a ,aprend:r, Manoel dos Santos nas Olím ,

distribuição de medalhas de França, 0, 2, 3; Bélgica, 0, O; Indía, 0, 1, O; Antilhas; e a VIagem nao sera em vao. píaôas de Roma( ao sagrar;
2.° Tesoureiro: João Nicio ouro, prata e bronze ao fim 2, 2; Irã, 0, 1, 3; Atríca do 0, O, 2; :&tasil, 0, 0, 2; Mé-l x x x se terceiro velocista do mun,

Pereira dos Jogos Olímpicos de no, Sul, 0, 1, 2; �olanda, 1, 2; xíco.vü, 0, 1; Iraque, 0, 0, 1; Domingo pela manhã, a do na prova de 100 metros,
Procurador Geral: Severino ma: RA1:], 0, 1, 1; Argentína, 0, 1,' Espanha, 0, 0, 1; Venezuela, nossa reportagem notou o nado livre. perdendo sõmen;

<la Silva União Soviética, 43 de ou- 1; Marrocos, 0, 1, O; Gha'na, 0, 0, 1. 'retôrno do sculler Alfredo dos te por batida de mão no

Orador: dr. Gerson Boa" 1'0, 29 de prata, 31 de bron-
" -

Santos Filho às águas da sensacional tempo de 54"3/10
ventura Ferreira ze. baía sul de Florianópolis, Já a guarnição de "quatro
Conselho Social: Presiden; Estados ,.Únidos, 34 de ou, "REGRA, 'PA'RA MALANDROS" juntamente eom Altamiro com" brasileira,' representa;

te: José Carlos Rosa ,ro, 21 de prata, 16 de bronze, Cunha, ,do Riachuelo, que da pelo conjunto gaúcro, ho,
Membros: Pedro Monteiro Itália, 13, 10, 13; Aíema, escreve EVANDRO no

I
amanhã uma distensão, em remava no skiff recentemen, je no Va,s'�o; não feliz, re,

Lopes, Clênio Vel:ela Veiga,: nha 12, 19,11; Australía 8, "Diário Carioca" lance inocente, tícando ím, te reformado pelo mestre chando a ráia na disputa de
Lauro Zimmermann e Olibio

j
8, .6; Turquia, 7, �, O; Hun- Agravam-se, em todo o possibilitado de contínuar mo João Flores nos estaleiros do umas das sérias elímínato,

Soares ,gna 6, 8, 7; Japão, 4, 7, 7; país, as complícações provo, jogo? E que juiz terá con-: clube. Também vimos ad rias (5. lugar).
Conselho Fiscal: Presiden ,

I Polo'nia, 4, 6, 11; Checoslo, :cadas pela nova íntepreta, díções para afirmar que ête' duas guarnições de "yole' x x x

te: Lauro Lemke vaquía, 3, 2, 3; Romenia, 3, çâo da Regra 3. Eu, que mo "não tem nada"? I do Riachuelo e sinceramente Walmor ..soares e Oswaldo
Membros: Manoel Camar- 1, 6; Grã-�'etanha, 2, 6, J2;

I
bati pela sua

adoção.,
come- Esses ínglêses são uns an, são duas boas guarnições. O Fernandes, campeões brasí-

go, Adelino Vavassou� 05- Dinama.rca, 2, 3, 1; Bulgi- ço â'(t";plorá_la, por verificar, los. Inventaram uma regra
I

Martinellí e o Aldo Luz terão leíros de sharpíe, iniciaram
mar Klein e Osmar Kinas. ria, 1, 3, 3; Suécia, 1, 2, 3; agora, o seu desagradável para ser aplícada no país

'

de fazer muita força para I Os preparativos para o CMn-
Sem outros motivos, agra, Finlarrdia, 1, 1, 3; Austria, 1, I teor de místttícação. Jdos sonhos dêles, onde Os i vencere, rnestas duas guarni,

I
peonato brasileiro da moda,

decendo a atenção que dís- 1, O; Iugoslavía 1, 1, O; Pa's� E' uma regrinha, utópica, homens não seiamvísceral, ções de estreantes e novíssl-
I

!idade que será realizado nos
pensar a presente, aprovei- quistâo, 1, 0, 1; Noruega, essa. Pretende que, através mente desonestos. Tal país I

mos do Riachuelo. I dias 30 de outubro a 2 de no,
tamo , a oportunidade para de um "gentlemeri'e agree , não é a Inglaterra, nem ou-I x x x vernbro em iPôrto Alegre.
apresentarmos .nossas.

�- -.«.M ment", todos os clubes só se tro qualquer que conheça- Comunica-nos Walter Dias, Também estiveram em açã.
Saudações Sociais

E�N'
.'

NO
disponham a efetuar substd- mog, Muito menos a nossa. proprietário do mais novo Pedro Soares e Odinaldo ou,

1.0 Secretário: Antonio Clube Recreativo tuição quando, de fato, te. amada terra, que produz as 'lightning do Iate Clube, o veira.
Orlando Klein (reeleito) Guaramirense nharn jogadores tísícamente mais coloridas flôres da chi, possível batismo '�a embar,

Pedro Irineu Veiga � íneapacitadog para prosse, cana (só 'essa história oe su- cação domingo, próximo, no x x x

Presidente
A VEuDA NAS guir.' batítuíção de goleiro dava' gaIpão do clube da Agronô; A Fedel'ação de Vela e

1.0 Tesoureiro: Salin José. Frederico Guerrther " Utópica; logo, idiota. para escreverum compêndio mica. A novél embarcação Motor ,elo Rio Grande do Sul
Dequech Se�retário_Geral

lUCAS Dr: JORNAIS O alevantado espírito es- de malandragem). chamar-secá POLVO (nume, está elaborado caprichosa,
------------------------ B n (.'

portívo dos nossos atlét�s e Em n0Jt1'e "de um Ideal 0_ ral 7556.) e o velame chegou mente o programa para o

Cruzel·ro F_ C,I,uh.e. E REVISTAS dirigentes parte da convie; limpico tão bonito 'quanto, em disa da semana passada, XILO Campeonato Bmsn,eJre
ção de que à vez do otário é ínatdngivel, os iriglêses ím, diretamente da fábrica de de Sharpie 12m2, prerenden-
depois do marraio, combina, põem uma regra q_ue SÓ ser- velas Polaschek, em São do mesmo superar ü certame

JEEP W-IL--L-Y'-S-_ 5�4 ja cam a civilizadíssima teo- ve Plitra ser desobedecida e Paulo. realizado em FI) :ianópolis.
da de que Qs fins justificam portanto, para desprestigiar o x x x Além do preparo das SHas
JS meios. Quer ,dizer: nio_ esporte.'

.

