
Fontana Aclamado em Campanha Pró
Renunc·l� COORDENADOR DO P.S.Di ATIVA CAM-

�

U PANHA DE CELSO E DOUTEL - VISITA
. TruJillo A CAMPOS NOVOS ONDE OPOSiÇÃO

COLHERA MAGNifiCO TRIUNFO
lLIAS FIGURAS POLITICAS PRESENTES

CIDADE TRUJILLO, 4
(U. P. L) - Na Assembléia
Nacional e no plenário do
congresso, foi lida hoje
uma mensagem do presi
dente da República, gene
ralhsímo Hectar B. 'I'rujíl ,
lo Molina, que há algum
tempo está com a saúde
abalada, na qual apresen
ta sua renúncia à presi
dência. A Assembléia en,

trou, momentâneamente,
em recesso para conside
rar o problema de política
qUe envolve a renúncia.
Caso fôr aceita, correspon ,

de asaumir constítucíonal ,
mente a presidência o vi
ce-presidente eleito no

pleito de 1957. Joaquim
Balaguer.

Ranieri é O

�resi�ente
Em cerimônia realizada

ontem no Palácio do Pla
nalto, $0 sr. Raníerí Maz
zili aesumíu o cargo de
Presidente da República,
durante a ausência do 10

Magistrado, qUe viajou, [u,
tamente "Com o Vice-Presi
dente, para a Europa.

DIA & NOyrE

Como havíamos noticiado, o sr. Attílio Fontana, da
representação catarinense na Câmara Federal, após par
ticipar ativamente dos comícios realizados em Itajaí e

Blumenau, quando da visita do Marechal Lott àquslas
cidades, seguiu para o oeste catarinense,' a fim de dína,
mízar a campanha dos candidatos oposicionistas ao go
vêrno do Estado.

o ilustre' parlamentar
catarinense coordenador
geral da � campanha do
PSD; às eleíçõea de outu,
bro, dia 2, quarta-feira, es

teve na cidade de Campos
Novos.
Acompanhava o eminen

te político o sr. dr. Olavo
Rigon, figura de projeção
do pessedismo oestino.
S. S. foi recebido entu,

siasticamente por enorme
número de autoridades,
entre aa quais destacamos:
Prefeito, sr. Anselmo Gran
zotto, Presidente do PSD

Municipal, Coronel oaspa,
ríno Zorzzi, Adão Luiz Bo ,

tini Candidato a Prefeito
pel� PSD. Antonio �igue
roa" Presidente da Camara

Munícípal, João Gomes de '

Campos, Osório Fagundes
Filho, Ra,tilino Antunes,
Nideberto Kaemerer, José
Nino Basco, Padre Vigário
Quintfiio Coetiní, dr. Jahn
Martins Ribeiro, Suhail
Assad, Mario Belincanta,
A r I i n d o Bess Orlando
Bpegglortn, Oapítâo Vir
gílio Dias, representando
O ESTADO, e elevado nú
mero de populares.
As 12 horas, foi ofereci

do ao Deputado Attílio
Fontana, concorrido almõ,
ço. ,

,A sobremesa fizeram UDO
da palavra, o estudante
Suhail Assad, João Gomes
de Campos, Vigário Quin
tília Costini, Gasparino
Zorzzi, todos tecendo con,
síderacões em torno da
peosoa do homenageado. O
Deputado Fontana, em

palavras rápidas agradeceu
a homenagem. Na sua ora

ção, conclamou a todos a
cerrarem fileiras em tôr.,
no das candidaturas vito
riosas do Marechal Lott e
.João Goulart Celso Ramos
e Doutel de Àndrade, para
que o país tenha quem
continuar a política de
eenvolvímentísta do Presi
dente J.K. e Santa Cata
rina retome, novamente os
caminhos do progresso,
As candidaturas nacio

nalistas à presidência da
República em Campos No
vos, bem como a chapa
oelso.Doutel, infligirão aos
seus opositores, avassala
dora derrota.

(

O pagamento sem n�ulta
deve ser efetuado ate o

próximo dia 30.

Esta multilite, adquirida
para o partido pelo sau

doso Presidente Nerêú Ra

mos, quando. chefiava o

PSD nacional, trabalha
noite e dia na propaganda
de Lott-Janço e Celso
Doutel.
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AS FAIXAS

PUnio apOiará
mesmo LoU

As faixas dos eanâiâatos
governistas, quando não
estão atadas nos postes da
Eltta - com perdão da
má palavra - andam cain_
do aos pedaços, enroladas,
rasgadas. como as que
aparecem no clichê ac'ima,
localizadas no terreno on
de antes era o Palácio
da Assembléia, incendiado
CRIMINOSAMENTE (con
forme laudo pericial) e
cujo processo a AUSTERI_
DADE engavetou,.. "

RIO - 4 (V. A.)

O sr. Plínio Salgado continua a manter
contatos com es srs Armando Falcão e Gusta
vo Capaaerna, prmcipais articuladores do
'movimerfto político situacionista.

O -Qltefe' do OOP conferenciou com O" sr.
Gustavo Capanema, que está no comando
das articulações políticas do comitê lotista.

Novos
AO PREFEITO DE

JOAÇABA

Brizolla
respon
de ao pé
da letra

O deputado E v i 1 a s i o
Caon recebeu mensagem
telegráfica transcrevendo
os termos do expediente
enviado pelo Governador
Leonel Brizola ao sr. Ruy
Homrich, Prefeito de Joa_
çaba, a respeito de protes
to feito por membros da
UDN do Oeste em torno da
participação do líder tra,
balhísta gaúcho na cam

panha politica em nosso

Estado. É do seguinte teor
o telegrama:

'

"Dep. EVilas,io Caon -

As. Legislativa
Florfanópolís
Agradeço mensagem ilus

tre 'companheiro Para co
nhecimento companheiros
Santa Catarina respondí
seguintes' termos insultoso
telegrama me foi dirigido
Prefeito Joaçaba: "Recebi
algumas centenas de men,

sagens e telegramas de
muitos Municipios de San
ta Catarina apresentando
congratulações e solídarla,
dade minhas palavras e

afirmações em Florianó
polis ocasião lançamento
candidaturas Celso Ramos
e Doutel Andrade. Em pro
testo apenas o mm e ainda
suspeito e grosseiro. Des,
culpo-lhe o insulto e a in
tolerancla- 'que não me

atingem e não podem íntã,
mídar a quem quer que
seja: primeiro porque não
há regra sem exceção e

segundo porque cada um
dá o que tem." Cordiais
saudacõe« Engenheiro Leo
nel Brízola Governador do
Estado.

SÔBRE JÂNIO:

��i�( de URJ pmJre
Ao Diário Carioca, edição de terça.feíra, colhamos a

carta abaixo, enviada à aeccão "A OPINIÃO DO LEITOR"
daquêle prestigioso matutino, pelo Padre paulista Joã�
Longarone, e dirigida ao Padre Negromonte,

"Desta vez é um sacerdote católico que lhe escreve
uma carta de protesto contra as injustas acusações com
que Voma Revma. tentou afastar do candidato católico

oI1�

TENDÊNCIA

Os círculos situacionistas estão na convie
cção de que as pequenas dificuldades surgidas
para a formalização do apoio dos integralistas
à chapa Lott-Jango serão removidas dentro de
algumas horas, mediante simples interpreta
ção dos documentos que deram lugar a dúvi
das.

praticante os eleitores ca
tólicos. Serei breve: per
gunto a V. Rvma. qual foi
o deputado estadual (de
São Paulo) que fêz um dís,
curso violento de protesto
contra a príaão de agita
dores comunistas ordenada
pelo general Lott, no mo
mento comandando a 2.°
Região Militar? Pergunto
mais �uem foi que, no dia

seguinte a uma fotografia
com as mãos pejadas de
rosários vístosoã, ao lado
de S. S. João XXIII abra,
cou o ditador comuníata
õ Brasil? Tôda a imprensa
brasileira publicou o fato
e as palavras.
da rusosiévía, Titó, elogiou
o seu regime, apontando,o
como um regime ideal oara

(Cont. na 7.a pág.)

haviam atingido sua exma. esposa, o que, de resto,
também fundamentava a receptividade encontrada
para o desagravo à sociedade.

xxx

O tempo não correu muito, depois da cassação
do mandato, por falta de decoro.

Mas. .. as portas do Palácio, onde ainda gover
na o mesmo sr. Heriber-to Hulse, já se abriram para
�L olher o sujeito passivo da cassação!

xxx

E há dois dias, nesta Capital, êsse sujeito pas
sivo e o senador .Irineu Bornhausen, em conferência
reservada, por mais de uma hora, estiveram frater
nalmente bebericando e faturando.

A essa reunião esteve presente o deputado San
tos Lins, filho do diretor do Inco, e diretor de um
jornal que f.oi o primeiro a sugerir a cassação do
mandato!

PEDACO
t

de
DEPOIIMENTO

PREFEITURA

Mês �e im�ostos e �ôsto na
lrin�a�e

Outra novidade com relação ao Departamento
A

de As

sistência Municipal concerne à instalação de um posto de

consultas médícae, no distrito de Trindade, aparelhado
com serviço permanente de enfermagem: _

E . .

I' x x x
, aSSIm, vai aque e In.;.- Éste mês ou contribuin ..

Portante setor da admí, .

ínío devemnistração pública do 'muni- tes do m,UnIClguraria dacípío prestando relevantes recofl�ter aotelsmpôsto Pre-servo d t C Pre ei ura
.

IÇO[! ao povo es a a-
di I Territorial além depítaj, sob o comando co- la e. '

nhecido do médico, dr. Os- outros tnbutos.
valdo R. Cabral, cujos ss
forços são prestigiados pe_lo Prefeito Osvaldo Ma
chado.

Um dia, não faz muito,
o Secretário do Interior e
Justiça e o chefe d09 Ser
viços de Imprensa do Pa;
lácio procuraram o Presi,
dente do diretório metro- Rubens de Arruda Ramos
politano do PSD e o secre,
tárlo gera! do seu órgão
regional, para trazer-lhes de parte do Governador
Heribérto Hulse, uma proposta.

Outros encontros aconteceram entre essas quatro pessoas - Laert Vieira, Jaime Arruda Ramos,
Aderbal -R. da Silva e Rubens de Arruda Ramos _

visando à objetivação da iniciativa governamental,
que era, nada mais nada menos, do que a cassacão
do mandato de um deputado indecoroso.

-

Já à primeira reunião, como ponto de parí.ída, x x xfoi feita a indagação:
.

Se os fatos se repetissem, a atitude da direção- Qual a atitude da UDN e do seu presidente, oposicionista, no caso, não variaria. Seria a mesma,sr. Irineu Bornhausen? porque, antes de tudo, ela consubstanciava uma sa-A resposta foi pronta e decisiva, sem margem tísfaçâo à família catarinensa,
para qualquer dúvida: Mas, com minha mão à palmatória, confesso que- A UDJ'f apoiará a medida com o voto unânime errei quando divergi da opinião de Celso Ramos, ao

� da sua bancada e o senador Irineu Bornhausen está me advertir:de perfeito acôrdo e dá, integral solidariedade à de-
,

- A nossa conduta não podia nem devia ser ou.cisão, que julga necessária ao saneamento dos nos- tra. Mas amanhã o Ir íneu e o cassado estarão abra-sos costumes políttees, çados!Mais uma indagação foi necessária para fixar Meu 'chefe somente errou quando acreditou que.compromissos : muito diverso seria, em quaisquer circunstâncias, o--.. - Como agirão as demais_bancadas na Assem- comportamento do governador Heriberto Hulse, dada-,'" blé'ÍlÇ -

a motivação da sua iniciativa.
En.quanto isso a tmpren- J O �retário do Interior e Justiça informou: x x xsa Oficial imprime as car : - O g�rno e seu líder no legislativo promo, A melancolia deste relato, todavia, não nasceutas - sem tiro - õo SI'.

. ve�iio. ges,tões jb�.lo a elas para que a decisão sejaCarlos Gomes de Olivei-j - ,I da entrevista de anteontem. Começou com a certezaUnanlme. '

1'a de que um filho do governador, entre uisques COI'.
. . .

/'
E assim aco teceu ... diais, já admitira o dedo do cassado à ponta do seu

,

� x x x nariz .. "A i�iciativ� do\ governador Heriber�o Hulse, en- Que o pano de,sça-rápido sôbre tanta .•. auste�tre ouhas motIvaçibe's, assentl'\'vu
-

em lllsulti)s que ridadel---� ----------------�,--------------------------------------------------------,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pa..ra almoça� e jantar bem, depois de sua
B casa, QUERENCIA PALACE HOTEL

SSSSS%SSSSSSSSSSSSI�S:11::21�::S:SS;:::;::5Stc...
$S'SS%%%SSS%%SSiS

CELSO RAMOS é o melhor!
É a esperança dêste Estado,
Nesta hora em que é preciso,
Rigor de um chefe adequado.

O CANDIDATO
. .

CELSO RAMOS que a Aliança da Vitória cons
tituida do PSD-PRP-PTB-PL elegerão em 3 de
outubro.
Em Brusque

óntem, onde assjstíu a missa solene, competições
esportivas e banqueteque constituiram as manifesta
ções de abertura dos festejos do Centenário daquela
cidade.
Em Florianópolis

Hoje o candidato encontra-se nesta Capital.
VASSOURA NOVA

Um novo vassoura, vassoura nova que varre bem,
assumiu certa Secretaria. Primeira vassourada foi
certa. Mandou .uma comissão ao interior do Estado
para procurar, investigar, descobrir três jipes de
repartições subalternas. Em vez de três, foram "acha
dos" nóve! Estavam em mãos de reverendos vigários
e cabos eleitorais udenistas.

Êta, governinho!... a vassoura que não era' de
boa qualidade amoleceu.

.Suspensa a ordem por ordem superior. ficou a
desordem c o vassoura' após o teste de amolecimento,
amolecido a vassoura para não varrer, entrou para
o cordão dos vassoureiros.

o Clube programou uma visita ao Edu_ IMPOSTO TERRITORIAL
candárío Santa Catarina. Aquelas ertan- CELSO RAMOS incluiu na sua plataforma de
ças lIue estão longe dos seus pais porque govêrno, a EXTINÇÃO do Impõsto Territorial. To-
êstes s.� encontram internos na Colônia tal-men-te!

.
.

O candidato "pescada", que antes de 'ser, já era,Santa Teresa a tratamento de saúde, re- esta propalando a redução do mesmo impôsto, que ele
ceberão uma bonita mêsa de doces e se. mandou aumentar, quando foi o pior Governador do
rá também organízada uma hora de sul do Mundo.
arte onde serão executadas músicas edu. ESCOLHIDO O CANDIDATO DE RIO DO SUL- x - x - x - x -

PSD e PTB unidos apresentaram ao eleitorado deDOMINGO a bonita Heliane Lins rece, cativas do nosso folclore. Para essa fes- Rio do Sul o nome de Raulino João Rosar, considera.
berá a faixa Rainha do Clube. Doze de tinha contamos com a generosidade de do vitorioso, juntamente com Os nomes de Lott, Jan-
Agosto .0 dr. EugêniO T. Taulois, Presi- amigos qu�, prazelrosamente, estão con- go, Celso. e Doutel.
rente 'do Clube, fará a entrega da faixa e tribuindo para aquela obra que muito OS MUDADORES

Como os maquis na França, lutam 03 MUlJA-
uma jóia, a majestade em foco. tem contribuido no campo da assistência

DORES em Santa Catarina, para mudar corr, CELSO,
- x - x - x - x - social, no nosso Estado. libertando o Estado da .chupança aniquíladora do

FOMOS INFORMADOS que a srta Nilce - x - x - x - x - Inco e os catarinenses do atraso ocasionado pela es-

Massi,o,'nan Miss Elegante Bangú Jõaçaba, OS PRODUTOS de maquilagem de He, tagn�cão de ISànta Catarina patada .

b bnnlt t d lena Rubistein embelezarão as Debutan, Os MUDADORES fazem guerrilhas e lutas sub-rece eu um om o carro, presen e
.

e
terrãneas, pois estão como os maquís em tremenda

seu pai sr. Romano Massignan.
.

tes de 1960, no grande baile do Clube inferioridade de armas. Eles não podem aparecer por-
- x - x - x - x - Doze de Agosto. A preferência que lhe à que sào servidores ameaçados de perseguição, peque-

O LIONS CLUBE da cidade de Crícíu- tem sido dada pelas senhoros e senhori-ff�� nos comer,dantes que os fiscais de fazenda rondam
como abutres, gente humilde sôbre a qual uma polí-ma marcou o desfile Bangú' naquela cí , ta que adquirem seus artbgos de maquí-
c ia arbitrária exerce, com ilegalidade impune, esrna-

dade., para o dia 3 de setembro próximo. lagem e perfumaria na Drograria cata_�� gadora opressão.A renda desta parada ele, elegância, que rlnense é uma imposição insuperável

deti Os MUDADORES vingam-se como os da Polí-
escolherá Míss Elegante Bangú orícíu, sua linha de produtos no nosso mundo cia Militar que invertel'a_m a propaganda do ônibus
ma, reverterá em pról do Asilo de Men- social.