Delson Valente, proprietá_ guarnições, os gaüch.:>s prec_
de 6uém tem o direito de re_ ,-Não perceberam ,que me- rio do lightning "Corsário", cupacrn�se com A, pa,_.ticlpa�

c�ar a sôpa que o adversário lhor seria adunitir a simples acaba de adquirir numeral ção dos outros Estados, pl'O_
JU a lei lhe oferece. substituição, sem explicações !)ara o seu bal'co, dependen__ viden�iado a reserva de oar
No caso, ninguém pOde he- nem hipocrisias. Mas ca'so do apenas de transferência cos e a parte sochl. PeJas

sitar em substituir um atlé- fizessem �'anta questão de só i na LiJghtning Class Associa- providencias iniciq/b!>, Os
ta que esteja Jogando mal, adniití_l� ,quanda vissem a

I
tion. Agora o Corsário terá gáúchos alme'Jam efetuar o

�
ainda que seu estado físico caveira do jogador, talvez

I
o numeral 3004. maior campeonato di) shar.

não autorize a substituição. fôsse mais aconselhável co- x x x pie já realizado no Brasil.
Naturalmente, não se pode meçar a exIgir dos juizes di_ Na regata de lightnings x x x

atribuir a um juiz a brutal ploma de médico. realizada domingo último, Nossos aplausos hoje a Ody
responsabilidade de medir EVANDRO podemos observar algo de Varella e diretoria da FAC
as consequências >do choque irregular no barco Astral. pelo trabalho encoraj,ado que
sofrido por um jogador; pior ,SABIA' esta' na Ilha Sua navegação não era nor_ vêm realizando pelo reergui-
"ainda quando nem existir tal mal. Parecia que o barco menta do Estádio Santa Ca-

choque;- o que é' comum�ois, O mécUo volante Walter não "andava". Enquanto o tarina. ApEsar da FAC. não
embora seja provável que a_ Souza, mais conheoido nas Toró vencedor da regata,

[abranger
nenhum esporte da

�erte 'em 90% dos casos ao rodas esportivas como Sabiá, reali�ou uma regata exce_ nossa especialidade, aqui ,és
diagnosticar contusão ou en- revelado que foi pelo Iris lente sob todos .os pontos de tamos para abraçar Os seus

cenação, resta mal1gem de F. C" tendo atuado algumas vista, o Astral não reeditou dir�gentes. Eles merecem a

êrro bastante grande para vezes pelo Avai F. C., encon- as suas ,performances da nossa admiração, e conse_

levá_lo ao risco de obrigar tra_se nesta Capital, onde temporada 59-60, parecendo quentemente clubes e despor
um atléta realmente afetado veio rever amigos e familia_ mesmo que houve· uma mu- tistas que vão ao único lo�
a continuar em campo, com res. O jovem médio apoiador danca radical na sua consti- '�al para 'fJ. prática de eg.p.
graves prejuízos para seu "colored" en�ontra-se jogan- tUição. Vamos esperar as tes de s(JJão, em Fpolis. bia
clupe e, principalmente, para do no interior do Estado, a- futuras regatas a fim de fa- 21 estaremos firmes no Bingo
sua saúde. tuando pela equipe do Metro_ <lermos um paralelo defini_ em pról da FAC.
Todo juiz, por exemplo, paI, de Criciuma, equipe que tivo das possibilidades do x x x

tem ímpetos dei repreender se clasificou para a primei- Astral. E-ste l'eporter esteve VlSI-
o Valdemar, do Vais'co sem- ra �tapa do certame 'esta- A flotilha de lightnings n. tando Itajaí sondando a pos_

1
pre que êle cai em campo. dual. Falando à reportagem, 162, filiada à Lightning Class sibilidade de ser restaurada a

Jo:gad_or de ,vocação para o S�biá teve a oportunid'ade Asslíciation, está em plena prátic,a do remo naquela ei_
debo'che, êle é contumaz em de declarar que o seu clube atividade, visando a comple_ dade. Itajaí já foi um centro
tomar tais atitudes apenas está bem preparado, deven� ta: reorganização da flotilha avançado do nosso remo, pos
para irritar o ,adv'ersárln ou do mesmo se c1asisficar pa- sediada em Florianópolis. O suindo dois clubes que já
ganhar tempo. Mas quem ra a fes final do campeonato tesoureiro Walter Dias, fa- �oram inclusive campeões -do
pode garantir que êsse mes- que se iniciará domingo pró_ lando à repcrtagem, teve a Estado: o Clube Náutica
mo Valdemar S. não sofra ximo. oportunidade de declarar qué Marcílio Di'as e o Clube Náu_

dentro de poucos dias lra tico Almirante Barroso.' Os
providenciar a cobrança das próprios nomes dos clubes
mensalidades dos asaociados já indicam a que esporte se

da flotilha n. 162, a fim de destinavam na sua função .

ser mgularizada a sua situa- COl,1tudo, o destino invertel�
ção para _as disputas nacio- Os papéis, o remo ficou para
nais e interna-:ionais. trás e o futebol levou a mel

x x x lhor ...

Russos venceram os Jogos mim�icos �e Roma
Nada menos de 103 medalhas, das quais 43 d� ouror.conquistaram os sovié ficos - E s t a dos

Clube Recreativo Guaramirense
Recebemos e agradecemos

o ofício abaixo:
I

"Guaramirim, Agosto de
1960
Uma Sr. Redator do
Jornal" O Es,tado"
Fpolis _- S. C.

Prezado Senhor:
Temos a satisfação de co,

municar à V. S. que em data
de 4 do corrente, foi eleita a

Nova Diretoria dêste Clube,
que regerá seus destinos no

período de 1.960-61; e que fi;

cou asím constítuída:
Presidente de Honra: Pau-

lino João de Bem

Presidente: Pedro Irineu

Veiga (reeleito)
Více.presídente : dr. José

Constâncio ele Aubuquerque
Secretário Geral: Frederico

Guenther (reeleito)

2.° Secretário: Pedro Carlos
Peícher

Comunica a todos os interessados, senhoras e cavalhei
ros, que excursionará nos dias 17 e 18 do corrente à
Joinville.

Partida dia 17 às 13,00 horas da Prainha
Regresso de Joinville dia 18 às 20,30 horas.

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

da Prainha com o Sr, Jaime Ricardo.

Vende_se um, capóta
aço, necesitado �intura,.
Negócio somente á vista.
Tratar á rua São José, 457

Estreito, com ALFREDO.

,

MOTORES ELETRICOS

ARNO
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...
Eis os três fatares de garantia que os Motores Arno represenjam para o

consumidor.

Os Motores Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema C. I. Q.: Con·
Qualidade, o único que. assegura perfeição máxima na

."

.'
__
",.' --'o produção em série.

trale Integral de

;' '�r{:��'�;��\� •

'�:;,}!

..: ",�
.•�-.t..:l":.';, . _ • .

_

-�...

* Motores monefásicos até 1 Y2 H P

* Motore! trifásicos até 300 fi p

* Motores para máqvinas de costura ARNOS.A.
* Motores especiais INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

MEYER & elA.
Rua Felipe Schmidt, 33

,
'

Mais Um Reforco Para o Avaí:
•

JOÃOZINHO
Mais u mjogador v'� de

adquidr o Avaí Futebol Clu

be, para a 'Jornada do esta
dual a se iniciar domingo
próximo. Trata-se do arquei,.
ro Joãozmho, que militava
no quadro do Clube Atléti,co
Catarinense. Joãozinho já

" �.,fi!
assinou contrato com o 'Avaí,
pelo espaço de seis meses.

Cas o Avaí se classifique pa

ra a fase decisiva do Esta.

dual, então o cO'ntrato do

jovem arqueiro poderá ser

prorrogado.

PER'DEU-SE
A CAUTELA N.o 1724/60 EXPEDIDA PELA

CARTEIRA DE PENHORES DA CAIXA ECO-
NOMICA EM 11/5/60 rl i'

Veteranos Paulistas Em Brusque Dia 15
. - .

A equipe eras Vet�l'anos
Paulistas que tinham sua ex

cursão marcada para Santa

Catarina, cujo cotejo inaugu.
ral estava previsto para

"

tarde do dia 7 último na ci_

dade de Brusque, contra o

Carl<>s Renaux, some'nte po
derá jogar na cidade dos te
cidos, iniciando seu giro por

gramados catarinenses, no

próximo dia 15 de setemp.l'o,
quinta-feira, qua'ndo em par
tida noturna enfrentará o

vovô .clo futebol barriga-ver-

de. A respeito, a diretoria do

clube brusquense, recebeu

comunicação da diretoria dos
Veteranos Paulistas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



mscurso ,roleri�o ,�elo �rJ Zmmunt loellliul na iDaulura�ão �a terminal
mar·l·tllma� �a He!llola's � I na cl·�a�e �e Ita�·al' , id�i��:�c1t::�l�����:; ����ir:����;:::�����o::� ��l���1?:::: aa:s:en::::::

f.

l
da mesma maneira como já ponsabilidade de abastecer particulares, quero destacar

. o é nos outros Estados do de gás, por intermédio da a oía. Força ,e Luz do Estado

.

:. . I I �., ��t:�l, â�dfea��ii�� d�tfii�� ���t� ��f���al t�Jo,p�����: �c����t��t:rtfnt.;aq�� °fg:��
.., .i" -

. .
. .., _ ... .

I eete combustível doméstico. lhe assim a segurança da permitiu a entrada em ope-
F}lCoelentissimo ,�enhor .Go_

o
Exc.elentls91m�s Senhores

I
combustível, n�v.elando-o com gaos publicas e das entldad�� E não deve passar esqueci; continuidade de forneci. ração da terminal, como

nadar �e �at.»ta Cata;rma\ ".:refeltos das cídades Cata- os preços .vl�orantes nas particulares podem produzir do que a difusão do gás en- menta. também o Banco de tndus,
e�celentlSSImb Senhor j\l. .me!lses. _ grandes capitais e bases de para economia de uma re- garratado significa poupar a.. "'<;$,...���. i tria e Comércio de Santa
irante _repreientante do Es.

,

Minhas Senhoras, meus suprimento. o giao.. , .. riqueza florestal, tão dura, Agradeço o' Ministério da Catarina que sempre nos

ado MalO� d!1 Armada
.

senhores,
.

_ AI1SIm, desde o 1. de Se- A Helíogás, ao d�cidIr a mente atingida pelo consu, Marinha, que, por intermédio acompanhou com grande
ElCcelentissimos Sen�ores Ca�e.-l?e a especial honra tembro pa�s�do, a dona de construçao da terminal no mo da lenha para uso do- do Estado Maior da Armada simpatia. '-
arlame.ntarel1 Federais e de dírígír a palav_ra co?10 casa ,de Itajai paga por 1 kg. Es.tad� de Santa cat.arm_a, méstico. O gás liquefeito de do 5.0 Dist.rito Naval e dos Excelentissimo Senhor Go_
staduais. . "eprese;ntapte da Díretorta. de gas engarrafado exat�- rot guiada pela !1dmIraçao Petróleo é também uma Comandantea dos Portos de vernador do Eatado de Santa
ElCcelentlsSimo Se!lhor Re- la Helíogáa ao Excelentlssi- mente o �esmo preço de Sao pelo povo Catarmense, a- importante energia. para Itajaí e Florianópolis, nos Catarina:
resentante d? Presidente �o .no Senhor.Governador, e �s Paulo, �1O, Santos e Porto mante do progresso, sempre usoe industriais. Estamos deu o máximo apoio para re- em nome da Heliogás S.A. eu
onsê1ho NaclOnal do Petró., altas au.torIdades e aos am!- Alegre, ISto e CR$ 23,70 I}o eJ.? luta ativa para al�ançar certos qUe a disponibilidade solver os problemas relatí, solicito a V. Excia. que ínau,

I gos. aqui presentes, num dia lugar d� 31,92, com reduçao nível ecOnOmiC? e de vIda: de deste combustível no vale de vos a esta terminal. gure esta instalação que re-
Co- �e grande regozuo para quem de 2!J%" a == de casa de v�z em ve� mais alto. A dIfu: Itajaí favorecerá, de maneí, Agradeço enfim as autorí., presenta a nossa confiança

Gr�balha e luta no víta] se- Flonanopolis paga CR$ 25,72 sao do !5aS .

engarrafado e, ra segura, o desenvolvimento dades estaduais ,e munící, no desenvolvimento e pros,
JOI doa econom�a nacional no lugar de 30,46, a de Blu, sem duvida, sinal d� progr�s- da Indústria da Região. pais, particularmente à Pre- peridade no Estado de Santa
:j_u,al e a dos derivados de pe , menau CR� 25,02 n� lugar de so '�conomico da população, '

reítura de Itajaí pela valia. I Catarina..róleo. 31,92 e aSSIm por diante. e nos temos certeza absoluta -É com grande emoção que '_------------------
Há 7 dias, pela primeira Eis um eloquente exemplo de que, dentro em breve, gra- agradeço o Presidente do

('OMUNICAÇÃO 'A PRAÇAvez, um navio propaneíro da 009 efeitos imediatos que a cas à seguranca de abaste. Consêlho Nacional que com .
'

Petrobrás, o "Petrobrás Les, atuação harmoniosa dos 01'- cimento e ao baixo preço que sua iluminada política per-

. .

te" atracou num porto santa-

R d "BARRIGA VERDE" SIA��;��i�:���nald��;,���ecY:.�eO�
.