"
escandaloso. Agora, eles mforam que da 'Diretoria de

dicidade.
_) , 'I'rânsito Público saiu um pacote contendo 6 chapas1 -x-x-x-x-

J I I 1 h b rlparticu ares, acrac as, >C um arras com chapinhas- x - x - x - x -

.

O SIl\'I�A'TICO casal sr e sra �r. ElpL de 1959.
.

ICLUBE SOROP1.'IMI-STA DE FPOLIS. dío da Costa Souza em eorrsparrhta do dr J I

·ll DUAS IRREGULARIDADES: o uso indevido em
O Clube Soroptimista de Fl()rianópolis Theodoro .Leíles de Oliveira, homenagea- carros oficiais e chapas de 1959.

dando cumprimento ao seu programa de ram a sra. Izabel da Co-st-a Souza em um Assim os vassoureiros vão varrendo o respeito, a

SERVIR, organizou para os mêses de iant:lr no restaurante do Querê�cia pa-' moralidade e a des eênéia no uso da eoisa pública.
DIFERENCA DE ATITUDES·julhq e agôsto um programa de vi:titas a lace. Apresentamos, õntem, ao leitor, uma série de ati-

Hospitais e 'Obras lIt: Assist�ncia 'Social, FINALMENTE, será iniciada; dia 8,de, tudes earacterísttcamente diferentes, entre os méto-
levando a todos o seu cunrôrtó, a sua pa- agôsto, na Rádio Diário da Manhã, a no,

I
dos serenos e calmos do PSD e os processos raivosos

lavra amiga !l a certeza da sua solldarle., vela de Zélia Melim Trompowsky, íntl, .' e provocadores dos governistas. Hoje temos mais al-

!i�.

mas atitudes: .

dade, tulada "Ninguem Foge do Destino" -

_ Os convencionais udenistas devem ter notado
.
No dia Í7 de jclho visitou o Hospital Trata-se da primeira" novela de uma es- profunda diferença entre as faixas aliancistas exal-

Nerêu Ramos, apresentanllo uma hora de critcra cataríneríse, lançada pelo rádio, tando Lott, Jango, Celso Doutel e os petjorfativos ::so:
arte com a finalidade de distrair os que de nossa Capital. gans" bornhauseanos, como o tnstemen e amoso vai

que é mole" e outros que tais.alí estão'? tratamento de �de. Foram - x - x __: x - x -
_ Nenhuma faixa aliancista menospresando os

executados vários números de "música NA CIDAUE ·de Tijucas foi lançado o altos próceres ou as instituições udenistas.
pelo sr. Castelan e srta. Silvia Ounha e concui-so de Miss TijucHs Clube. Colocou. - Nenhum convencional ficou perplexo ao ver

gracíçsos números de bailados pela me , se em primeiro lugar a srta Maria de em letras garrafais estendidas na rua, infantis ten-
nina Laila Guimarães. LOÍlrdes Marques. tativas confusionistas, tolas mentiras como:

"Aroldo está com ,Celso"
l Dia 31 de julho, data em ,!ue se cpme-

.
.' "Jaime. o último campeão, bandeou pa,ra o outTO

CSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS54%SSSSSus:,.,.%%%t;,..,.SS%\"Sf%%$� e"·.''''� lado".

� I O
nem lhes ofereceu melhores Não ouviram também as bombinhas de t.raque

(

t··
.

t!
meios de vida. A falta de um cujo efeito é ridicularizar 03 que a soltam.

a�es e 80 t ou e
·'>[!�,rutura popular, "incapaci- Não acha (} leitor que',as vasSouras moles e gas-

• dade de fazer um Govêrno do tas estão suiando em vez de limpar?
povo e pelo povo, leva-nos a AQtTELE GANHA A ELEIÇÃO

O A I" â�cf��i��g� o ����to�e:q�gI��� dão ��ifa1�a�.ott6tt�S J��;o�dll(}:J���mD�l{tl�r�e�nw�
(Cont. da 8.a pág�) Hospital para os previden_ dicado, convidando_o a en_.1 Campos. . .

I I'
.

h'
.

1
. - ,

r" . tregar os destinos- de Santa - Cumpadl'e, aque e a 1 vaI gan a a �n e!(;ao.OSVA",DO MltU DISSIDÊNCIA E LUTA ciários. Ainda o próprio de-
C t' 'd"

..

d' I - Porque logo êsse te palpitô?LAMA E BURACOS GRANDES E MENORES _ PESSOAL putaêio Doutel. de Andrac;le já a arma a 1 elas mal� .lg_
_ UM ... fluem não vê? Se o nome é Campos,

Passou por Lajes nada e nas e a programas. maIS sm- '
.,

IDeplorável o grande trecho da Avenida Mauro Ramos e A •

m

n?Sj
cero" mais de pêrto iden a c1':irn11ad't tu·do v�i vota 11e e: ..O dr. Doming'os Valente do que 5 vezes depOIS de. eleI_ • e -

Co'a UDN a dissidêncIa,adjacên2ias. Somente lama, muita lama e uma série de Júnior disse que tem a con_ to deputado, e tem consIgna_ tificados com as aspiracões C CELS\) vão o� Partidos'grandes e pequenos buracos, transbordando dE água vicção de que esta dissidên. do verbaL' t:0 qrç:;tn:ento .Fe_ do povo. Nossa mensagelll. ('�: éELSO as pr:ferência�,'lamacenta. cia chefiada pelo Senador deral para lll:stItUlçoes laJea_ será recebida em todo lar ca_ I Com CELSO todos reunidos.
Êste, o lastimável estado em que se' encontra toda

Saulo Ramos, retrata unica- nas. e atendido �os compa- tarinense. onde apresenta- I �
aquela populosa zona, servido por um comél'.cio em que ��n;�o���n\��a o Pâ�s;;fa�� g����� oe ;�e����\�O do �O:B I ���o: g����te g:��OD:�=

.

C,\.r.:.o:ss:ss:ss:ss:ss:::scs::::s=::ts:..

,.s:ss:SS::SS:::t-C.=::s=::%c:s�
� eha de tudo como padarias, uma peixaria, um mel'cadinho Doutel de Andrade, que êle em Lajes. e ac_rescentou:. DE, como as bandeiras dêS.-1 e J �sortido, vários armazens, açougues, etc. mef':UO, o Senador Saulo Ra_ - Sa�to de cas� par�ce I tes'ideais - concluiu sua en_ <li

E a freguesia tem de patinar na lama e pular sôbre mos, trouxe e apresentou ao ce!to, nao faz mesmo· mJ.llto ' trevista o dr Domingos Va_ I � J II
PTB catarinense em 1958 co_ mIlagre... . I lente ..JÚnior

.

a nossa repor_
'

1)buracos que são muitos ou então, procUl'ar outros lu- mo cand'd t t ;" k- W !!'W&�I a o a Deputado ABSTENÇAú FAVORECEU' a5em. S>+SS&@ - ---

gares mais distantes para se prover do necessário. Federal. Naquela época o sr. LACERDAO ônibus que trânsita por alí, tem que ziguezaguear Doutel de Andrade era um
fiel trabalhista, secretário' de O dr. Domingos Valente

faZf)fJdo ,curvas apressadas e Iperigosas por entre os pos- Jango. homem capaz e ho_ Júnior dis[!e, após, que em
tes da luz pública, pondo em ,constantes sobressaltos nesto que vinha prestar rele. 19�5 deixar:;tm d� votar, .:m

os passageiros, além de deixar os mesmos .com os l'Íns vantes serviços ao Partido no LaJes,. �1 mIl eleIt?res o que

estragados e doidos. Estado· - naL! palavras do: b�nefIC�ou a candl�a�ur� do

E alI', pode-se afl'l'mar, a dOl'S s d t ti Senador Saulo Ramos, frizou' sr. Jo�ge !-aceJ1da dlmmumdo
. pas os o cell rtl a

o entrevistado, acrescenta _ su!!: dIferença ..AtUl!ol�ente o
cidade. do:

n deItorado laJeano e de 32
Sem calçamento, no barro crú, que qvalquer chuvi-. m�l .votos, e ser� tentad,a a

nha transforma em ·sabão escorregadio se encontrai
- HOJe com surpreza nos_ mmIma abstenç.ao P?ssIvel,

. .
., sa, o mesmo Senador Saulo aumentando aSSIm a dlferen_aquela SllJelra toda ·com o nome de avelllda. Causa do., Ramos critica o Deputado ça em favor daL' càndidatur,lS

Nêstes dias de chuva e chuvinha miúda embora Doutel de Andrade nas mes_ CELSO_DOUTEL.
.

constante, não há quem se aventure a passar naquele mas virtudeL' que êle ontem Disse mais, que a candida- Dizem que a verdade dói resultados, são contrários às maneiras
tl'echo. reconhecia. Quanto ao fato· tum a Prefeito do Sr. Volney E dl'zem mUI·to beln. A verdade 1" d '

do deputado Doutel de An_ Della Rocca alcançará a mes_ e OI e pensar, suas.

drade não ser catarinense ma vitória. O candidato co_ mesmo. O expediente que usam, é a cegueira
quem deve responder sõbr� mum do PSD-PTB e outros Quanto mais se apercebe dos raios da razão, a mentira, não lhes importan-
isto é a história do Estado partidos é um eng,enheiro

I
fulminantes da verdade, da sua magnâ- do a expectativa social, ,a honestidade

que possuiu ilustres pers'o: químico, moço, inteligente. .

't' 'd d t rIi d com que povo, o eleitor calca as suasnalidades da nossa vida po_ capaz e dinâmico em suas, I?lm� .�Sl IVI a e, con ra an o um es-

lítica e administrativa como funções, tendd galvanizado a ··tado de coisas que não traduz a realida- atenções, para os importantes e difiniti-
nascido fÓl'a destas divisaa opinião púb�ica lajeana. ,/ '1'

•
-

de, áver1tci,;lade, mais argumentos nos vos destinos da nacionalidade..
territoriais e que nem por is_ MENSAGENI PE LAJ� .

sãi)' dados, pàh1 i>--plah{'i" .1 ..s-teiéia", i.o. Mentir, :crrelltir, engodar para ga-to deixaram de prestar rele- AO ESTAq nestas. uhar, é o lema. {Colocar adjetivos falsos,vantes serviços ao povo. Cito - O povo cjft' 's, por
'Jara exemplo, e dignos, os meu interq;;kCÜO, '��' e E, as dôres na verdade infelizmente, eivados de calúnia de injúria, ofensivos
Governadore[. Hercilio Luz e confia que I

_om o' apOlO d .. _ tem atingindo um !>em número de ho- à moral é o truque. Tudo na base da
Jorge Lacerda.

I
sivo e fra��CO doa trabalha: mens envolvidos no presente campo raso inconsequência, das imunidades, que' o

SERVIÇOS PRESTADOS dores, o Estiadd saia,�ê�te se� moral e a
_ Devo esclar.ecer qUe pa_ , entorpecim ento admImstra�I_ das pu,gnas políticas. As dilacerações se dinheiro compra, mas que a

ra Lajes o Deputado Doutel vo que o .abate e ? reduz �s lltes estampam às faces, na missão tor- verdade condenam.
rie Andrade prestou relevan. condiçõelf menos dIgnas. ·Nao tuo de inverter os papéis, de contar os Que decepção, diremos!

tc.,<; servicos. Instalou em d�_ : há uma., ,obra ��quer qUe ca-I fatos.!\, MANEIRA, omitindo o que é ver. Que cusparada em nossas face, di.
zembro do ano passado u racte:t:;"'-"e o apOlO do Governo

dadeiro t d
.,

I t ra-.o os cI'dada�os I'libidos que ouviam cer-Pôsto do SAMDU. e 'Vamos in1JtrJ<1dO, em 1950 em �avor I
"

argumen au o VlSlve men e co·

ter ag,?l'a as in"":'lJaçóes de
'- 1;}adol'�s cat.a�·me�. I

rados de vergonha, embora reconhecen. tos pl'ograminhas políticos, da rádio ori-
se falar ·claro, que o povo um posto do SAPS; umE! �do l�enttflCaçao, do íniimumellte, que as in,justiças e os cial do govêrno .que aí está!

AgênCia do IAPETC e p" , tl'abalhadorQs I
'fi'

NOITES A'MARGAS '

Eloy de Amo�im

Nestas madrugadas frias e brumosas
A respiração aos poucos vai sumindo,
Os espasmos meus brônquios comprimindo
E as alterações são sempre angustiosas ...

Nestes momentos as horas se eternizam
E cançado de 'sofrer me sento à janela;
Fico esperando corno sentinela;
Desponta o novo dia e as dores suavizam

Quem na vida não viveu um sofrimento,
Quando o enfrenta é um eterno tormento,
Brada aos céus e lamenta as amarguras ...

Assim como passaro que, suporta ferido,
Vítima de um cruel golpe desferido
Suportamos, assim, também, as desventuras.

.RIO, Agôsto de 1960

SRA PEDRO PAULO
MACHADO

MADEIRAADEMAR A.

sra Jurema Cavallazzi

Em meio a seus familiáres
e amigos, comemora na data
de hoje .maís um aniversá
rio o sr, Ademar Américo
Madeira, associado da Asso.
ciação dos Cronistas Espor_
tívos de Santa Catarína e

grande desportista.
dr. Adernar Madeira que

durante algum tempo mili
tou na ímprensa da capital
escrevendo para o diário
A GAZETA, diversos e im
portantes artigos sôbre a

.Taça do Mundo, ,di�utada
!m11 1958 na Suécia, presen,
temente, encontra_se afas
tado de nossas íídes espor
tivas, dedícandovse inteira
mente a profissão de círur,
gíão-Dentísta.
Nesta oportunidade, apre

sentamos nossos votos de fe
licidades, extensivos aos seus

familiares, na esperança de
que esta data se reproduza
per muitos 'anos mais.

E' com satisfação que re

gistramos na data de hoje o

aniversário ela exma. sra.

MARIA DAS NEVES MELO
MACHADO, esposa de nosso

colega de trabalho jornalis
ta PEDRO PAULO MACHA_
DO.
A aniversariante que é

pessôa bastante relacionada
em nossos meios sociais, por
certo receberá tinúmeras
manifestações de simpatia e

apreço de pessoas amigas.
A sra Maria das Neves as

felicitações de "O ESTADO".
FAZEM ANOS HOJE:
srta. Eneide de Araujo
sr. Alvino Lang Jacques
sr. João Rosa Cherem
sra. Maria Eunice Pam_
plona Silva

- dr. Manoel Porto da

Sil-Iveira
- sr. Mario Costa

ATENÇÃO j'EROM'ODELlSTAS!
Inscrevam-se como Sócios no Clube Aerornodellats

"Santos Dumont" para [()der concorrer . à competição
na "Semana das Asas", construindo o seu Aeromodelo
Informações com: Otamar Bohm - Presidente

Rua CoI. P. Demoro 1440 - Estreito
Mauro Souza - Técnico
Alm. Lamego, 142.

P.S. Aceitamos .propostas das Firmas que querem
patrocinar.

OTAMAR G. BOBM
Presidente.

Ás crianças escolares e moradores se não quizerem
dar uma volta de mais de um quilômetro, pl'ocurandQ
caminho melhor, porém ainda, em más condições, são

obrigados a se sujeitarem a tudo, sujando os sapatos e

meias de I ar.o: a do barro vermelho ou receberem dos veí
c:ulos que por alí passam, jatos de águas barrentas d.os
inúmel'os buracos, cada vez mais fundos e perigosos.

::t de se lembrar mais de uma vez, que ao firmarem

,contl'ato, a Prefeitura e o Governo do Estado, quandO
aquela cedia ao Governo a grande área para a constru
cão do Instituto de Educação, ficou à cargo do Gover-
1;0 Estadual, por intermédio da Diretoria de Obras PÚ
blicas do Estado, calçar todo aquele trecho.

O Instituto começOu a ser construido e até hoje,
não foi ,cumprido o acordo.

À Diretoria de Obras Públicas, assim, cabe fazer

cumprir o contrato.
É exatamente isto, para

SSSSS'$SSS'%SSSSS%SSSS%S$$SS%S%�

contecimentos Sociais

mora o dia da Vovó, o Clube soroptimiS-Uta de Florianópolis visitou o Asilo de Ve
lhos Irmão Joâqnim. Ofereceu um Ian, .;

-x-x-x-x-

HELENA RUBISTEIN PRESENTEARA'
AS DEBUTANTES DO ANO COM NO-

. ,

VOS LANÇAMENTOS DOS SEUS
MADOS PRODUTOS

AFA. che de doces e frutas aos velhinhos com

dádivas angariadas entre amigos.
Para dar um ar festivo à data organi

zou uma hora de arte. As simpáticas se

nhoritas Maria de Lourdes Campos Dtl,
za e Edeltrudes nutra cantaram ac�pa.
nhadas ao violão músicas alegres que fi·
zeram desabrochar risos nos velhlnhos

-x-x-x-x-

MARIA FERNANDA Reis festejou no

último domingo, o seu 5.° aniversário _.

Na confortável residência, elo sr e sra

José Reis, Maria Fernanda, recebeu cum

primentos de suas amiguinhas.
- x - x - x - x -

que naquele Asilo encontraram um, refú-
O SR E SRA DR PAULO (Myriam) ,gio segunro para carregar com mais sua.

Bauer, estão circulando nos festejos do vidade li cruz dos anos.
Centenário de Brusque,

-x-x-x-x-

O QUERENCIA Palace, oferecerá às
Debutantes do Ano, dcmíngo, dia 14, um
elegante coquetel em seus salões. O acon

tecimento está marcado para as 18 horas.

Dia 14 de agôsto - DIA DO PAPAI -

-x-x-x-x-

BEATRIZ Luz no Rio, recebeu telefone
ma internacional, Buenos Aires-Rio.

Mentir. �ara
sobre viver

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A fala do
í

"imortal"
machados pipocavam(Conclusão Ido discur

curso proferido pelo
Acad.êmico Nerêú Cor

rêa).
PALAVRAS FINAIS

Minhas L'2nhoras, meus

senhores, senhôres acadêmí ,

COS,
Cabe-me a honra de em-

possar-me, hoje, na cadeira
n.? 40, que pertenceu a Vir.,

gilio Várzea. Há dezenove
anos precisamente, que e.-ta
pol trcn 3" como tantas ou

tras da nossa Academia, se

encontrava em disponíbílida,
de. Comentava eu, de uma

feita, qUe entre a Academia
Brasileira de Letras e a Ca
rarínense só havia uma dí,
fcrança: é que, enquantà lá
exietem, via de regra, mui
tos candidatos para pouca'
cadeiras, aqui há sempre
muitas cadeiras para poucos
candidatos.
Nessa observação não vai,

evidentemente, n e n hum a

crítica deeaírosa à nobre
Casa de José Boiteux, nem
ao alto espírito do seu Pre ,

sidente, o meu querido ami
go Gama d'Eça, que a tem
animado com aquela fé dos
primeiros cristãos, mercê da
lépida e sempre renovada
juventude do seu espírito.
A Academia Catarinenae

de Letras, ao instituir qua
renta lugares para o seu

quadro de sócios, não aten,
tau para a circunstância de
que, na Província, os qUe se

dedicavam ao nobre, mar
nem sempre compreendido
mister de penaàr e escrever,
era em número muito pe_
queno.

Aquêle velho Torquato do
apólogo de Monteiro Loba
to, ao afirmar que o mal da
nossa raça é a preguiça de
pensar, ilustrava a sua as,

sertiva com esta pitoresca
comparação: "'Se o govêrno
agarrasse um cento de fa
zendeíroa dos mais ilustres e

os trancasse numa sala, com
cem machados num canto e

uma floresta no outro; e se

no. meio r da sala pusesse
uma secretária com papel,
pena e tinta, e Ihee dissesse:
"ou vocês pensam meia ho
ra naquele papel ou botam
abaixo aquela mata", daí a

cinco minutos cento e um

medida das minhas tõrças,
para qUe ela seja um órgão
cada vez mais vivo e atuan,

te no panorama daa letras
ca tarinenses.

Aqui chego de mãos vazias,perobas!. . . é verdade; mas trago o co-
A vida em nosso país mu, ração cheio de fé na missãodou de tal forma, que o ve , da Academia e o propósitolho Torquato, se acaso res, de colaborar convosco, na

�':lscitasse, teria de inverter
os têrrnos do apólogo, poía
é quase certo que hoje não
encontraria mais um só fa
zendeiro que quisesse pegar
no machado,.. VITALIDADE, FORTALEZA
Na verdade, em nOSSOE E CONSTÂNCIA

"

diat- já é 'bem maior o nú, Prestaram homenagem ao
mero dos quj, frequentam o, Santo Padre os estudanteslivro e o jornal, preferindo a I do mundo inteiro através
pena ao primitivo instru-l dos ginasianos de Roma,menta do lenhador. Mas, que acorreram à Basílica de
mesmo assim, fácil não é en,

,

São Pedro, no dia 20 ,de maiocontrar e-scritores e poetas' último. O Santo Padre João
para completar os quadros] XXIII, depois de expressar adesta Caca. E acontec2, aín, 'I

imensa alegria de ver tanda, qu.e muitos na .0 querem tos jovens dispostos a en,
assumir cornprormssos com frentar o futuro do mundo
a Academia, preferindo a

I
convidou Os estudantes a me;tranquila comodidade de I ditar sôbre três palavras:uma vida sem obrigações a I ,vITALIDADE FORTALEZAesta precária e ilusória imo r- e CONSTÂNCIA.

talida�e sem fard�o e eem I Lembrou o Papa que "oespadim . . bem-estar coletivo, espuI-Devo confessar que me tual c material da socíeda;sinto orgulhoso de tornar ! de, é resultado do cuidadoassento numa Academia a com que cada pessoa em
que pertenceram figuras co- particular se aplica ao a,
mo José Boiteux, Nereu Ra., perfeiçoamento interior, e a
mos e Adolfo Konder, e pos; disposição das energias dehli, no seu quadro, verda, que é dotada". A verdadeiradeíros mestres e homens de vitalidade foi assim descri
letras que a dignificam e ta pelo Sumo Pontífice: "A
honram a cultura brasileira. pessoa individual quer fa-Não vos trago, senhores zercse boa para correspon,Acadêmico, nenhuma men- der às exigências de sua
sagcm nova para o vosso e['- alma: cultiva seu espírito napírito, nem haveis de no- escola para dotá-lo ele uma�: r, no timbre da minha voz sã e profunda cultura, se
DU no sentido das minhas gundo as aspirações de sua
palavras, senão o mais puro inteligência. E é dêsses es;
sentimento de administração forças que, a seu tempo, se
e de reepeito por esta Casa. criglna uma benéfica írra,

díação, da qual todo o mun
:lo se benéfica: e esta é a

verdadeira VITALIDADE".
Continuando ,o Papa falou

.ia FORTALEZA como sendo
a virtude característica dos
jovens. A FORTALEZA; disse

nas

o Papa, "não é audácia; não
é pressa, não é opressão dos
outros por uma orgulhosa
afirmação de si, 'não é nem

mesmo o primado exclusivo
da força elo corpo, em pre
juizo da inteligência e do
coração, da gentileza e da
bondade. A FORTALEZA é
uma virtude cristã que síg,
nifica f'atsgante e às vêzes
dolorosa conquista de uma

ordem reta, de domínio de si
e ele superícridade do espírl;
to. Ela é associada índísso
lüvelmente à procura e ao

amor da verdade, da justiça
e da equidade. E' manifesta
ção de domínio interior, de
domínio dos sentidos, de res;

peito aos outros".
-A virtude' da CONSTÂN_

CIA, o Papa a focou em re

lação à vida prática, quan
do, terminados os estudos,
cada qual estará sob a res,

ponsabílídade de si mesmo.'
"Infelizes sereis se vos tal,
tar a virtude da cor.stância
Tudo poderia fracassar: r.

piedade, se reduziria a puro
exercício exterior de culto a

caridade tornar-se-Ia cãl_
culo de interessada ambição;
a pureza seria uma simples
expressão exterior cavalheí,
rismo ou de ostentada mas
não vívida honra. Então se

extinguiria a juventude".
Acredita o Papa que a vida

é a realização de um S ;'lho
da juventude, e por· isso,
'insistiu em que cada um ti
vesse seu sonho para levá-lo
a uma maravilhosa realída,
de: sonho de generosídade,
de retidão, de elevação; um

propósito d� bem agir, de
sacrificarcse c de edificar, e

isso em bem pe.isoal, da fa
mília e da s.o,G�dad.e ..�.;.al:na
nhã, (Div. CRF).
Frei Clarêncio Neotti, OFM

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

MADEIRAS PARA !C:
CONSTRUCÃO

IRMAOS BITENCOURT
CA.I� BAf),\�Ó 'ONf 1907
AN r 1(·0 :l t ,.,) <; I T o 0,.\ Mi Ao N I

-(tNSINO
. fIIII'

A VENDA "AS

BANCAS DE 'ORNA1�
E REVISTAS

CONfECClONA·1( OUALOUE. npo
DI CHAVI

Qua: franclsco Tolenlino, n,' 2G

APEDITIVOS
�USICAOOS

OAB /!lAsP3Hs,

Ia. "'"
--------------------------------- t'

-' 'ondas médias e curtas - �'

21,05 horas

SÓ Ci\FE ZITO

R Á D I O (j- U A R U J Á
a partir de Agôsfo 2,as. 4,as. e 6,as

Direcão de OSCAR BERENDT
Cont.l'�,-\'<lp.Ta de Mauro Melo.

Sonoplastia de onpliO Souza
- "st" de rádio-teatroInterpretaçae de ca

?LA Si'.
',80, DUA....,
IROMA, 52. '1

/

CQNVAII< DIAPl.O

FLOPIANÓPOUÇ
:------------D IaETO

b. PAULO
, RJO /

:YA�
CRUZEIRO� C)SIJL

D E C R E T O Prefeitura Municipal de Flo_
O Prefeito Municipal de rianõpolis, 1 de agôsto c,le 60.
Florianópolis, no uso de OSVALDO MACHADO

\

."

/
-

ASSISTÊNCIA MUNICIPAL LABORATóRIO
-- ATIVIDADES DO l\(I'E:8 Alcançaram a. 26 os exa,

DE·J;{�LHO --MAI-S>DEi.oOG mes de u'hna ' tfrr nJ;'os de,
DOENTES MATRICULADOS, sangue. Os casos de conta-
o dr. Osvaldo Rodrigues' gem globural perfizeram a 8;

Cabral ,diretor do Departa- I
.1JS de hemoglobina a um e os

menta de. Assistência Muni_I de rezee a 4. Outros exames:
cípal, enviou ao Prefeito Os- I

2.
valdo Machado o relatório ENFERMAGEM
das atividades do mêa que
passou. Por aquela síntese, Os curativos foram da 01'

verifica-se que o referido De; dem de 590. Outroa 3 trata

partamento vem cumprindo mentos diversos constam do
com eficácia o papel que lhe registro. As injeções infra,
é destinado dentro da ad., musculares foram de 817, e

aa endov-enosas de 37.

FARMÁCIA:'MAIS DE
2.000 RECEITAS

ministração municipal.
DOENTES MATRICULADOS

E CONSULTAS
1. 084 roí o total de doentes A farmácia municipal ror,

neceu 2.170 fórmulas.matriculados no mês próxi
mo pausado. A clínica médi
ca acusou 782 consultas; a

pediatria, 520; a oftalmolo-
gia, 2; a gínecología, 46; a Impostos Territorial e Predial
urologia, 24. O protocolo de Taxa de Limpeza Pública e

atendimentos de operários Imposto SôbÍ'e Atos de
municipais e famílias regis_1 Economia do Município
tra o total de 98. A soma de
consultas ascende a nada me

I
3.0 TRIl\'lESTRE DE 1960

noe que 1. 572.
VISITAS A TÕDA PARTE

I De ordem do sr. Diretor do,
Em julho, a equipe de mé- Departamento da Fazenda,

dicos da Prefeitura realízou torno público, que durante o

5 visitas na sede do munící- corrente mês, se procederá
pio e 18 ao Interior da Ilha, nêste Departamento, a co

perfazendo 23, o que, compu- brança dos Impostos e taxao
tados apenas os dias úteis, i.eÍma mencionadas, corres;
orerece média de quase uma pondentes ao 3.° trimestre
-ísíta diária.

I elo corrente exercício.
Findo o prazo acima, os

INTERVENÇÕES aludidos impostos e taxas i:!3-

CIRÚRGICAS rão acrescidos da multa de-

EDITAL

20%.

Departamento da Fazenda,
em 1.° de Agosto de 1960.

M. C. de FREITAS
Chefe Serv. de Contrôle

Tesouraria.

Exatamente 21 interven.
ções ctrúrgícaa assinalam o

labor desenvolvido no Impor,
tante setor. No já mencíona,
do lapso de tempo, foram
concedidos G atestados de sa

nidade: Uma inspeção de
saúde foi realizada.

GABINETE DENTÁRIO
Outro índice da intensa

atividade. Eis 0& números:
curativos, 280; extrações, 97;
obturações com anestesias,
402; intervenções, 97, além
de 8 tratamentos diversos,
num montante de 1.084.
APLICAÇÕES

I FISIOTERÁPICASAtingiram a 62 as aplica

I çõe[' de infra_vermelho, no

r· :r;rt1Pâ;taine�e Assistência

Municipal. •
t

SW1S atribuiçõee, resolve: Prefeito Municipal

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

em ,perfeito estado de conservação, preço de oca
sião -- Tratar pelo telefone 29.11

NOMEAR:
de acôrdo com o art. ..

1 .320, item I, da Lei n.o
246 de 15/11/1955 e da
Lei n.o 441 de 4/7/1960.