ápi O
.

liogás, o gás liquefeito de pe ,

Transporle de (argastróleo destinado ao consumo
deste estado.
Contemporaneamente, o Con "EM ORGANIZAÇÃO"
aêlho Nacional do Petróleo - Tráfego mútuo com o "TRANSPORTE OSNt" e
decretava a baixa do preço "TRANSARCO � TRANSPORTES RODOVIARIOS"de venda ao públiCO desse

Comunicamos à praça que estamos atendendo ao

Comercio e Industrias, em geral, o transporte de cargas

do Rio de Janeiro e São Paulo para Florianópolis e dr

cunvizinhanças o que está sendo efetuado com eficiência,
segurança e absoluta rapidez.

Outrossim, para quaisquer outros esclarecimentos
damos abaixo os nossos ender-eços:

Agência - RIO DE JANEIRO: -

Rua Carmo Neto n. 99 (T'ransarco) Transp. Rod.
Telefones: 23-17-33 e 32-17-37

Filial - SÃO PAULO: -

Rua Anháia n. 740 (escrit. e armazém)
Telefone: 52-74-79

Agência - SÃO PAULO: -

Rua ltarirí n. 61 (armazém)
Telefone: 9-37-84

Matriz - FLORIANóPOLIS: -

Rua Francisco Tolentino n. 11
Escritório e depósito
Telefone: 34-90

'�ustrissimO Senhor

andante do 23 R. I.

llustris&imo Senhor, Co.
andant,e' Representante do
o Distrito Naval

.

ElCcelentísi:limo� Senhor
refeito de Itajaí e senhores

ereadores

CIDADE LIMPA

DEPENDE DE

VOCÊ:

Porque o -P.I.P. . ..
(Cont. da última pág.) nistas relapsos.

QuandO Laguna vivia às Os engenheíroa avaliaram
scuras, durante aquelas noí- aquela construção em vinte
s ínesqueciveís de mal- � quatro milhões de cruzeiros.

estar por falta de energia 3e os acionistas cumprissem
elétrica, o dr. Paulo oarneí, com SUa obrigação, o Rave

ro, como prefeito e como na estaria concluído para or ,

amigo de Laguna, sentindo a gulho ge Laguna e de toda
responsabilidade que o povo 3anta Catarina,
lhe imputava, não descan, Com todoa êsses assaques à
sou enquanto não conseguiu sua reputação, não se abate
a rêde de ílumínação da Cia. ) ânimo do dr. Paulo Car
Siderúrgica Nacional, que neiro, porque seu caráter é.
veio quase gratuitamente, imaleável, índesgastável seu

devido à influência dêste ho- �onceito prOfissional.
mem ilustre e incamJável Partilhando sua vida de
trabalhador. chefe do Executivo Munici-
A Irmandade de Santo An_ paI com sua sublime profis

tônio dos Anjos necessitava Jão de médico, não descan
de um cemitério próprio; du.' sava nunca. Seu expediente
rante anos trabalhou para na Prefeitura tinha horário
realizar seu desejo mas es- ,narcado, ao qual sempre foi
barrando sempre com a. falta pontual; mas é expedie!lte
de meios. ',imitado. Não tinha, porem,
O Prefeito Dr. Paulo Car- limite seu expediente de mé

neira num verdadeiro ges- dica. Quando todos os fun
to de amigo separou do �ionários cerravam as portas
erário tão esgotado, a quan- de seus escritórios .e punham
tia necessária, a fim de com- em ordem sua mesa de tra

pletar o .capital necessário às balho para o dia seguinte, o

despesas daquela obra. dr. Paulo- Carneiro sobtecar.-
O Bairro. de Campo de Fora regava ainda mais seus om-

L �a um imenso atoleiro, mal _bros de sacerdote da medici
servido de e.s'gotos e enxa- na e 9aÍa atendendo os doen_
meado de poças pestilentas. tes, não mais como Prefeito
O dr. Paulo Carneiro, médico mas como médico, como o dr.
e prefeito a um tempo, sou- Paulo Carn'eiro, o amigo dos
be saneá-lo com o calçamen. clientes, minorando as dor,es,
to total da imensa ru:a prin. aliviando aflições, desvelan
cipal, até a Estação da Estra- do-se em cuidados à cabecei
da de Ferro. Alem desta, mui. ra dos oofr.edores.
tas outras ruaa foram calça- Chova ou vente, as doenças
das, mas o povo as esquece não escolhem' tempo; mas o

fàcilmente. " dr. Paulo Carneiro também
Fêz 'melhoramentos no jar- só tem um barômetro que é

dim, abrindo aquele grande sua consciência e a compre
círculo calçado de lajes sóli- ensão de seu dever de médi
das, ao redor do belo chafa. co. Por isso afrontou o tempo
riz, embelezando mais aque- e aa suas próprias condiçõ'és
le lugar aprazível de des. fisicas, para cuidar de seu

caMO da cidade. 3emelhante. Quantas vêzes
Abriu ruas extensas e fir- descurou de si mesmo, esque

m:es, nos indistintºs blocos ::endo suas cansieiras, suas

de casebres nos fins do bair - jores, os reclamos de seu cor_
ro do Magalhãe9, dando um po que pedia repouso e tra
aspeto. citadino a um formi- ;amento terapêutiCO, ,e absor.
gueiro disforme, que o. povo veu-se na sua responsabili
denominava Coréia, pela se- :lade profi9sional. Seus ner

fielhança com a península vos, alertas sempre ao pri_
asiática. meiro apêlo, nem se relaxam
. O dr. Paulo Carneiro, pro- :lE\ todo, num semi_descanso,
illoveu ainda a desobstrução porque são muitos os sofre-
das docas desta cidade, imen- ·dores e poucos oa médicos.
so lodaçal que impedia o trá_ Ent.retanto, quando seus

fego de canôas. ::oncidadãos, na manhã se-

E empreendendo tantas �uinte despertam r.enovados,
ohras, todas concluídas com <) dr. Paulo Carneiro, prefei
tão poucos recursos, não dei_ �o municipal de Laguna, in
xou dívida alguma. l'ejado por milhares, pela
Encerrou seu mandat.o fe- :antasia de uma vida faus

chando os livros de receita e ;osa que l1upunham ser a sua,
despesa num perfeito e mi_ ) dr. Paulo Carneiro, pl'efei
raculoso .equilíbrio. Não en- ;0 municipal, era {) único. a

tregou ao 9ucessor o ,encargo levar para seu gabinete de
de solver dívidas e atrasados. Administrador do município
Objetareis, talvez, contra todas as horas, todos os mi.