QRLANDO LINHARES SO
BRINHO, para exercer o car

go i/solado ,de Q,adastrador
AuxUiaF; Padrão M, de pro.
vimento efetivo ( com Qua_
dro Unico do Município, com
exercício no Cadastro Fiscal.
Prefeitura Municipal de Flo_
rianópolis, 29 de julho de 1960

OSVALDO MACHADO
Prefeito Municipal

D E C R E T O
O Prefeito Municipal de

Florianópolis, no uso de
suas atríbeíçõsa, resolve:

EXONERAR:
ORLANDO LINHARES SO

BRINHO, do cargo .de Auxi
liar do Expediente, padrão I,
de provimento efetivo, do
Quadro Unico do Município,
com exercicro no Cadastro
Fiscal por ter sido nomeado
para �utro cargo público.
Prefeitura Municipal de Flo_

rianópolis, 29 de julho de 1960
OSVALDO MACHADO

Prefeito Municipal

D E C R E T O

O Prefeito Munfcipal de
Florianópolis, no uso de
suas atríbuíçôse, resolve:

NOMEAR:
de acôrdo com o art.
1.320, item I, da Lei
246 de 15/11/1960.

n.O

OOVALDO PEDRO VIEIRA,
para exercer o cargo de For_
neiro, padrão I, de provi,
mento efetivo, do Quadro
Unico do Município, a contar
de 1.° de julho do corrente
ano.

CLICHÊS E CARI�BOS DE BORRACHA
façan' seu pedido na Empresa Gráfica qrajaú Ltda.
Rua Tiradentes, 53 - Flor-ianópolilJ.

.:r.
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Lider e lanterna A(Jversários Doming
O Campeonato Citadino de Prófissionais de 1960 atingirá domingo $'ua anfe-penúltima rodada, devenâo cotejar Figueirense e Atlélico
O alvi-prelo deverá conservar a liderança e a invencibilidade ft�ente ao "Ianterna" que tenlará sua primeira vit,ória. Bôa ,peleja deverão
sustenlar "Furac�orr .e "Tigre" que es tão com seus limes em condições. para o que dér e viér. Aguardemos pois o choque de depOis

. de amanhã que reuni rá pela sexta. vez êste lano os dois cate gorizados conjuntos.
I

N-ÚM-E-RO-SO-O-CA-M-,'PE-ON-A,-O-Ct'-AO:___:"INã'
DE PROFISSIONAIS���rnmTIlli�

II

I
.

:RIO DO SUL - O certame'
desta cídade, teve andamen
to na tarde de domingo, 0_

portunídaríe em que estive
ram frente a frente as equi
pes do Quinze de Novembro
e Rodoviário. Para 'O Quinze

'�,e Novembro, bastaria JUm

SImples .ernpate para conse,

guír por a�lte'cipação O' ti,
tuln máxímoría região, refe
rente a, temporada de 1960,
enquanto que- ao Rodoviário

interessaria apenas uma vi

t?ria. Nestas circunstâncias,
O' cotejo foi desenvolvido,
tendo o onze do Rodoviário
resistido bem ao seu aritago
nísta na primeira, etapa
quando conseguiu abrir a

contagem e manter um em

pate por Ixl , Porém na se

gunda fase, o clube quínzís,
ta acelerou o ritmo de jogo,
conseguindo então' mais dois

pontos que lhe deram o ti;
tuló máximo.
Outros detalhes: 1.0 tem

po: lx1. Final: 'Quinze de

Novembro 3 x Rodoviário 1.
Tentos de Pita aos 3W m,
Arão aos 9 e Eimr aos 29,
para os campeões e Manéca
aos 25 m. para os vencidos.

Quadros: Quinze de No

vembro: -Pípe; Oastelan,
Hans e Garoldo: Arão e Ga-

mos que êste cotejo será ím, 'resta, pelo campeonato da do Sul, estará presente aos

possível se realizado uma Manchester, não foi realísa., Primeiros Jogos Abertos do
vez que o clube blumenauen, da devido- .ao mautempo, ten Interior Catarínense, a se

se terá compromisso pelo do s1::1.0 transferida para o r&aliza,rem dentro de breves
Super. próximo .día 7. dias, em Brusque.

.

TUBARÃO - O zagueiro ITAJAI - Em compromís- BRUSQUE - O prélío mar,
gaúcho Rato, que serviu ao so amistoso, bateram-se em cado para a tarde ele domin
selevionado catarinense, no luta na tarde de sábado, as 150 entre Guarani e Carlos
último brasileiro, ainda náo representações do Almirante Renaux, não foi realizado
chegou a um acôrdo com o Barroso � d Vasto' Verde. em vista de um desentendi
clube hercilista para a re- Resultado final, foi um em- mecto havido por parte de
rorma de seu contrato. Sa- pate sem abertura de conta- diretores dos dois clubes. O
be.se que O' Ferroviário fez gemo Guarani chegou a se apre,
uma ótima proposta ao za, RIO DO SUL - No setor sentar e mcampo, mas o Car

gueiro central, Que deverá de aspirantes é a seguinte a los Renaux que havia dís,
ser aceita pelo craque. colocação ,�os clubes: pensado seus elementos ho-
JOINVILLE - A partida 1.0 lugar Rodoviária ras antes, negou-se a com,

programada par a tarde de com 3 p.p. parecer, o que sería quasí
sábado, -entre América e 2.'0 lugar - Atlética Ban- impossível. Emt vista dif'lso, I

Floresta, pelo campeonato cária com 4 p:p. Guaraní, entrará com um

da aMnchester, rião foi rea- 3.° lugar - Quinze de No- protesto 'na Liga. Todavia
lízada I:'.evido 8.0 mau tem- vembro com 5 p.p. pessoas influenciadas do soe,

po, tendi} sido transferida 4:0 lugar .� Canto do Rio cer brusquense estão tentan

'para o próximo dia 7. com 8 p.p. do esclarecer a situação até
ITAJAI' - Em compro- SÃO BENTO DO SUL -

AI'
então um tanto confusa.

misso amistoso, bateram-se cidade serrana de São Bento
em luta na tarde de sábado,
as representações do Almi
rante Barroso e do Vasto'

Verde. Resultado. final, foi
um empate sem abertura "e

contagem.
RIO DO SUL - No setor

seguimento na tarde de do

mingo, que apresentou o

prélío Cimemport e Marcílio
Dias. Depois da primeira fa

se ter terminada cem Ü' mar,
cador em branco, o Oímem,

port, conseguiu dois tentos
nos últimos 45 minutos, de
cretando a derrota de seu

antagonista que desta for

ma, bastará um empate no

próximo cotejo a ser trava.
do provavelmente 'DO próxí,
mo domingo, para conquis
tar o título máximo do ce �l

tenário. Renda: cr$ .14.620,00.
JOINVILLE - O certame

da Manchester prosseguiu na

tarde de domingo, com a

realização de uma única pe,
leja. Foram adversários os

conjuntos do Caxias e do
Fluminense. Vitória do onze

Caxiense pela contagem de
3x1.

SÃO FRANCISCO DO SUL
- Mais um clássico local,
deu secuêncía ao certame

regional, em que estiveram
em confronto os elencos do

Atlético e do' Ipíranga. Vi.
tória maíuscula do onze a;-,
.tleticano por 2x1.
TUBARÃO - O jogo qUE

daria prosseguimento ao

certame local, e que retini
ria os quadros do Nacional

A Tabela 1da Jaca "Brasil"
. .

RIO, 3 (V.A.)�":"'�S#/erá ao to: [ôgo n. 1 - Pará x Ma

F.'luminense, campeao �al'ia� :r)â� �eJté,m e .�. 'Luíz .

ca, locomover-se para N1:te.roi respectivamente; jôgo n. :;.
. a- fim de enfrentar .0' F6ns.�': '- Pflraíba x R. G. do Nor;

de 'aspirantes é a seguinte ci, -a, campeão dó Estaqo do te, em JO'ã Pessoa e Natal;
colocação dos clubes: .�io, estreando

_
na "Taça jôg:o n. 3 :_ F. C. Bahia x

1.0 lugar: Rodoviário com Brasil", na noite de 23 do Sergipe, em Salvador e Ara-

3 êorrente conforme .rícou es-' cajú: [ôgo n. 4 - Alagoas xp.p. ,.. ,

go; Acacío, Manéca, Dinho, e do HercHio Luz, foi trans, 2:° lugar. Atlética 1}ancá- tabelecido por comum. acôr, Bahia, provávelmente
.

em

Pímba � Emir. Rodoviário: feri�o devido ao mau tem. ria com 4 do entre os dois clubes. A Maceió e Salvador.

Armando; Bíba, Remi e Di, po. 3.0 lugar: Quinze de No- CBD organizou a tabela para Segunda rodada, até 7 a

nha; Bica e Bentinho; Aldo, BRtrSQUE O match vembro com 5 os jogos da Taça, que corres- 14 de setembro: jôgo n. 5 .-

Negrão, Pita, Santana e programado para a tarde de 4.° lugar: Canto do Rio ponde ao Campeonato Bra., Ceará x vencedor do jôgo n.

Dilson. domingo entre Guaraní e com 8 pontos perdidos. sileíro de Clubes Campeões, 2.

O árbitro foi o senhor Dá- Carlos Renaux, foi transte- SÃO BENTO DO SUL - A dedicado exclusivamente a Terceira rodada, até 21 {'

rio -dos Anjos cem bom tra- rido, devido as constantes cidade serrana de São Ben_ '2quipes profissi,onais. Os re- 28 de setembro: jogo n. 6 -

balho, tendo O' cotejo sido chuvas que desabaram en' to do Sul, estará presente ;.lreser.tantes das federações vencedor do jO!go 1 versu�·

travado no estádio Canôas .. todo o Vale do Itajaí. aos Primeiros Jogos Abértos não se interessaram pelo as. vencedor do jôgo 5; Jogo n

BLUMENAU - Mais um ITAJAI' - A esquadra do do Interior Catarinense, a slmto, tendo comparecida 7 - vencedores dos jogos ?

prélio foi realizado na tárde Cimemport ao vencer o Mar- se realiz'arem 10.entro AS; apenas três membros do Ccu- e 4.
de domingo, p-elo Super cílio Dias na tar,de de do- breves ,dias em Brusque. selllo TécnicO' de Futebol, srs.
Ca.mpeonato de Blumenau. mingo, deu um grande passo BRUSQUE O prélio .Alfr,edo Curvelo, Abrahim Quarta rodada" até 19 a 2f,

Palmeiras e Olímpico, foi o para a conquista do título, marcado para a tarde de do- 'febet, e Ulmar Hargreaves, de outubro: jôgo n. 8

clássico em que o conjunto ,'pois doming1o próximo, es- mingo entre Guarani e Car- que foram assistidos pel!o se- vencedores dos 'Jogos 6 e 7,

grená, 'jogando em seus do. ta,rá joga,ndo em seu's domí- los Renaux nã.o foi realizado cretário geral, sr. Abílio de Aqui estará estabelecido o

mmlOS conseguiu suplentar 'nios, bastando somente u:r: em vista d'e um desentendi- Almeida. vencedor da Zona Norte.
seu valoroso adversári'o por empate, para se consagar mento havido por parte fIe MAIS UM A ULTIMA HORA Zona Sul - primeira roda-
2xO. O jogo em sí tra-nscor. campeão do centenário., A diretores ,dO's dois clubes. O . O certa'me será disputado I ��, até 23 a 30 de agôsto:
reu com maior presença do equipe cimemportina for- Guarani chegou a se apre_ por dezóito coneorrentes, Jogo n. 1 - Guanabara x

t,eam esmeraldino mas que mou com: Nazareno; Nelsi; sentar em campo, mas !) te:c do sido incluido à última Rio de Janeiro, em Niterói e

no entretanto não refletiu Moreli e Mazi'nho; Nonho c:' Carlos Renaux que havia hora o campeã sergip Rio d�e Jif�neiro, respectiva-
no marcador sendo portanto Jóquinha;. Acari, Nilton, Le_ dispensado seus elementos Santa Cruz, da cidade de Es- mente; jôgo n. 2 - Esplri
o resultad.o até certo pç>ntQ aI, Telê ,e Lacava. Marcaram' horas antes, negou-se a COfi- tância que comparecerá com Santo x Minas Gerais, em

injusto para o PaLmeiras para os grenás Nilton ao.,! parecer, o que seia quasi uma e�uipê mista. Os demais Belo Horizonte e Vitória; jô-
que agora encontra-se no 40 e Jóquinha de penalidade" tmpossível. Em vista disso, concorrentes são: - Pai�sêr: go n. 3 - Paraná x Santa
último pôsto, em situaçao' máxima aos ,44 minutos, o Guarani, entrará com um du, camp�ão do Pa,râ; M"to Cat!j-rina, em Florianopolis �

bastante melindrosa. <?utros ,ambos ,da fase final. O árbi_ protesto na Liga. TÜ'davia, Clube, ,da Maranhão; Estrêia Curitiba.

detalhes: 1.0 tempo: O1ímpi-' tro foi o senhor Gilberto pessoas influenciadas do. ,4.0 Mar, da Paraiba; AY.l;: Segunda rodada, até 21 a

co 1xO. Final: OlímpiCO 2xO Nahas com bom trabalho. soccer brusquense estão ten_ i R. G. dO' Norte; Capelense, de 28 de setembro: jôg'O n. 4 -

Tentos de Avelino 'Contra aos Anormalidades: Telê e Dico tando, escl'arecer a situação
I
Alagoas; Fluminense, da vencedores dos jogOS e e 2;

, ,
foram expulsos do gramado. até então um tanto confusa.

I Guanabar�; FiO�seca do Es- jôgo n. 5 - venceod.'Ol' do jô-
Renda: cr$ 14 ..620,00. I .

BRUSQUE - A esquadra, t'ado do RIO ;RIO Branco, do g'O n. 3 versus Ri0 Grande

RIO DO SUL - O certa- do P,aisandú entrará com um I EspíritO' Santo; Cruzeiro, de do Sul.

me desta· cidade terminará pedi,do à Liga, solicitando -a i
Minas Gerais; Curitiba, dlo Terceira rodada, até 19 [) i

na tarde de d!Omingo com a data de sábado, para efetuar I Paraná; Paula Ramos, de 28 de outubro; jô,go n. 6 .

efetuação de um jogo que uma partida contra o olím_1 Santa Catarina; Grêmio PÔ- vencedores dos jogoS 4 e 5.

reunirá os elencos do Quin- pico. Todavia, acreditamos! to_Alegrense, do R. G. sui; Aqui estará estabelecido o

ze de Novembro e Atlética que êste cotejo sera lmpossí- Palmeiras, de S'ão Paulo; San vencedor da Zona Sul.
Bancária enquanto que no vel de ser realizado uma vêz ta, Cl'UZ, de Perna;nbuca: Semifinais - até 16 a 23

sábado jogarão Rodoviário x que o clube blumenauense Fortaleza, do Ceará e F. C. de novembro: São Paulo
Canto do Rio. terá compromisso domingo Bahia, campeãio atual da versus vencedor ,c.a Znnr-_

;J r-

BLUMENAU '- O Super pelo Super. "Taça Brasil", mais o cam- Norte e Per;'- .,
-'.�- bC

-

rt"'"
-

.

p �se aperce e·.,'

Crumpeonato, terá prosse_ TUBARÃO - O zagueíro peão do ano, da Bahia. ven
s d�'lfntl1fnP'(((':U" versus

guimento na tarde de do_ gaúcho Rato, que serviu ao TABELA
_.v {Ir da ona Sul.

mingo com a efetuação dq selecionado catarinense, no Ficou' 'assim -

\
As datas ficarão a critério

cotejo que reunirá as equi- último brasileiro, ainda não tabela:
15anizada <1 elos clubes; os liocais serão

pes do Vasto Verde e do 0- chegou a um acôr,�o com o Zona N �'. indicados pela CBD, por sor-

límpico, ef prélio que se a_ clube hercilista para reforma rodada, �
'l'te primeira teio se�undo o regulamen-

Olim- figura ·comÜ' dos mai>s mo_ de seu contrato. Sabe-se que
:

2�30
de ago,s- to. .

pico perdeu uma penalidade vimenta.dos. 'o Ferroviário fêz uma ótima
máxima aos 45 minutos da: BRUSQUE - A esquadra proposta ao zagueiro central,
fase final, que Acari chutou do Paisandú entrará com um que dev,erá ser aceita pelo ,

V "�N D E _ S Epara, fora. Renda. cr$ .... pegido à Liga, solicitando a craque. �
28.950,00. data de sábado, para efe- JOINVV.LE � A parti i Terreno de esqü'h,q_ à rua Araci Vaz Callado no

ITAJAI' - O Su�r Cam. tuar uma partida contra o programada para a tarde
't�airro Nossa Senh�" de Fátima no Estreito,

peonato da cidade te"-e praS-Olímpico. Todavia, acreditr'- sábado entre AméricaJe 1

'� 13,35 X 29,50.
1 r pelo telefone 6262

9m da primeira etapa e Ne
nê aos 42 minutos. Qua.
dros: OlímpiCO: Alemão;
Bianchine, Nilson e AC�J'i;
HéliO' e Aduci; Nenê, Romeu,
Orion (Tião), Nanico e Lila.
Palmeiras: Juca; De Lucas,
Avelino e Fernando Cruz;
Daniel e Ivo: Jon�s.· Clo

doaldo, Dinho, Balsini, e

Albano. O árbitro foi o se-

nhor Wilson Silva com atua.