nosso candidato, com o di�er nutos trabalhosos de uma

que o monumental obra tu- noite desperta.
rística - Ravena, Ele encon- Eb porque, lagunenses, o

tra inacabada. P.R.P. apoia sem tergiv,ersa-
Nós, porém, respondemos, ções e sem .esmorecimento o

com o argumento irrefutável 3eu candidato dr. Paulo Car
de que a quage totalidade dos neiro.
sócios não .int.egralizou nem

_
Podemos contar a dedo a

a quarta parte do capital I queles qUe ainda não recor-

social. reram a 'seus ofícios.
Viu_se obrigado êste ho- É gratidão que deveis mOEl-

-"fiem idealista, Presidente do trar nas urnas em 3 de outu
Ravena a ingressar em juí. bro, porque o dr. Paulo Car
zo a fi:n de cobrar judicial- neiro é credor dela. Ninguém
ménte as quo.tas - quase to- como êle tem uma fôlha tão
da!:! _ não integralizadas, grande e brilhante de servi-_
para qUe não. fique abando. ços à população da cidade e

nada a mais linda obra do do interior.
Estado de Santa Catarina, Vós tendes pouca memória
indiscutiveh'nente o. mais dos benefícios que êste ho.
portent.oso hotel balneário. mem sem igual tem prestad,o
Não se espezinhe um nome e continúa a praticar ao povo

tão ilustre que carrega às em geral, indiatintamente "a
suas costa�'o fardo da vena- correligionários ou não.

!idade, da, corrupção .e_ des- Votai, pois! lagunenses, eJ.?
lealdade de outros. Paulo Carneiro, para prefei-
Se o. Ravena não está ter- to municipal. Ê:le é o candi

�inado, culpa não cabe ao dato dos_ coraçõe� recçmheci
Incorruptív:el dr. Paulo Car. dos e nao do mteresSe de
neift) e sim, a centenas de uma minoria.
sócios que não cumpriram Votai, também, num cres

com sua palavra, pagando' as cendo de confiança nos d�s
qUo.taa sociais. tinoEl do Estado e da Naçao,
É uma infâmia, uma cam- em Celso e Doutal, Lott e

Panha grosseira, dardejar Jango.
Paulo Carneiro pelo atraso O Diretório.
da construção do majestoso Erlindo Amboni
Ravena, Culpa cabe aos acio.- Presido do Diret. do P.R.P.

'No_ clichê - O Sr. e Sra. Bertinho Per.eira (da. Maria
Luiza), cortando o bolo, das BôDAS DE OURO. Nota-se

a grande &impatia do distinto casaL
SÁBADO p.p., foram muito A ORQUESTRA de Câmare
festejadas as BôDAS DE de Munique, realizará hoje,
OURO do Sr. BERTINO um concêrto em Porto Ale-
PEREIRA e da Sra. MARIA gre, às 20,30 horas. Ontem,
LUIZA PEREIRA (da. Lu- fez um em Curitiba. Promo_
lu). Pela manhã, foi cele- vida -pelo Pro-Arte do
brada uma missa pela pa. Brasil.
dre José Edgard, às 12 ho
ras um almoço' ent.re filhos,
genros, noras, netos e bis
netof!;- à noite, houve uma

movimentada recepção na

residência do Sr. Laerte
Melo. Anotei: filhos: Sr.
Jairo Pereira e Sra. Maria
da Glória Tavares Pereira,
Sr. Jarbas Pereira e Sra.
Yeda Zimermann Per.eira,
Sr. Jésse Pereira e Sra. Zé
lia Pereira, Sr. Jacy Pereira
e Sra. Regina Silva Pereira,
Sr. José Corrêa e Sra. Ma.
ria Pereira Corrêa, Sr. Ma
rio Machado e Sra. Juça
Pereira Machado, Sr. Laer
te Melo e Sra. ZOl1;via Pe
,reira Melo; convidados: -

Srs. e Sras., Osni Barbato,
Nicolau Teixeira, Osni Sou
za RubenEl Silva, Milton
Veríssimo, Acari Silva, Gil
berto Pinto de Oliveira,
João Pinto de Oliveira, Jo
sé de Souza, Edio Adalberto
Sena, Mario Moura, Ivo

Corte;- Emanuel Campos;
Srtas. Maria Regina Cam
pos' Sônia Corte e Maria
Izabel Oliveira; Srs. Jacy
Daussen, Osvaldo Gueder,
Osvaldo Silveira, Bertino
Lemos, Bento Vieira, e Ma
noel Galdino Vieira.
Ne9te dia, toda a família

ficou concentrada a fim de
participar desta festa, que
registrou um grande acon
tecimento social na sema
na que passou. Os seus fi
lhos vieram de Criciuma e
do Rio de Janeiro. para co.
memorar as Bôdaa de Ouro
dos seus queridos pais. Na
igreja, por ocasião da mis
sa, houve lagrimas de ale.
gria :por parte dos .seua fa
miliares. O colunista esteve
presente nestas cerimônias
e agradece a gentileza do
convite.

O GRÊMIO Tení9tico da
Colina, será homenageado
amanhã, pela Srta. Olga
Lima, com um Coquetel.
(dançante) .

O FAMOSO pintor, Hiedy
de Assis Corrêa (Hassis),
encerrou com brilhantismo
a gua Exposição de Pintu
:ns e Desenhos, no I.B,E.U.
Os meus_parabens ...

ANIVERSARIA hoje, o De_
sembargador' Severino Ni
comedes Alves Pedrosa,
Presidente do Tribunal de
Justiça. Ao ilustre aniver.
Dariante, os

.

meus cumpri
mentos.

ANIVERSARIAM hoje, o
Dr. Biase Faraco e o Verea
dor Nereu dQ Vale Pereira.
As minhas fellcitações ... I

FOI empossada a nova Di
retoria do C. R. "XII de
Setembro" (Capoeiras). -

Presidente de Honra, Sr.
João Navegantes Pires, Pre.
sidente Nagib Jabor, Vic,e
Pre&id. José Peres, 1.0 Sec.
Haroldo Simas, 2.° Sec.
Walmir Machado Santiago,
1.0 Tes. Luiz Morais, 2.0 Tes.
Gentil Souza; Comissão de
Sindicância - Arlindo Sch.
mitz, João Balduino e João
Luiz Minatti; Comissão Fis_
cal - .Leodegardo Rámos,
Pedro Goulart e Valdir Coe_
lho. Orador 0.1'. Dib Che'
rem. Os presente5l: PJ'efeito
Osvaldo Machado, Deputa
do Federal Osmar Cunha,
Deputados Estaduais Fer
nando Viegas e Dib Cher.em
Veread{)res': Hélio Peixoto,
Domingo Fernandes de
Aquino .e Sra., Baldicero Fi.
lomeno; Sr. Zoélio Valente.
E&ta solenidade foi realiza-

da no dia 12 p.p., comemo,
rando o 24.0 aniversário de
fundação do simpático.
clube.