ção regular pecandO por

deiXia,r de assinalar uma pe_
nalLdade. máx�ma contra o

Olímpico e deixar de con

firmar um gol legítimo do

OlímpiCO.
Ancrmalidades: O

JOGOS REALIZADOS

1.0 TURNO
Figueirense 2 X Avaí 1
Paula Ramos 3 X Atlético 1
Avaí 2 X Panla Ramos 1
Figueirense 5 X Atlético O '

Avaí 2 X Atlético 1
Figneirense 1 X Paula Ramos 1

2.° TURNO
Figueirense 2 X Avaí 2
-raula Ramos 3 X Atlético 1
Avaí 4 X Pu ula Ramos 2

CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS PERDIDOS
}.o lugar - Figueirense, 2
2.° lugar - Avaí, 3
3.° lugar - Paula Ramos, 5
4.° lugar - Atlético, 8

GOLS A FAVOR E CONTRA

Atlético
.

Avaí
..

Figueirense ..

Paula Ramos
.

F C
3 - 13

11 8
10 4
10 9

t\.RTII�HEIROS
Hélio (Panla Ramos) .... 4
Pereréca (Figueirense) .'.. .. 3
Sombra (Panla Ramos) .. 3
Wilson (Figueirense) 2
Betinho (Paula Ramos) .. 2
Sérgio (Figueirense) 2
Ronaldo (Figueirense) v • . •• •••• •••• 2
Cláudio (Avai) 2
lVIoacir (Avaí) .

.. 2
Nilson (Ava í) ".. .. 2
Vadinho (Ava i) :.. 2
Betinho (Atlético) .. _ 2.)
Maiso (Figueirense) í
Zé Antonio (Atlético) '.... 1
Oscar (Paula Ramos) :... ...• 1
Marinho (Atlético) ' " 1
Abelardo (Ava.í) , 1
Roberto (Atlético) 1
Betin ho (A vaí) .. .... .... .... .... .. 1

ARQUEIROS VASADOS E NÃO VASADOS
Waldir (Paula Ramos) .... .. 9
Tatú (Avaí) .. .... ' 8
Waldir (Paula Ramos) ,.. 5
Dino (Atlético) 3
Alamiro (Atlético) .. 3
Domí (Figueirense) .. a
Djalma (Figueirense) 1
PamplOlla (Paula Ramos) .... .... O

P1FNALIDADES MÁXIMAS
Hélio (P.R.) cóntra o AtlétiC'o: convertida em gol
Cláudio (Avaí) contra o P.R.: convertida em gol.
Hélio (P.R.) contra o Fig.: canvertida em gol.
Osní (F.) cont:'a o Paula Ramos: desperdiçada.
Ronaldo (F.) contra o Avai: Convertída em gol.
Marinho e Eudes (At!.) c/ o P.R.: desperdiçadas
Hélio (P.R.) contra o Avaí (2): convertida e desp.

JOGAD_ORES EXPULSOS "-

Atlético x Paula Ramos - Zilton e João Martins
(P.R.) e Alair, Eudes, Pito la, Marinho e Hamilton
(At!.) - Atlético x Figueirense � Pitola e Ha
milton (At]') - Figueirense x Avaí - Ronaldo, í
do Figueirense. Paula Ramo.3 x Atlético -- Oscú
e Zilton do P.R. e Zé Antonio do Atlético. Avaí X
Paula Ramos - Enísio, do AvaL

-

JUIZES QUE FUNCIONARAM
Gilberto Nahas .... .... . ... 2

2
2
1
1
1

Salvador Lemos dos Santos , .

Virgilio Jorge .... .... ..

Newton lVIonguilhot . . .. ..

Benedito de Oliveira . ...

Iolando Rodrigues .... .... . ...

TORNEIO THOMAZ C. CABRAL
..

ASPIRANTES
1.0 lugar - Paula ��l �R;. .... .�

2.° 1.!l@.l' ,,"=� -�
_-'o

�r�_.;m.�:-;.q p.p.
- 3.ó lugar - Atletlco, 5 p.p.

4.0 lugar - Figueirense, 6 p.p.

PRÓXIMA RODADA
. .

Domingo: - Atlético X Flguelrense.

V EN D E-S E
. d 1952 em bom estado,

Um carro Sl.ca Aron ano.,
M' 930

. d ocas1'-ao Vêr e tratar a rua 24 de alO, .

preco e ,<. .

"

�(:E�s�tl�.e:i�t�O�)----�.���_::__;--�----------------
VAGAS

Temos duas vagas, para pessoas
.

realmente �a�a'
cl't'adas Os candidatos deverão ser do sexo mJascAul�mno' .

T' t . a Rlra eram
idade entre 25 a 30 anos. I a ,a t

Coelho - tB sala 21.
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIa'RIe DE S C' ,ATARINA FLORIANóPOLIS, Sêxta Feira, 5 de Agôsto de 1960

1lire(ão de: MILTON LEiTE DA COSTA e RUBENS

Ju risprudenda
COSTA

Justiça Pública em favor de
menor miserável atingida na

sua honra, que o 'seu repre,
sentante tenha poder legal
para provocar essa interven-

Habeas.corpus n. 3.126, da
comarca de Florianópolis.
Relator: Des. Ferreira

Bastos.

- Denega-se a or

dem.

Vistos, relatados e discuti

dos êstes autos de habeas

corpus n. 3.126, da comarca

de Floriainlóporris, impetran
te dr. Hélio Barreto dos

Santos c paciente Arolde da

Silva Gentil:
A' favor de Aroldo ida Silva

Gentil, denunciado como in

curso no art. 217 do Código
Penal porque 'autor de deflo

ramento de A. V" �mpetra
dr. Hélio Barreto dos San

tos a presente ordem, ale

gando a) - "que a queixosa
mãe da ofendida, é casada,

(inquérito policial- anexo

R Á D I O
G U A R U J Á,

PROGRAMAÇAO PARA O

DIA 5 DE AGôSTO DE 1960

SEXTA FEIRA)

As 6.35 -

Alvor'ecer 'Em Nossa Terra

As 7,05-
Revista Matinal
As 7,55 -
1\ VEMAG Informa

As 8,35 -

Um Amigo a Seu Lado

As 8�5 -

Repórter ALFRED
.

As 9,05 -
Telefone Pedindo Música

As 10,30 -

t\ntarctica Nos Esportes
;"s 10,55 -
Informativo Casa Brllsque

As 11,05 -
Musical Copacabana
.\S 11,35 -

Parada Musical Chantecler

As 11,55 -

ftepórter ALFRED
As 12,10 -

.

Sucessos Musicais "VARIG"
Às 12,25 -

A VEMAG Informa

As 12,30 -

Carnet Social
As 12,35 -
Enquanto Você Almoça
As 12,40 -

O Que Você Precisa Saber

As 13,05 -

Festival Phiüps
As 13,35 -

Convite à Música
_is 14,05 -

Espetáculo musidisc em Ri-Fi
A� 14,35 -

Trio Cruz de Malta
As 15,05 -
Telefone Pedindo Música
As 16,00 -
A VEMAG informa

Às 16,05 -
Telefone Pedindo Música
Às 16,55 -

Repórter ALFRED
Às 17,05 -
A Música que. você pediu
As 18,10 -
REE3ENBA 1-'
As 18,55 -

A VEMAG !nforma
As 19,00 -
Momento Esportivo Brahma
Aa 20,35 - �
Nas Asas do Sucesso .!
As 21,00 - r'
Reporter ALFRED
As 21,,05 -

Rádio 'Teatro
As 21,30 -
A VEMAG informa
As 22,05 -
Grande Informat.
As 22,35 -

•

W
Guarujã �

1.1
Os Sucessos do iDa

cão,
I

Também o investe
direito o poder ou

!idade do fato.
'

Desse jeito, observados que
foram os requisitos legais
(arts. 102, § 1.0, 105 e 226

§ 1.Q, I, e § 2.° do Código
Penal), nenhuma coação está
sofrendo :fl paciente sanável

pelo remédio pleiteado.
'A vista do exposto �

ACORDAM, em Tribunal de

Justiça, por unanímídaüe de

votos e consoante opinou o

Exmo sr. dr. Procuradr Ge
ral do Estado negar a ordem,
Custas ex.Iege.

18 .de 'Junho de 1959, corren
do já, a essa altura, a pres,
críção que anula o direito de

queixa, de vez que mais de

seis meses já ocorreram do

evento" (fls. 2-3).

Improcede, por inteiro, o - Sejam devolvidos ao

fundamento invocado. Juizo de origem os áutos a-

A lei processual penal fixa pensados.
nítidas fronteiras entre quer,
xa e representação. Florianópolis, 15 de

de 1960.

Enquanto o direito àquela Alves Pedrosa, Presidente.

só é conferido à mulher ca- Ferreira Bastos, Relator.

sada com o prévio consen- Hercílio Medeiros, Osmun-

timent do marido, esta in do Nóbrega, Maurílio Coiro

depende de tal Iormalídad- I bra, Ivo Guilhon, Belisário

eis que até ao responsável da j Costa, Adão' Bernardes, Vi_

menor, ainda que não seja :: tor Lima, Eugênio Trompo:'

representante da mesma, wslcy Taulois Filho.

vedado não lhe é dírígtr-se Fui presente: Paulo R.

ii. autoridade, cientificando- Biasi.

.1 sôbre o evento, e pedíndc
abertura do competente pro-

cesso.

Presidiu a sessão de [ul
gamento o Exmo sr. Des,

Arno Roeschl.
Fereira Bastos.

Acresce a círcunstãn ela li:.

que, na espécie, os autos

avocados noticiam que o pai
da ofendida sofre das facul

dades mentais,
" e não está

em condições de prestar de

clarações sôbre o caso de sua

filha" Úls. 30}.
'

Daí que -a, mãe de Alcione,

está, de fato, na díreçao e

administração do casal, f

mister não se faz para se

solicitar' a intervenção da

A REVISTA DO PARANA

em tôdas as bancas

LEIA
Panorama

Conselhos de beleza
TRATAMENTO DA

CELUTITE

aos autos) e, como tal, ne

cessitava da competente au,

torização marital para pro,
.nover a queixa, segundo

Queixa e repre , preceitúa o art. 35 do -C.P.P.;
sentação. b) - que o atestado médico,
- Enquanto o díreíto anexado ia fls. 30 do processo

àquela só é conferido à carece de valídade Iuridíca
mulher casada com o pois que ali se alega haver �
prévio consentimento marido estado internado
do marido, esta

inde-,
uma vez na Colônia; c') -

pende de tal formali; há ausência completa, no

dade. processo, de qualquer do-
- No caso) a mãe da cumento de interdição, que

menor ofendida está, resultasse capacidade à mu

de fato, na direç_ão e Iher, para mover o preces,
administração do ea, so; d) - que a queixosa te.
sal. ve conhecimento do fato a

Dr. Pires
Numa coluna destinada a

assuntos de beleza a. celulite
ocupa um lugar de destaque.
Trata-se de uma reação in
.flamatoría aguda ou crôní,
ca do tecido celular ou con

.juntivo. Esse tecido, .que
existe sob a pele ou em tor-
no das vísceras engloba, aín,

nesse da, arterias, veias e nervos,

a qua- representando um verdadeí,
ro papel de agente de sus

tentação e de conexão.
A celulite pode se locali

zar em diversas partes do

corpo mas com preferência
na face posterior dos bra,

ços, nas coxas, nuca, abdc,

meu, face. Esses lugares se

apresentam dolorosos e

quando apalpados tem-se a

Iímpressão da existencia de
I

índurações e nodosidades.

Quando se olha um indi
viduo celulítíco pensa-se á

fPrimeira vista tratar.se de

um acúmulo de gordura de

positada neste ou naquele
lugar e daí muitos confundi
rem um caso de adipé':'.iadl'
com celulite. A existência dr

junho: don e a presença de endure;

cim�ntos perdeptíveís entre

os dedos levam a diagnosti
car facilmente 'um caso df'

celulite.

Vejamos o tratamento. Em

primeiro lugar um regime a

limentar leve e desintoxican

te. Preferir carne magra,

peixe, legumes, verduras,
frutas, leite, coalhada. Vida

esportiva e despreocupada.
Em seguida corrigrr quais
quer distúrbios glandu'ares,
sobretudo tíroide, hipofise e

ovaíros.
Os tratamentos Iocr'

de grande importância e en

tre eles a massagem ocupa

lugar preponderante. Po

dem ser manuais e feitas

co msuavidade cobre os r

cleos celulitlços, visando

drena-los para o meio exte

rior ou então por intermédio
'de aparelhos de rôlo ou de

vibradores.
Há quem acrescente ao

efeito das massagens o de

..8gr-ic::::ultur-a
ji'

.

,.;�, ��w�1��!i'�lr

substancias químicas capa- curar logo no início a opí- ,existir tambem internam
zes de agir sobre o tecidos níâo de um médico, pois co-

I te sobre os planos regíon
atacados e incorporadas a m� há casos faceis também

I do coração, abdómen, et
cremes ou oleoso ex�stem muitos que são dHi_ l Nota: Os nosos leito
Esses são os metodos clás- ceis. leitores poderão dirigir

sicos e que dão bons reculta, E' preciso ter sempre em correspondência desta
do para Q tratamento da vista que a celulite não se ção diretamente para o

celulite. Como em toda as limita semente ás partes su, Pires, à Rua México 31
moléstias a questão é pro_ perficiais do corpo e pode, Rio de Janeiro.

'

::��---..,:::"

}�
CONFÔRTO

DO SUPER CONVIIR DI

REll ...

/' ._-_

MIRCIRA

R ISUA
PROXIMI

.

VIIGEM 10 o
• O ar refrigerado perfeito mantém. na cablnt.

a temperatura Ideal.
• A pressurizilção da cabine evita a d6r nOI

ouvidos e a fadiga causada pela altitude.
• As poltronas macias e de desenho anatô-

mico proporcionam grande confôrto ,00' e h.
bastante espaço entre poltronas e para clr4
culação.

• O vôo a grandes altitudes. caracteristico do
Super-Convalr possibilita vlagenl serenas,
"Ima das zonu de turbulinclL

DIÀRIAMENTE* ÀS 13:45 "
o

�

Com escala em São Paulo X
lU
o
o
:J
III• Exceto aos Domingos

[�ká�w&mt'
Ül Florianópolis: - Rua F.I�e Schmidt. 34

--------- ---------------- --�-----...

Celso sabe que 1 milhão c meio de

eatarinenses vivem no campo, trabalhan

do a terra.

Para a- população 'rural, de que de-

pende a população urbana, Celso quer

assegurar:
�". .

..

* extillÇão do Imposto Terntonal;

'i' assistência técnica por meio da exten

são rural. com a presença dos técní-
-

cos na casa dos colonos e mais com o

ensino em 2 Escolas Agro-Técnic'ils e

9 de Iniciação e Mestria Agrícola. No

setor de Pesquisa Celso criará uma

Estação Experimental e uma rêde de

sub-estações.