O SR. E SRA. Dr. Newton
d'Avila (da. Ivone)" estão
acontecendo na Belacap,

UM DOS mais bonitos bro
tinhos da Raroscap, com,
pletará amanhã o SEm 13.0
aniversário. Aguardem ...

LORETA YOUNG, atriz ci
nematográfica, nunca fala
a ninguém que tem uma
filha casada.

A LISTA das Treze Senho_
ras, Senhoritas e Broti
nhos do Estado, est.á au.
mentando. Uma senhora já
foi divulga�a. Sábado apre
sentarei dois brotinhos e
duas aenhoritas.

Caixa Postal n. 511
End. Telegr.: TrtANSVERDE.

Filial em TUBARÃO - Agências. em: LAJES-,LAGUNA.
CRICIUMA e ARARANGUÁ

SANTINO ANDRADE e ORLANDO MACHADO
Diretores:

CIDADE LIMPA DEPENDE
DE VOCÊ: -

AJUPE A FAZER O CENSO
DE 1960.

SEMANA Estadual do Estu
dante. O program_a d� hoje:
As 19 horas, no Teatro ÁL
varo de Carvalho, a cargo
do Dr. Hélio Barreto, pro
fessor Catedrático do Colé
gio Estadual "Dias Velho"
sôbre o terna "A Educagãô
e o Ensino".

P R E ( I S· A -S E
Precisamos elementos do sexo masculino par a ser

I'ico fácil e bem remunerado.
,

REQUISITOS: Instrução ginasial ou equivalente,
(mes'mo incompÍeta); boa apresenta-ção pessoal; idade,
entl�e 30 e 40 anos; 1 foto 3x4; daremos . ,prioridade a

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

Coelho, l-A - escritório.
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSõES DOS INDUSTRIÁRIOS

Fogões

LLIG
para modernizar sua cozinha

-
=

Dê maíor confôrto à sua família, adquirindo um moderno fogão Wallig o gós. Sua senhora
ficaró encantada I 8 O)odêlos, de linhas modernas e distintos, sólido construção, acaba-
mento primoroso Venfta examinar, em nossa loj<;l, os fogõe5 Wallig.

.

E SAIBA QUE todos os fogões Wall ig são ,eq1:J.ipados com queimadores regulóvels
"ECONOMIC", com 44 pontos de chama e dupla graduação - propiciando real economia
de gás.

Conheça nossos planos de pagamento

/'SEM
Q'UALQUER
ENTRADA

PRESTACOES
DESDE

752,00
MENSAIS

••• • •••••••••••• o •••••••�........ • •• 0
• •
• •

: MaCHIlDO & cla. S. D. - Comércio -e IIgências :
• •
•

, Rua Saldanha Marinho, 2 •
• •
• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 14 de Setembro de 1960

Cui�a�o, funcionário �o (sla�o!
Muitos dos oitocentos investigadores

(secretas), recentemente nomeados, estão
entre vós, trabalhando convosco, nas mesmas

seções e talvez nas mesmas secretarias. Cuida
do com êles e com "elas" também, muito
cuidado. A oportunidade exige muita cautela,
pois, convivendo ao vosso lado, partillian
do, das vossas palestras, ouvindo-as e

guardando-as, há muitos amigos ursos e

"ursas" pagos para denunciar-vos e dela
tar-vos. Muito cuidado com êles e "elas"!

nossos can�i�atos!l

MORTO A FACADAS O COMAN'DANTE No�ícia.o dep. Caon:. _ • , •

DO NAVIO CARGUEIRO "21 de ABRIL" (nluslasmo e YI�ra�ao asse�uram Yllorm
Exatamente ás 18,15 minutos, de segunda feira, um

crime bárbaro prostrava morto, no Estreito, o Coman
dante do navio cargueiro "21 de. Abril", ancorado perto
da Florestal. Antonio Ferreira Palveíra, friamente as

sassinado .pelo tripulante do mesmo navio Francisco
Manoel Cavalcante.

O motivo do assassinio foi fútil e cometido de ma:"

neíra rápida, inesperada não tendo o comandante do

navio tempo para defender-se.
Francisco Manoel Caval- rídade do críme, não ale;

cante, o criminoso, brasílel; gando o motivo de sua cri
ro, casado, pai de tres fi, nnínosa atitude, dizendo
lhos natural do Estado do mesmo não estar arrepen,
Rio 'e tripulante do 21 de dido do que fizera.
Abril, segundo nos infor
maram na Policia, possuía
uma carteira irregular ãe
embarcadiço.
Informada a Capitania

dos Portos da irregularidade,
ordenou o desembarque do
rnarínheíro, desembarque

esse que foi notificado ao

assassino pelo comandante
do navio.
Ao receber a ordem, o

criminoso sem' pronunciar
palavra sacou de uma ra,
ca e vibrou na vítima, rurí,
osamente três facadas,
prostando.,o morto no local.
Preso, confessou a auto-

- DIZ O VEREADOR WASHINGTON ALVES DA SILVA
PRESIUENTE DO"' PARTIDO SOCIAL P R O G RE S S IS TA

(PSP) DIRETORIO MUNICIPAL DE VIDEIRA _. TODOS OS

PESSEPISTAS DE VIDEIRA ESTÃO EM PLENA Çf\�ANHA
POLITICA TRABALHANDO POR CELSO E DOUTEL.

V:IDEffiA - 10 - Em entrevista concedida ao semanário "O VALE",
desta cidade o Sr. Washington Alves da Silva: - Presidente do PSP - Djre

tório de Videira, declarou taxativamente: "O nosso Diretório Municipal, já
havia se decidido à apoiar integralmente as candidaturas 'Celso Ramos e

Doutel de Andrade. De sorte que a Convenção Estadual do nosso Partido,
pela maneira anti-democrática, como se processou, 'em nada alterou o [pen
samento dêste Diretório" - E prosseguiu em suas declarações o ilustre

Presidente do PSP local - "Ao apoiarmos as candidaturas Celso e Doutel,
visamos unicamente o interesse e o fortalecimento do nosso Partido, e aci
ma de tudo o do Estado de Santa. Catarina, e em .partícutae o de Videira.