* guarda e conservação das safras agrí
colas em silos e armazéns.

* financiamento ao agricultor por meio

do Banco do Estado, com a ga.rantia
do preço mínimo na época do plantio.

* mercado para o consumo dos produtos

agrícolas, através a rêde melhorada

de estradas.

d t do trabalhador rural, coberto pelo Fundo de Desen
* seguro de aci en e

volvilnento Agrícola.

d. facilitacão ao máximo na compra. das terras devolutas..

;. parque; de máquinas agrícolas, à disposição dos agncultores,

ubsociações ou co'()p�rativas.

* foment.o e financiamento
(frigorífiCOS, etc.)

à indústria. de produtosr
a,grícolals

*

f

*

*
...
'.'

recuperação das terras

convênio com Oli proprietários,
colonização-.

alagadas rd sujj!it�
ov sendo

'(
à inundação, meéliant:}.
'-'l1tns, destir- .�t)..!I"" �

. I

• S J'ovens casaIS pa)
finanCiamento adequado 40

.

. nstrução de benfrr
equipamentos agncolas, e co -

bitação e exploração da terra.
. ('

. . . ra o aproveltamer
matadouros lndustrlals pa

.

rêde dt' mercados para ó abasteClmento r

,..

PROGRAMA DO MES
PELO 88.0 ANIVERSÁRIO DO CLUBE LEVAMOS A
CONHECIMENTO DOS SENHORES SóCIOS, QUE

PROGRAMA PARA O MÊS DE AGóSTO
É. O SEGUINTE:

IIIA 6 - SABADO

Às 14,00 horas na Sede Balneária -

Competição Esportiva -

.Sabre Individual -

Ã,s 17,00 horas - Festa de Confraternização dos s

nhores Diretores e homenagem a SÓciOR (Inaugu r
ção de retratos)

DIA 7 - DOMINGO

suas

CHURRASCADA
Local : Fazenda de propriedade do Sr. José Elias
Condução: Gentileza da Empresa Florianópolis
Local de saida: Sede Social, Rua João Pinto,
Horário: 10,00 horas.
USTA INA SECRETARIA DO CLUBE E RESTA
RANTE, PREÇO: ADULTOS - CR,$ 100,00 -

CRIANÇAS CR$ 50,00 ___.-
�
- �

Inscrição até dia 5 9"ep-ag"l'5Sto, às 18,00 horas.

_
__./"

DIA 8 �. - SEGUNDA FEIRA
,

.

.é\.>".>",ésentação do filme "GABY"
../ Gentileza dos Estabelecimentos José Daux S. A

/ Comercial - Projeção: Gentileza do Instituto Bra
- Estados Unidos. - Horário - 19,00 horas.

/ DIA 12 - SEXTA-FEIRA
JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO
LOCAL: SEDE SOCIAL - Horário: 17,30 hora
ENTREGA DE DIPLOMAS AOS SóCIOS REMID
PREÇO INDIVIDUAL - Cr$ 250,00
CASAL - CR$ 500,00

DIA 13 - SABADO
BAILE DE GALA

APRa8ENTAÇÃO DAS DEBUTANTES
HORÁRIO, - 22,30 HORAS
RESERVA 'DE �,'IESAS: A partir do dia 4,
A CR$ 200,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Kua CODselhelro lludra, 110 ! ,>- 7\\ ...... � la la la la la ... 'la _ la .. _ '. � Angustia _ Complexos _ Ataques � Manias _. •

relefone 3022 - .C,:a. Posta! 13� DR HENRIQUl: PRISCO DR; HUBI GOMES : Problemático Afetiva e sexual :I!:ndt-rêc;:o Telegráfico ESTA DO I
PAR.\ ISO .= Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -. :

U I H E T O H MENDONÇA DR. GUARACY A.: Insulinaterapia - Cardiozolorapia - sonoterapra e :
I{lJtJ�!I! cle Arruda Rarnns !4i'D1CO

•
Psicoterapia.' :

• Direção dos Pslqutátras - :• DR. PERCY JOÃO DE BORBA •
: DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA :
: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :

Cirurgião Dentista I CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :
C) Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 :

Especialista en. deutuduraa aua; : (Praça Etelvina Luz) ,

121. "tômícae. Horário; Dal 8 à. 12 la ! ..

lt.pnunt.c;:6... A. S. Lara L",a
I{:O:-- Rua Sena'or Da.tu " _ •.• &a'" _

I
OH. ANTONIO :\WNIZ

I
Tel. 115'14

UR. WALMOR ZOl\1ER

I
(;ARCIA

!JlploJOaao pela Fe.culdaa. Naclo-

I Dal d e MedlCloa da üolv"".ll1al1e
do Br••U

J F:x.lnterno por concurso tia ....r_

I oldade_Escol'a. (serviço do prof.
. Octávio Rodrlguea Lima). .:1-

l
interno do Serviço de Cirurgia do

HospItal I.A.P.E.T.C. do Rio a.

lanelro. Médico do fio.plta! de

Caridade e da Maternidade Dr.

I ('&.rlo.8 Corrê •.

IlOI';NÇAS DR SENHORAS-
Rua Deodoro, 15 - tel. 3820 PAHTOS - OPERACOI1S -

............................................. 1'.-\ I{TO SEM DOR pelo m6t040

_

-- pslco_profUatloo

J'oa-
...

o---M----·--·---s---a---
Consultório: Rua João Pinto D. 10.

O rllz i"s 16.00 à' lS,OO hOr... ,ltlll4e
com bor.. marcaa... TtlelOll.'

• ..' • :�(la5 •. Re.laêDcla: Rua OIDllal
Ulttencour\ n. 111.

(; l<: I{ E-N T K

H E D A 'fOR ES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machaoo - Zur}' Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

c O L A·H O R A O O R E S
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof, Carlos da Costa Pereira -

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoehto rle Ornei las - Dr. Milton Leite da Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixal' Netto - Walter
Langc - Dr. Acyr Pirlt.o dá Luz - Acy Cabral Teíve -;-.
Doralécio Soar·f'8 - Dr. Fontoura ReY - limar Carvalho
_ Fernando Souto Maior - RuI Lobo _ Rezende V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

P (1 fi' j (' I n A P I
Osmar A. Schllndwi!lm _ Aldo Fernandes - Vtrgtlío Dias
- Ivo Frutuoso.

c-

H.PR.".NT.�JlliT'

lo, 1'.,,1 .. Mut Vltórl. '''7 -

Tel. 14-8'4'
�rvlço T�le,r.n(."o da UNIT.U PR.l:88 .u -t-',

AGENTES I CORR.SPOj.JD.NT.�
.& .. Tbdo. oe &1unlclplo. r" I;!ANTA CA'fARINA

- ANUNC.J8
...41•• '. ceDluto, d� acorde ('.... '."1••• "'1,••

ASSINATURA ANUAL CR$ 600 . .00

A direção não se respcusabiliza pelr»
conceitos emitidos nos artizos assinadn-
--------------�---------

Persianas.
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSERTO DE PERSIMAS

Casa Laudares, Ltda.

-----�----------__-- -----w--------

r DI6IAII7E TOlHI ,..

'1" ",,� nOS\lAPCJOS

�.:·D�\, ft.�,�t"/ 7;1 ,.
� -

-

".4 SOB.fo:IlA..'\ " •. "MA":" li UE. �O\'EMt;lijO _. tSQ·dN.�
Ilt:A FELIPE SellMID'I

FILiAL "A l'iA1JERAN A',· IlISTRITO '00. 18� . .a:no - CAJlHU

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: NY 167 - C.R.E.A. 10.110 REGIAO _ S C.
Rua 14 de Julho (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

Dr. Hélio Peixol�OAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO! ADVOGADO--

Dr. Helio Freitas
Escritório _ Rua Felipe

Schmidt nO 37 - 2') Andar -

Sala 4.
DOENÇAS DE SENHORAS

PARTOd''''-- ... -"slRURGIA -

Residência Alamed�l
CLíNICA GERÀL Molto Konder na 27.

Consultório: Rua CeI. Pe-
--

Cau..:''''', Postal 406.
dro Demoro 1.627 - Estrei· T I t 2422
to, das 16 ào 19 horas (ao la-

e e one
-

_. o

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

- Estreito - Fones 2322 e
6367. �

DR. NEWTON D'." VILA

CIHURGIA GERAL

naenç4. de St'ubora. _ ;'rocco
logla - Eletrlcldad. Médica

Consultório; Ru. Victor .el_
relle. n.o 28 -- Telefone 8807

Consulta.: Dal 16 bar.. em CUan••.
Resldencla: Fona R 4U Rua BIlI
menau, n 7J

Especlalllta e-m molé.tl.. de S-

nhora. e V!M urlnárlu. cura ra_

dIcal dai ln1ecçõe. agudal e crô-

oleai. dO aparê1bl? genlto_urlnárlO
em s.mbc-. OI I6XO•.. DOlnçu dO 6ra'fiJ.a Contl·nenfe Dr. Miguel E M. Orofino

.parêlbo DIge.tlvo. do mtama n.. - Cirurgião dentista-
nervoso. Horário; lOY.a la 11 •

Lida.
Clínica de adultos - Raios X

I!'-2 àa li bora. CoIllUlt6rio: AUSENTE ATE' AGOSTO -

Rua Tlradentel. 12 _ 1 o andar C-yRSO DE ESPECIALIZA-
\

82 6. Retldêll�.: ••a· Tipografia e fábrica db ÇAO DE PERIODONTI� cor_n IFODe 4
• . O prof. S. Sthal ria UOlverSl-

[acerda Coutlnho. 11 (Cb,cara do Oanmbo. Impressos em gera. I I d .-l N Y I R'.,

I
c a e 'c.e ova 01' � no 10

��Bpanha - r01l1 _. F.·:.1a Aracy Vaz Callado, 186! de Janeir{l).
'

II
EsireHo - Florianópolis I Edifício São Jorg'c - Sala

16. Telefonc 2862

_ !Jo.nç... ae Sen!lO

Clinico. ue ...dultolral --

curso de Especlal1:z.ação no _rQlpl

tal dOI Servldore. do mltado.

(serviço do P.ro:. Mariano d. AD

drade ). Cunsulta.:· pela manhã no

Hospital de caridade. 'A tarde da.

16.30 noras em diante no consul

tório, à Rua Nunel Macbado, 17.

esquina da Tlradent.. - TIlt!.

2766. Re.,ldêncla - Rua .art

chal Gama D'EÇIl>. n.o 141. - Tel.

1120.

..t�:f
DR. AYRTON DE OLI

VEIRA

DOENÇAS 00 PULJ,lA.O -

_ T\,JBEHCULOSI -

consultório -- Rua F.II",

scbmldt. S� - Tel. 1801.

Rorirlo; das 14 •• 16 bor..

Re,ldênc1• - Felipe Schmlcn.

11..0 li7.

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOl;OGlÁ
ORTOPEDIA

consultóriO: Jojic.- pinto, 14 -

consulta: da. I" à' 17 boral. dli

rlaruente. MeDol ao. libadol Re

<trli,ncl1\' p,ocal\lva. Ullí Fone 2714

___ o ... •__

�- - ._-----.----

DR. LAUlW OAUHft
.ÇLINICA

MIDlCO

SANTOSPré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças

.

de Se
nhoras - Clínica Geral
H.�8idência :

Rua Gal. Bittencur.rt n,

Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Sehmídt a. 37. AvlS.. lua dlst,uta clIentela �ue

EsQ.. Álvaro de Carvalbo.

I
mudou seu consultótlo para Il. rua

T'\ liolr6árOIOo:. 800 dl
Felipe Schmldt; n. 39-A - .lCm

.. ·as , as 1 -v : ' lana-
"

mente exceto aos sábados frente a Padaria Canoca.

<\.tende com hora marcada

ORA. EBE B. BAR20S
CLlNICA DE CRIANÇAS

CaDA ..Jt ...

" II .,alUo L.' lU" .pt. I �",Qnd. • ....-lelr.

.... 15 a. I i bor ...

n.O&lANOf'OLII HI. - nu

IDRA. EVA B� SCHWEIDSON BICHLER
DF

CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Especrahet .. em moléstiaa de anus e recto

r,. .. tamen'to de hemorroidas, fiatulaa, et....

CLrur.ta &na!
'

CONSULTóRIO: _ P.ua CeI. Pedro Demcro,
Estre1to

DENTADURAS INfERIORES
MÉTODO PRÓPRIO

'� I X A ç Ã; O G A R'A N T I D A

DR. MOORRI� l(HWEIDSON
CIRURGlAU DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNrJERSIDADE DO f'ARANA
RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

. HOR�RIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 hora.'
HORAS MARCADAS '- das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

L'O TE S
Com grinde facilidade de' pagamento, vende-se lotes

a !Ongl) prazO s�m juros, sitos á ,1'Uá Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir �ua

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

Fone 2391 e 3426.
-��-- -------_._---------

APRENDA INGLÊS
.com O Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveir.a, 42

Mauricio dos ReIs - adv....gada
Norberto Brand _ advogado lIt

Advocacia em geral no Estadb de
I

Santa Catarina
..

INGLATERRA
ESTADOS UNIDOS

ARGENTINA

Correspondentes:
BRASíLIA
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO

Ed. SUL AMÉRICA 50 andar.

r;:::=======================================.=-===--_...

FI 1'" r '1'''1''''1''1'" iS 30 l2
12 Z,4 36 -&

IMPRESSORA
NlohiLD r*b�.

/- c@,..._--

CARIM��'1� ,-(NCADERNAÇÔES
SE:R...V " DE. CLJCHERfA

,I-°TIÇÃO E RAPIDEZ.
____o ...

QNSELHEIRO MAFRA. 125.
SANTA CATAH!NA

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

ATENDENDO DIARIÀMENTE NA
_,.

MATERNIDADE (ARMELA OUTRA
SERVICO DE RAIOS X

•

Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA '

EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do E,.,tômago - Vesleula Biliar -- Rins

Torax - Ossos - Intestino, ele.

Hister-osalplngografin Radiografia Obstétrica
(Grnvidêz) - Radiologia Pediátrica.

llISPÕE. DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEl\1ENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDERt;ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. õníbus à por

ta (Almte. Lamêgo) ,

RAUL P'�R[IRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
!;scrltorlo' Rua JoJ.o .Pinto n II lObO
: -íerone t1 2.487 - CalXil PJiltal n. U

E!ORARIO: Du 111 U \'1 bor-u.
xxx

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

tas .

DE MANHA - das 10 as 12 horas
DE TARDE -- das 4 as 6 horas

Consultas Rua Nunes Machado. 7 fone 3738.

Escritório de Advocacia
RU�l Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis'
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José' de Miranda Ramos
Dr. Evilásio Nery Caon

Que�tões Trabalhistas - Causas cíveIs, comerciais, crimi
nais e fiscais - Administraçã.o de bens - Locação e veno

ja de imóveis - Naturalizaçã.o - Inventários - Cobran-

ça1i - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

E

r··SYN·l·üEKO·' I
i p a\ r a o a s s o a I h o . i• •

!d o seu E s c r i t ó r i-o o u L a r I
• •

I Belezc I
� O'istincão i: .

.

II Dura'bilidadej
I I Informações e Orçamenfo !
I Osvaldo Meira I
I Av. Mauro Ramos'206 - Fone 2758 I,�

�.�.�8efi.••.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS, Sêxta 'Feira, 5 de Agôsto de 1960

A FESTA DO PADRE GODINHO 'CSSSSS%',:%SSSS%%SSS%%%SS%SSSSSSSSSSS%SSSSSSssssssssSSSSSS·SSSSSS'

(Daltom)
Quem teve a oportunidade de ouvir Os discursos de

encerramento da Convenção da U.D.N. notou, per,cebeu
desde o início, que a coisa foi preparada para o "ele,
gante" Pe. Godinho dar o "show". .

IM�d o reverendo adentrou o cine Rit:, as palmas
estl'ugll'am, ab�!a�d�: e�panando as demais re�epções,
inclusive a do loiro Iríneu Bornbausen.

.,

Os parlatórios que antecederam à fala reverencial
destacaram-se .pela brevidade em saudações rápidas aos

convencionais. Constituíram as velas, de diversas tona
lidades, para o bôlo do político paulista.

Pois bem, caros leitores, poucos ignoram a decan ,

tada eloquência tribunícia, o verbo fluente, as imagens
românticas de S. Excia. ou do Revmo.

Já em Joinville S. Excia., ou o Revmo., fincou con

ceito com aquela célebre figura da "líbêlula que se

libra". Parece-me que quem mais se engrandeceu com

os 3.djetivos, os qualificativos superlativos sôbre o Pa

lácio da Alvorada foi o Presidente J.K.. Em todo caso,
serviram para espalhar a fama, também pelo território
catarinense, do Padre, pupila evangélica do candidato

Jânio Quadros.
Ao assomar, ontem, à trlbuna, pelas manifestações

dos convencionais, ficou patente que era êle o "senhor

da bola ou do bôlo". E S. Excia., ou o Revmo. comoreen
deu muito bem a situação. Em terra de cegos quem tem

um ôlho é rei. Aliás, justiça seja feita: se o seu ambíen

te, aqui, é de 'cegos, êle, no entretanto, não possui um

ôlho só. Pode, é verdade, ver melhor com um do que
com o outro, mas traz Os dois órgãos inteirinhos.

Como ia dizendo, compreendeu, o ilustre orador, que

estava com o contrôle absoluto do jôgo, Então se expan

diu, em gorgeios, como o sabiá do Visconde de 'I'aunay.
Cantou sôbre a vassoura de Jânio e menosprezou a es

pada de Lott : fêz sinfonia com os Carlos Gomes; ape

drejou Brasília e, .corn a me .ma demagogia, lamuriou a

miséria do povo brasileiro; elogiou o "superavit" do

Estado de Santa Catarina, possíve!mente porque não en

controu obra do Govêrno digna de referência e é fácil

ig'nol'al' que o dinheiro está "cacifado" no Banco Inco;

por fim ficou encantado .com os olhos azu is e os cabe

los loiros do Irineu.
Se o eminente tribuno tivesse lido, ou, ao menos, se

lembrado da feiticeira, personagem de "O Aventureiro"

de Mílka Waltari, talvez não fizesse alusão aos olhos do

candidato . Não que êles tenham coloridos diversos, mas,

para mim, aquêle azul tem muito de .fclíno. Já deu muito

zar e acredito que desta vez pode dar até m�smo guer

ra civil. Quanto aos cabelos, mais "society" seria que o

Pe. Godinho dissesse "blond".
Ma« isso não interessa muito. O que preocupou foi

aquela história dos noivos, ou melhor, daquele casal de
enamorados que construiram, exclusivamente para si,
uma vivenda num longínquo páramo da Europa e .para
não a abandonar à invasão de guerreiros que fatalmente
eriam de passar por ali, atearam-lhe fogo que se desen
'olven em "orgíacas labaredas".

..� dedução lógica só podia levar a concluir que os

noivos - o símbolo do Pe. Godinho - eram Irineu e He
riberto, mas S. Excia., ou 0 Revmo., notando que para a

sua tese, a imagem não estava bem aplic'ada, t�rgiver.
sou, virou e mexeu e arrematou ,conclamando os con

'endonais e os eleit01'es- de Santa Catarina a porem a

água na ardêncial ,sim, a votarem em Irineu para a -con

inuidade da administração Irineu-Heriberto, Heriberto-
1'Íneu, ou seja, para a sobrevivência da casa dos noivos.

Realmente, é um encanto ouvir o Pe. Godinho falar
E eSsa a razão da festa.

S. Excia., ou o Revmo. sabe enfeitar o seu "quin
dim", mas, convenhamos, quem experimenta enjoa logo
porq ue a substância é só açucaro

De todo o seu edifício oratório, contudo, caiu um

andaime (não o Elias) que atingiu em cheio o Irineu,
quando S. Excia., ou o Revmo., advertiu o eleitorado ca

tarinense com o provérbio itrabe: "quando alguém te

engana uma vêz, o culpa,do é êle; quando és enganadc
duas vêzes. a culpa é tua".

Florianópolis, 1-8-60.

O'RAÇÃO DOS CONfiANTES
PETRóLEO NOSSO, QUE ESTAIS NA TERRA, BRASI.
LEIRO ISEJA .o VOSSO NOME, NO SUBS.oLO COMe
NOS TANQUES! A INDEPEND'ÊNCIA NOSSA, COM
LOTT NACIONALISTA, NOS DAI H.oJE SEN,H.oR!
PERDOAI AOS QUE FAZEM CAUSA COMUM COM .P
"STANDARD .oIL", TENTAND.o VARRER A S.oBERA,
NIA NACIONAL! NÃO NOS DEIXEIS CAIR NAS MÃO�.
DE JÂNIO QUADROS, AGENTE EXCLUSIVO De
TRUSTE.

NÃO NOS DEIXEIS SENHORES ELEIT.oRES CA

TARINEJNSES, CAIR NAS MÃQS DE IRINEU BOR

NHAUSEN, INIMIGO DECLARADO DOS BARNABÉS
AGENTE CONGELADOR DOS DINHEIROS PúBLlCOf
DE SANTA CATARINA ,EM SEU BANCO "INCO·'.
MISIM SEJA.

COM A ESPADA, 'O IMPERADOR PEDR.o I PRO
CLAMOU A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.

COM A ESPADA O DUQUE DE CAXIAS TRIUN·
FOU DOS INIMIGOS' DO BRASIL.
C.oM A ESPADA, O MARECHAL TEIXEIRA LOTT

EXPULSARA D.o BRASIL A CAMORRA ENTREGUIS

TA, C.oMANDADA POR JÂNIO QUADROS.
COM .o BAjNC.o DE INVESTIMENTO D.o ESTAD.o

(DA PLATAFORMA DE CELSO RAM.oS) SANTA CA
TARINA VERÁ, EMPREGADO MELHOR OS DINHEI-

ROS PúBLIC.oS.
'

COM LOTT POR UM BRASIL FELIZ
COM CELS.o P.oR UMA SANTA CATARINA

PROGRESSISTA.
Em 3 De .outubro Com Lott-Jango-Celso-Doutel

Para "O ESTAD.o" pequena l�ontribuição de um Barnabé
'------�---------------

, DR. SAMUEL· FONSECA
CIRURGIÃ.o - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal -

Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavida.des pela alta velo:idade

B.oRDEN AIR.oT.oR S. S. "'WHITE
Consultório e Residência: '"

Rua Jerônimo Coelho 16.� 1.0 andar -< Fone 2225

. Exclusivanu.�"';'e com horas marcadas

I

* AVISO AOS NOIVOS: Manteiga à
cr$ 300,00 o kilo; a carne está à cr$ 100,00,
estão vendendo à cr$ 110,00 e irá para
crs 120,00. Por hoje, é só, não quero des,
manchar noivados ....
* CADA ORGãO da imprensa escrita e

falada da Raroscap, terá a sua candidata
a "Miss Flor�anópolis de 1960", partici
parão do Concurso que será realizado no

próximo dia 27, no LIRA T. C.
* MARCIA ALBANI, filha do sr e sra

Gentil Albani, é a RAINHA DO CENTE
NARIO DE BRUSQUE.
'" "A MERIDIONAL PUBLICIDADES",
está apresentando uma interessante ex

posição de bebidas da Firma Germano
Stein SIA, com u� bar da Loja Pereira

Oliveira, na Rua Trajano. O'tfma suges,
tão. Parabens ...
O' AS MAIS ELEGANTES SENHORAS
DA SOCIEDADE BRUSQUENSE. apre.
sentadas pela passarela social de "O MU

NICIPIO": CARMEM RENAUX, EULINA

SCHAEFER, IRMGARD RENAUX, LUCIA
SCHAEFER, IVONE RENAUX, MARIA
IZABEL LUDIM, RENATE PASTOR, ANI
TA SCHAEFER, MARIA HELENA BRO

SE, ZITA BORBA e NORMA SCHAEFER.
':: NO PRO'XIMO DOMINGO, teremos o

DISCO DANCE, no Lira T. C., com um

"show" da 'Orquestra do Clube. 'As 11 ho

ras será apresentada a Miss Elegante
Disco Dance, Srta. Tânia Del Vale Arau

jo. Haverá atracões .. ..

* A CASA VERALUCIA, está apresen
tando uma exposição de fotografias do

primeiras
de Pôrto
Julha e

�JiDião �e um Ja�re...
(Cont. da l.a pág.)

"Pergunto maia quem foi,
qUe provocou do embaixador
soviético em Parts um convi,
te para ir a Moscou, lá insis
te em ser recebido pelo "car.,
niceiro da Ucrânia" Kruchev
abraça;o e conferencia lon,
gamente com êle? Não leu,
padre Nagromonte, os jor
nais da época? Quem foi que,
em Moscou, deu entrevista,
advogando o reatamento das
relações díplomátícaa do
Brasil com a Rússia, e recrí;
minando o govêrno brasilsf ,

ro por não tê-lo feito?

"Quem foi que se apressou
a aceitar convite para visitar
Fidel Castro em Cuba, e lá,
entre outros pronuncíamen,
tos faz êete: "Sou democra,
ta de idéias socializantes. Se
eleito, darei legalidade ao

Partido Comunista no Bra
sil." Leu, padre Negromonte?

Se não leu os jornais da épo,
ca, .racíüto.Ihe a consulta:
confronte o jornal mais ja
nista do Rio, o seu "Diário de
Notícíaa", de 10 de abril de
1960, página 2, primeira se.

ção.
Padre Negromonte, V. Rev.

ma. conhece os três candída ,

tos através do díz..quecdíz.
Sou de São Paulo e os três
candidatos foram meus diu
turnos vizinhos; dois foram
prereítos e governadores; ou
tro, Lott foi comandante da
2.a R.M.; com sede em São
Paulo. Se V. Revma. quer
saber verdadeiramente quem
é Jânio Quadros, se é dado à
embriaguez, se é um "don'
Juan", se já destruiu lares,
roubando a mulher de run,
cionários etc., venha a São
Paulo e procure saber com

pessoas decentes e desapaí ,

xonadas que ouvirá relatos de,
fatos espantosos".

Desfile de GAROTAS BOSSA NOVA, rea,
lízado no Lira T. C.
* -AQUI NA RAROSCAP, há muitas vi

trines bem: decoradas e Iímpas, mas, há
outras que precisam de limpesas.
* ANIVERSARIA HOJE, a sra [ornalís
ta Pedro Paulo Machado (Da. Maria). Fe
licito ao distinto casal, pela data que
hoje, transcorre.
,;: MARIA HELENA PAVAN, uma das

MISSES ELEGANTES DISCO DANCE, foi
inscrita como candidata à "Miss -Floria.

nópolís de 1960", Lira T. C.
':: ESTOU AGUARDANDO as

noticias das Garotas "Radar"

Alegre, srtas, Jussara, Maria

Zilda.
* OS FUNCIONARIOS DO Banco Inco,
homenagearam a srta. Noêmía Barreto,". _

com uma churrascada, na Churrascaria �
"Monte Castelo", pela data do seu aní;

versário que transcorreu no domingo p.p. ;
Embora tarde, as minhas felicitações.

'

* O SEGUNDO número da Revista�
BOSSA NOVA, estará à venda nas bancas[
de [ornais e revistas à partir do dia iO.
':: NO PRO'XjIMO dia 13, Dia de São

Cristovão padroeiro dos motoristas. A

classe, está elaborando um interessante

programa de festa para esta data.
* O CLUBE "6 de Janeiro", ficará du- :
rante o mês de agosto, com as suas por

tas fechadas, para uma ligeira reforma.
,;: No "15 de Outubro", no próximo do- �
míngo, haverá uma recepção dansante, �
no período da manhã.

(

JUIZO DE DIREITO DA l.a plicado e flua amásía muda- .

quer, outrossim, uma vez

VARA DE FLORIANÓPOLIS rum-se de Caçador tomando julgada procedente a ação,
Edital, pelo prazo d'e rumo incerto e até hoje ígno; Ilhe seja concedido voltar a

trinta dias rado: VI! - que a Sup i. usar o nome de solteira que
Para citacão de OTTO cante exercia o cargo de pro; i era Natália Berretta. Protes;
FLORENTINO MA_ fessora quandõ tal fato se I ta pelo depoimento pessoal
CHADO que fie en, deu e, diante de tamanho do Suplicado, pena de con,

contra
•

em lugar ín, vexame e vendo-se a SUPli_,' fissão, prova testemunhal,
certo ,e não sabido. cante e sua filha abandona. documental e mais provas

Co Doutor Euclydes de Cer., das naquela cidade escreveu em direito admitidas, bem
queira Cintra, Juiz de Direito a seus pais contan'do o que como a expedição de editais,
da 2.a Vara de Florianópolis se pausava tendo êstes en , por ser desconhecido o pa,
em =exercícío na l.a Vara d� tão, ido bu�cá-las, e de lã sal, radeiro do Suplicado. Dá o

mesma, Comarca, Estado de ram para resídíc com os valor de Cr$ 2.100,00 ao pe
Santa Catarina na forma mesmos em Florianópolis, à dido e, c?mo preli�inar, re.
la Lei, Avenida Mauro Ramos nO quer se digne V. Excla. de ob_
trAZ SABER aos qUe (.) pr--e_ 166, onde- s� enGOntr.am ,até serv�!, _a Lej �68 de,,!O �e de
sente edital de citacão com hoje; VIII _ que, a SupU. 'lerupro de 1,949, com li. desig.
) prazo de 'trinta <fIO) dias cante está atualmente lotada naçao de dia e hora para a

virem ou dêle conhecimento na Secretaria da Educacão e
fa['3 de conciliação ou acôrdo

tiverem, que por êste meio Cultura; IX _ que, o caual intimando o Supl�ca�o. �ede
"icam citados os interesf!a. não possue bens de espécie deferime�to. FlonanopolIs, 7
ios incertos, bem como Otto de fev.ereiro de 1959. (Ass.)
':i'lorentino Machado, pró to_ alguma; X - que a filha do João Makowiecky - Advo_
io o conteúdo da petição e casal, que conta atualmente gado.
"Iespacho abaixo transcritos: com 14 anos de idade deverá
PETIÇãO INICIAL: Exmo. continuar ,em compailhia da Despacho de fls. 18.: A.