Todos sabem que duran,
. te êstes 10 anos de Govêr
no a UDN não moveu uma

"palha" em favor d� nos.

so Município; logo nao po;
deriamos continuar a dar
o nosso apoio à candída;
tura Udenista; e pras.
seguiu dizendo: "Acho que
a Convenção Regional ao

tomar a decisão que to.
mau, foi levada por ínte,
resses subalternos de al
guns pessepistas; íamaíe
visaram o interesse parti
dário".
Perguntado se o seu Par,

tido havia partícípado da
convenção, dísse o Sr.
Washington Alves da Sil
va: "Não. Não participa.
mos ,e nem mandamos
credenciais à ninguém, e
como nós, outros Diretó.
rios legais também não
:partCciparam. Nós já sa,

biamos o que ia acontecer

por isso resolvemos em vez

de ir votar na Convenção
pelo apoio à candidatura
Celso, achamos melhor
trabalharmos j u n t o ao

eleitorado por êste candí,
dato"'. 'Ilerminou a sua

entrevista dizendo: "Que
remos participar também
da Vitória de Celso no Es
tado e no Município".
- Devemos salientar que
Videira é um dos mais po,
derosos nucleos eleitorais
do PSP do Estado, do qual
foi Presidente o Dr. Pela;
gio Parigot de Souza.
As declarações do Sr.

Washing.ton Alves da Sil
va, Presidente do PSP lo,
cal, são perfeitamente
comprovadas pela atuação
de todos os membros do
Díretórío Municipal dêste
Partido - que estão per ,

feitamente entrosados na
Campanha Celso e Cesar.

�
•

•

•

Da propaganda udenista, substitutiva da plata
forma ínvísível, consta na parte Icíneu fez, o seguinte:

"Criou a Secretaria da Agrtcultura, que

passou a exercer intensa atividade em colabo

ração com os órgãos federaía,"
Na parte relativa ao que Irineu fará, aparece isto:

"Reorganizará a Secretaria da Agricultu
ra em bases novas.

Pelo que se vê, a Secretaria bornhauseana foi tão
auspiciosa, que organizada ontem já precisa de reorga
nização, por que apesar da intensa atividade 'precisa de
bases novas.

E depois eles mesmos, que já aderiram à necessida
de de MUDAR, não querem que o povo adira.

FALECIMENTO

D. Maria dos Passos Souza
Oausou gra.nd<e cOlllster.

nação a notícia do faleci_
mento, domingo à noite,
da exma. senhora D. Maria
,dos Passos Souza, viuva do
'antigo 'cOlfiterciante desta
praça sr. Lúcio de Souza,
em quarto reservadq 90
Hospital de Carldade, nao

resistindo .ao mal súbito de
que foi !licometida há dias.
A veneranda senhora con.

tava 80 anos de idade e o

seu desapareCimento- foi
muito sentido em virtud'e
dos elevados· dotes de seu

coração e da grande estima
em que era tida, sendo ela
genito'ra dos nossos amigo.s,
srs. José Simeão de Souza,
If/Uncionário público esta
dual aposentaldo, Lúcio
Veriano de Souza, funcioná_
rio da CELESC SIA, Jorge

Ciríaco de Souza, alto fun_
ic.ionário do Consórcio de
Desenvolvimento Econômico
IS/.AJ� Ranulfo Souza, Di
retor ele Secretaria da Câ
mara Municipal, e senhori.
nha Célia Souza.
O seu sepultamento veri

ficou_se às 16 horas de
segund!a,_feira, no oémitério
da Irmandade do Senhor
dos Passos, após ,a enco

mendação na Igrej a do
Menino Deus, oficiada pelo
revdmo. 'Padre Capelão e

presentes irmãos da Irman.
dade, tendo tido grande
acompanhamento de pes_
sôas de tôdas as class,es sO.
ciais.

'A família enlutada, apre_
sentMnos as nossas sincerás
condolências.

O Comandante do navio,
Antônio Ferreira Palveíra,
era casado e natural de
"Areia Branca", no Estado
do Rio Grande do Norte,
onde residia com a espôsa
e um filho.

A localidade de Guatá
nem existe no mapa de
Santa Catarina. Mas Celso
e Doutel estiveram lá,
transmitindo para aquela
gente simples a SUa men

sagem de renovação.

Não havia mais que du
zentas pessôas, mas o en

tusiasmo e a sinceridade
com que .foi recebida a ca:

ravana, pagaria qualquer
esfôrço que tivesse sido
feito para alcançar aque
la localidade.

E enquanto isso aconte:
-ce, o sr. Irineu Bornhau
sen continua a sua campa
nha "elevada", com inde
corosos e nomeações e su-

bôrnos e coações e incas e

etc.

(Entrevista de Silveira Lenzi)

Mas, na palavra do
deputado Wilmar Dias,

polgarido o 'Povo.
- Sôbr� o comício janIs.

ta em Lajes, o que nos po,
de contar?
- Repercutiu pela COmi.

cidade. O .sr, Bornhausen
elogiou o govêrno esta�ua�
e, 'em seguida o Sr, Janio
Qudros Q atácou. O Sr. Sau.
10 Ramos, leu um discurso
que os ladeanos já conhec
am há dez anos.

BAR E RESTAURANTE

"BOSSA NOVA"

Florianópolis g a n h o u
mais um bem montado
Bar. Trata-se do "BOSSA
NOVA", de propriedade do
sr. João Ismael Coelho e
Andrade. Lá, a qualquer
hora do dia ou da noite
V. S. encontra o mais va,
riado sortimento de doces
e salgados, a preços ver.
dadeíramente baixos. Ins,
talações simples, mas hí,
giênicas, O BOSSA NO.
VA está situado na Canse.
lheíro Mafra, (perto do
Querência Pálace Hotel) e
espera a sua visita.

"O POVO Só AGUENTA
ATÉ OUTUBRO DE 60".

Estamos organizando votos. Votos, votos, e votos.

Todos eles para Jânío, Fenrar'í, Celso, e Martinho. Nos

sa gente, que não é tão pouca nem tão pouco brava, CQ

mo vocês bem o sabem PELOS HORARIOS DE RADIO
E PELAS COLUNAS DE JORNAL QUE GASTAM CO

NOSCO, está trabalhando de mangas arregaçadas. Isso
adianta, e muito, para o senhor Celso Ramas.

O que não adianta para o senhor Irineu Bornhausen são Os diretórios

falecidos do PDC, os udenistas que já são dele, e a meia duzia dei desertores,
da democracia cristã, sem moral nem votos. Vocês sabem muito bem disso,

Sabem muito bem que quiseram comprar quem realmente tinha fibra, valor,
coragem e votos. Mas como no mercado só encontraram o produto micho

que estava à venda, tiveram que contentar-se com isso.
Não temos muito tempo para perder com vocês. Todo o nosso tempo é

para o trabalho, até 3 de outubro. Mas, infelizmente, temos que perder al

guns momentos para uma varredura interna, usando a vassoura de Jânio,
coisa que vocês conheêem como símbolo, mas não conhecem a utilidade. Es
tavamos nesse 'místér, quando você, ansioso, se apressou .

Como colega de imprensa, ofereço-lhe um apertrívo.
\

.

.

Voce não sai de Plortanôpolis e eu já corri o Estado todo cmc.o vezes.

Vou sair depois de amanhã, mesmo doente, Videira amigo Jaime - nisso vo

cê ,está de azar, é justamente um dos bons núcleos do PDC. Foi fundado por

Paulo Penso em fins de 1953. A turma é hoa mesmo. O Paulo é ôsso d�ro e

deu\ ao Rubens 500 votos. Na .eleiçãO seguinte, de 1958, deu ao Sache�tl 81�
\Tatos. Depois' elegeu o Alherto Gelain, que até hoje' é vereador. Se dt�vlda va

até lá ver. Não ·é conversa minha .. Pegue os ma'pas el,eitorais do TrIbunal e

confira. Quanto à gentf:l que tentou enigolir nosso Diretório, isto é, o �tore
Bonaldo, o Codagnoni etcaterva, não conseguiu 50 votos para s,eu c�ndl.�ato.
Afinal o que vocês querem? É conversa, ou querem votos? Nos, \prefelimos
os nossos votos .pedecistas. Êstes, que em Videira são muitos, são dos nos

sos candidatos. Não gostamos de arrotar farturas mas prometo a você que o

Partido Democrata Cristão de Videira vai dar aos nossos candid'atos e, prin.
cipalmente, 'com grande mágua de muita gente, ao ,senhor C6f!so. �am��" m�is
ou menos mil votos. É garganta minha? talvezi ... 3 de outubro �a esta a· VIS

ta. Então um de nós será desmentido: vocã ou I eu. Fique ,com 'sua coluna de
,.' resolve mesmo em lelei-

jornal que continuarei fazendo a UnIca cOisa que �

b 1
ções: trabalhandO duro e firme. Outra informação: se v.ocê qU§' s� t��' q(ua
o verdadeiro diretoria municipal de Videira, <sob a chefIa �o'bac � Q

su�

plente.'de deputado do' PDC) e do Paulo Penso, pergunte ao 1'1: �na. uan·

to ao venenozinho sobre a nossa gen.te de lá estar tI'�indo o J�mo e o Fer-
. , .

J" I" d' em com'lclo que nao tem tempo
1'a1'1, não pega.. .. o. prOprlO! . amo Ja Isse '.'. ,

para esta especie ,de \polêmica. Bom apetite, 'cordial e eleltoral�ente lhe «:.
seja, e até a,rvolta. Fique; inventando votos no jornal para o Irmeu enquan.o

nós estamos pondo votos nas urnas ,para o Celso.
LYDIO MARTINHO CALLADO

._----

AP'ERITIVO PARA
O JAIME

Os srs. Carlos Gomes e Saulo Ramos, discor

dando da orientação que o seu partido - o PTB -'

vem tendo no âmbito estadual, resolveram apoiar
os srs, Jânio Quadros e Milton Campos, no âmbi

to federal.
E chamam de dissidência a essa atitude, que é

pura udenência, complicada com catapora de ad-

seísmo.
xxx

Ainda os mesmos senhores resolveram colocar

um serviço de alto-falantes, nesta Capital, para
anunciar e propagar a candidatura do sr, Carlos
Gomes à vlce-governança,

Depois de muito escolherem o local, fixaram-se
no- mais estratégico: em frente à sede da UD'N', I

num fim de rua.

E durante o dia inteiro martelam qus o sr.

Carlos Gomes é o vice da UDN.
E só quem ouve a propaganda estertóríca é a

sede da UDN. Marteladamente, que nem araponga.
Os dois udenentes esperam que até 3 'de outubro os

seus microfones consfgam convencer a UDN que o

seu candidato a vice é o sr. Carlos Gomes ...
xxx

Pela propaganda udenista, somada às decla
rações trfbunicias do sr. Saulo Ramos, as udenên
cias do PL, do PDC e do PTB são as maiorias e as

cúpulas que prestigiam Celso, as minorias!
Que diabo disso será aquilo? Minoria que é

máioria ou maioria que é minoria?
Se sesse verdade, as tliis maiorias já teriam to

m&do conta dos seus partidos, afastando das dire
ções as minorias. Por que não o fazem? Apenas
para provarem que, como maiorias, ,são absoluta
mente incapazes?

Não. No PTB, a totalidade das diretórios muni·
cipais está com Doute!. Saulo e Carlos Gomes não

conseguiram um só, para amostra. !No PDC o pano
rama é o mesmo. Alguns udenentes, a mando da
UDN, correram listas entre eleitores udenistas pa.
ra publicá-las como integradas ;por membros dos
dir·etórios pedecistas. Em alguma,s dessas listas
aparecem a.té vereadores mais votados da UDN.
Entre os 1.ibertadores são apontados como udenen
tes dÜ'etórios inexistentes em municipios onde o Pt'
nunca

i teve diretório.
Isso tudo, a 3 d,e outu1bro, não dará resultado

algum, dentro das urnas ... Mas, por enquanto, vai
:consolando ...

Recém chegado do interior, fomos
procurar o deputado IEvilásio Caon,
para colher as suas impressões sôbre
a campanha preparatória do pleito

· ·

h'
- Não. Por todos os mu-

qUe se" aVlzln ai I*cíl?ios onde es�ive, ob,
.

serve; que o PTB e o parti-
Perguntamos, de início, do oue está com o maior

por onde o deputado andou elam na atual campanha.
e cuaíi, as suas impressões Raros são os municípios
sôbre a campanha? onde existem elementos
- Acompanhei os candí, isolados desobedecendo as

datas Celso-Doutel - disse, orientaçÕes partidárias. Não
nos o parlamentar traba, encontrei nenhum líder de
lhista, pelos municípios do valor, ou de prestígio eleito,
Vale do Rio do Peixe e da ral, que esteja acompanhao,O crime além .de conster, Serra, tendei permanecido do Os calabares do PTB.

nar '<I. tripulação, tomada de mais alguns dias em Lajes. _ Por que Lott-Jang'o-pânico pelo inesperado Trago a convicção de que Celso-Doutel?acontecimento, levou ao lo. venceremos o pleito em _ Pelo Jango não pre<:ical inúmeros curíosos, Santa Catarina por' larga sa penguntarn já ganhou.
E assim, um crepúsculo margem. O entusiasmo e As candidaturas inquiri-

de sangue e um crime bár , vibração do povo nas con- das, serão vitoriosas, pelas
baro, cometido como se dís, centrações públícas, são organizações partidárias que
se por motivo frívolo, aba- sintomas seguros do que as ,sustentam. A bandeira
lou a população desacoetu, acabo de afirmar. nacionalista aue levam eon,

"Celso Ramos e Uoulel �e An�ra�e são os ;';:�. de cênas dessa. rratu, ,idon�::,cOt�����I�!,da dís, �flt�n'":'����� �:d'��:

0J.wtlci4 de eef4(J.em4uatd.
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