3r. Dr. Juiz de Direito da Suplicante que a vem man.
Cite-se o réu por edital, com

Primeira Vara da Capital tendo e educando devida_ o prazo de trinta (30) dias,
Natália Berretta Machado' mente, desd� que o Suplica_ para contestar a ação e acom

')rasileira, casada, professor� do abandonou' o lar' Assim panhá-la em todos os seus
ALÉM DOS IMÓVEIS ACIMA, SEMPRE OUTROS

10rmalipta, residente e domi. sendo, não querendo 'por mais têrmop, q�erendo. Inti�e�_
cilia.._da nesta cidade de Flo_ tempo suportar a f'ituacão Se o dr. 1. �romotor PublIco �;F6�M�JJ�AD�:�R;A ����� COMPROMIS;O
'ianópolis, à Avenida Mauro criada pelo Suplicado, vem � para o;; fms do art. 8�,. § RUa! Felippe Schmidt, n." 37 _ Sala 2-2
Ramos n.O 166, vêm, por seu requerer a citacão deste para 12. , �o Cod. de Proc. ClVIl. �::�������������_��'��������-=
',dvogado e procurador infra_ responder aos têrmos da pre_ F��hs., 5-9_59. (ASS.� Wald�.
,ssinado (doc. n.o 1), propôr sente Ação Ordinária de Des_ m�IO Cascaes - JUIZ de DI_ CELSO Vencera' em S;dero'poll"S�ontra seu marido Sr. Otto quite, contêsta_la se quiser

relto. E, para que chegue ao I

í'lorentino Machado, resi- fundado no artigo 317 núme: r:onhecimento de todos man_

lente em IUf,[ar ignorado, a

I
1'0 I e IV do CÓdigo Civil, es-

dou expedir o presente edital
qresente Alia0 de Desquite, perando _desde já [!flja julga_

que será afixado no lugar de

)e�o que expoe e requer o s�_ da a açao proposta proce.
r:oNume e publicado na for-

'u nt I d
r ma da lei. Dado e passado; I e:. - que, caso).! com I ente ,para o fim de ser de- nesta cidade de Florianópo_

� .Suplicado em 15 d.e f�ve_ i ?retado o desqUite do casal, lis, Estado de Santa Catari_
.elro de 19�3 em Flonanop?- Julgado o Suplicado cônjuge na, aos dOze cj.ias do mês de
W, pelo regime da comunhao culpado e condenado ainda novembro do ano de mil no-ie be�s� conforme faz prova ao' pagamento das custas, t
t certIdao de casamento ane_ deixando a Suplic.ante de re.

vecen os e cinquenta e nove.

(d Eu, (Ass.) Carlos Saldanha
m, oco n. 2); I! - qu�, q?erer a rrespectiva separa. E��::rivão, o subscr,evo. (Ass.)'
:pos o casamento. a. SuplI_ çao de corpos, em virtude de Euclydes de Cerqueira Cintra,a�t� e seu. mando fo�am se. encontrar fleparada do Su_ Juiz de Direito.

'

'esldI!' na cidade de Imbltu_ plicado desde 3 (três) de ou. Confere com o original.ba .neste Estado e. a 23 de tubro de 1955, ou seja, há C 1
.

maIO ?e 1944, nasceu-lhes mais de 4 (quatro) anos. Re.
ar os Saldanha

'lma filha que recebeu o no.
Escrivão.

ne de Maria Teresa Macha_
io, conforme certidão· de nas
:imento anexa (doc. n. 3);
:I! - que, em dezembro de
1951, mudaram_flê para a ci.
iade de Joinvillé, e, final
nente em Julho de 1952, tor_
1luam a mudar de residên.
�ia para a cidade de Caça
dor, ambas nêste Estado, em

virtude do emprêgo do Su.
plicado; IV - que, nesta úl_
tima cidade, seu marido pas_
sou a ter uma vida bastante
irregular a ponto de em a '

de outup'ro de 1954, aba do_
lar definitivamente o lar
�onjugal, passando a resi ir
'la me['ma cidade, em co •

panhia de outra mulher
vida irresponsável, com q
) Suplicado andava pel i
dade, à vista de todos, i . u

,ive, passando quase qUe ia.
�iamente a frente de sua an_

iga residência e sob às viu_
�as da Suplicante e de sua

'ilha qUe tinha então 10
(dez) anos de idade e que
ficou em sua companhia des.
de que o Suplicado abando
nou o lar; V - que, a Supli.
cante a tudo suportava e con

tornava, a fim de evitar que
tal procedimento do Suplica.
do vieSSe a afetar a educação
de sua filha; VI - que, em

·20 de janeiro de 1955" o Su-

SALAS NO (fNTR,O

A L U G A-S E
ALUGA.SE AMPLA SALA OU _ DEPóSIT.o,
ANDAR TÉRRE.o, DUAS PORTAS SITO A
RUA PADRE ROMA, 52. TRATAR NO LOCAL.

VENDE-SE

ALUGA-SE

CENTRO
Rua Oonselheiro-Matra
Casa
Avenida Rio Branco
Apartamento em

Incorporação
Rua Ferreira Lima
Apartamento em

Condomínio
RUA BRIG. SILVA PAES
Terreno
RUA ALTAMIRO GUI.
MARãES - Esq.
Casa
RUA TIRADENTES Esq.)
Casa
Rua Almirante Alvin
Terrenos
Super Mercado Municipal
Bancas
Rua Visconde OUI.IO Preto
Casa e Terreno
Rua Bíg. Silva Paes
Terreno
ALUGA_SE
RUA CONS. MAFRA
SALA P/ESCRITÓRIO
RUA ALVARO DE CAR
-VALHO -. - -� - ��_

SALA COMERCIAL COM
INSTALACõES
ALUGA-SÊ
CENTRO:

CENTRO
Rua Conselheiro Mafra
Sobrado Comercial

Servidão Vieira
Casa (Nova)
AGRONÔMICA
Rua Alm. Carlos S. Oarneiro
Depósito
Rua São Vicente de Paula
Casa
ESTREITO
Rua Arac'y Vaz Callado
Casa
BARREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos
Rua Portella
Casa
CAPOEIRAS
Rua Apiai
Terreno
MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno
COQUEIROS
Rua Juca do Lçlde
Terreno
SÃO JOSE
Centro!
-l'ua José Souza
Oasa

ENSEADA DE BRITO
Praia de Fóra
Sítio e/52.0UO m2
(frente para a praia)

,Super Mercado
Bancas

Nolas Fiscais
IMPRIME-SE

Preço de 20 blocos cl 2 vias

CR$ 500,00

Rua Monsenhor Topp, 23 ou

pelQ telefone 3160 (recado)

VITóRIA SERÁ DE 52%
A candi,datura do senhor Celso Ramos já pode ser

considerada vitoriosa no município de Siderópolis.
As erstimativas feitas à base dos re)lultados das elei

�ões para Prefeito, realizadas no ano passado, assegu
ram ao candidato das oposições, 52% -dos vótos a serem

depositados nas urna,s, a 3 de Outubro.

O senhor Celso Ramos terá votação aproximada de

1.600 sufrágios.
Siderópolis ,conta com 3.200 eleitores.

CONVITE
A DIRET.oRIA DO FLAMENGO ESP.oRTE CLUBE

MO' A, PARA ESCRI.TO'RIO
- DE, CAPOEIRAS, tem o máximo prazer de convidar V.

"A . $., para Ulssistir o BAILE DAS ALUNAS DA 4.a SÉRIE

Precísa-se de lIma
REGIONAL DO GRUP.o DE SÃO J.oSÉ, a realizar-se

cOm prática de serviços gerais, 'b d d' d A t d t
. ,. ,

illCltls,'ve com l'edaca-o
sa a·o la 6 e gos o o cO'rren e ano, com InICIO as

própria para correspondênci�
comercial.

. 22,00 horas.

Outrossim, solicito a V.S., na medida do possível
Pa,ga.se bom ordenado. Tratar na Confecções Oran

-

.

Ltd E divulgar o referido convite aos aSSOCIados, exmas. fa-
.

a." � �'ua mÍr Rósa, 129 (antíga Saldanha Mal'Ínho), n�ílias e 6impatisantes.
no horano das 8,00 às 12,00 horas, de 2.as às 6.as feiras. Atenciosamente

Emetério Coelho Pinto
- 1.0 Secretário -

ALUGA,SE óTIMAS--- SAJ..A:S'
SERVINDO ESPECIALMENTE PARA ESCRITó.
RWS, GABINETESyErNTARIO, CONSULTóRIO,
FOTOGRAFO, eV,SITO À RUA JOA.o PINT.o, 9
S'&4,tADO.
TRA'1\A'R PEL.o TELEF.oNE 3756 ou EDIFíCIO

BANCO D.o COMÉRCIO - Apto. 205 - 2.° andaI'.

P"'R 'f{ I S A • SE
De .;abelereiras e manicures com bastante prática

e apresentáveis. '\
Tratar Hotel Royal apalrtamento, 505.' PARTICIPACÃO

•

Vera, Lia, Marcos, participam aos parentes e pes-
soas das relações de seus ,pais, Lércio 'Feliciano Cae
tano e Maria Anunciação Caetano, o nas,cimento de sua

irmãzinha RAQUEL SILVA CAETANO, ocorrido no dia

31 de julho p.p., na Maternidade dr. Carlos Corrêa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'

os CANDIDATOS DA ALIANÇA OPOSI-
Quosque ����:lo��E�Ç�:di�i!����a CIONISTA MAIS FORTES DO QUE NUNCA
'anden. . fó�'�u1:e�0 i�e::l ����� O�(�: A DISSIDÊNCIA DO PTB N,AO EXISTEY é expresso em Cr$ m3

�:;:v::oI��"em Km, acres, DECLARA(ÕES DO PRES'IDENTE DO
� ,

PTB lAGEANO.

e

rusque
Já se encontram

na centenária cidade
de Brusque, partici
pando dos festejos
comemorativos, os

senhores Celso Ra
mos e Doutel de An
drade, candidatos das
c o I i g a ç õ e s, à g 0-

vernança e vice-go
vernança do Estado.

Naquela cidade, de-I
verão os líderes do
PSD e do PTB, ser al
vo de calorosas mani

festações, p a r a as

quais foram especial
mente convidados.
De Brusque os

candidatos populares
percorrerão diversas
cidades do vale do

Itajaí.

... abutere Irineu patf,
entia nostra ??
- depósito do Estado "erm
bancos" CrS 205.844.979,70.
- É também de duzentos e

cinco milhões o número de
pragas que os motoristas ro ,

gam ao viajar pelas esbu
racadas estradas do nosso

Estado. pois tais buracos
não existiriam se tais de-

_ pósitos também 'Inexfstís,
sem e o dinheiro fosse aplt,
cado em obras que o povo
julga inadiaveis, tal como a

conservação das nossas ex
ótimas rOdovias.

:;: :;: :;:

o Estado nada deve ...
Atos publicados nos diá

rios ofícíats, abrem crédito
de importância superior a

cinco milhões de' cruzeiros
para pagar débitos do Es
tado, de exercícios findos,
desde 1952!
Bossa Nova ...
Pelo decreto 31, foi apro ,

vado o contrato entre o

Govêrno austero do 8nr. H.
H. e o Sr. Waldemar Bor
nhausen (irmão do candi
dato Irineu).
A clausula contratual que

Mas, ' afinal, quanto irá
receber o Irmão do snr. Iri
neu pelo serviço prestado,
perguntará o povo?
Responderão os "con ...

tratantes": o povo, ora o

povo, que se lixe, está que
rendo saber muito.

* * ::;
Já esperimentou dividir por
30?

A ELFFA (c.p.d.m.p.)
vem cobrando dos consumi.
dores, quota de previdência.
As importâncias recebidas

e destinadas a quota 'de pre
vidência vem de há muito
sendo retidas pela ELFFA.
O débito apurado pelo

serviço da quota de previ
dência atinge a cifra supe
rior a nove milhões de cru

zeiros.
E por isso que Jânio dese

ja acabar com os Institutos
e o Irmeu é o incentivador
de organismos sangue.sugas
como a malfada da ELFFA
(com perdão da má pala
vra).

COMITÊ NACIONALISTA

FUNCIONALISMOAUMENTO AO
-XIII -

o aumento dado ao tun..

o Comité Estadual Nacionalista, Lott.-Jango, tem o

máximo prazer em convidar a todos os Nacionalistas ca,

tarinenses, para participarem da pt. Convenção Naciona

lista amanhã, dia 7 (eete) , no Clube XV de Novembro,
sito à Praça XV de Novembro, com inicio às 8 hs. da

manhã.

cionalismo estadual.
TABELA DE crs 9.000,00: Nesta classe de vencimen

tos houve os aumentos aeguíntea: para Cr$ 11.000,00 os do

Pessoal Fixo; para Cr$ 11.200,00 (de Cr$ 8.880,00) os do

nível 16 do T.C.; para Cr$ 12.500,00 os Inspetores Escola

res MM 15; para Cr$ 11.250,00, ou menos, oa Inativos.

Ao importâncias dos aumentos foram, respectiva
mente, de Cr$ 2.200,00, Cr$ 2.320,00, Cr$ 2.500,00 e Cr$ ....

2.250,00, sendo as percentágens de 24,44%, 26,69%, 38,89%
e 25,00%.

Desta forma os tuncíonáríoa foram roubados ' nas

importâncias seguintes: Pessoal Fixo em Cr$ 300,00; Pa

drão 16 do T.C. em Cr$ 180,00; Inativos em Cr$ 250,00 ou

mais.

T.C.; Cr$ 14.000,00 os 2°s.
Tenentes da P.M.; Cr$ ....
11.875, ou menos. os Iria ,

tiV09.
As importâncias dos au

mentos foram, respectiva
mente, de crs 2.300,00; ....

A DIRETORIA

- Em Lages, a aliança do PSD-PTB e demaía parti
dos que apoiam as candidaturas dos 81'S. Celso Ramos e

Doutel de Andrade, consignará nas urnas uma vantagem
eleitoral ['9bre seus adversários em nada menos de 8.000

votos, certos e garantidos - disse inicialmente a nossa

reportagem o dr. Domingos Valente Júnior, presidente em

exercício do Diretório Municipal' do PTB daquela cidade

serrana, e continuou:
- Somados os votos do

PSD - que garantem Uma
vantagem de 4.000 sufrá
gios a mais do que a UDN
- e, os do PTB com 3.600
votos, chegamos a uma

conclusão de qUe o mínimo
admíasível . será de 7.600,
votos. Devemos acrescen

tar a isto os votos dos de
mais partidos políticos que
deverão diminuir os votos
do er. Irineu Bornhausen,
pois o apoiaram em 1958,
,e aumentar para os can,

didatos CELSO-DQUTEL.
EM LAGES NÃO HA DIS-

SIDÊNCIAS
Informcu o dr. Domingos

Valente Júnior que no Di
retório Municipal do PTB
de Lages não há díssídên,
cia alguma, estando todos
os seus membros firmes e
resolutos na vitória da
aliança que a Convenção
Regional soberanamente a;

provou.. Esclareceu que o

Partido em Lages sempre
foi obediente às chefias
partidárias, e que não coe

tuma uma vez concordar e

outra divergir.
- Não há divergências

no PTB de Lages, pois o

serrano paga para não en
trar mais dobra a parada
para não sair ...

I

SAULO SoZINHO NA
TERRA NATAL

- Ê possível que o Se ,

nador Saulo Ramos venha
a conseguir algumas ade
p5es à dissidência que che
fia. Mas temos certeza de
qUe estas adesões parti
rão dos elementos da UDN,
onde o Senador hoje está
com malas e bagagem
disse o nO['30 entrevistado,
frizando que em Lages,
terra Natal do Senador
Sa,ulo Ramos, o Diretório
do PTB retirava tôda e

qualquer cobertura aos mo.

vimentos rebeldes do ex

trabalhista e Senador.
- Somos partídáríos, e

como aceitamos e lutamos
em 1954 pela Aliança PSD
PTB comandada pelo Dr.

Saulo Ramos qUe era en ,

tão candidato ao Senado
Federal, .e retornamos a

lutar em 1955 na mesma

aliança, pelas candidatu
ras dos srs. Gallotti - Mi
randa Ramos, ainda sob a

chefia do mesmo Senador,
verífícamos, pes-arosos, que
agora esta aliança não
presta e não serve aos in
tereseas do PTB catarl.,
nense porque o sr. Saulo
Ramos .não é candidato.

(Cont, na 2.a pág.)

81RNAO[lANDlft
Continuamos comentando

TABELA DE Cr$ 9.500,00:
Nesta clasea de frequência
os vencimentos tiveram
aumentos para: Cr$ .

11.800,00 o Pessoal Fixo;
Cr$ 11.800,00 (de Cr$
9.490,00) o nível 17 do

�I CONGRESSO BRASILEIRO DE SfRVIÇO
�,O(IAL Comité Regional Provisório

A FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL DE SAN.

"TA CATARINA, em nome do Comité Brasileiro da CDn

ferência Internacional de Serviço Social, convida os Se

uhores Dhetores de Entidades interessadas nos ])1'0-

bl emas de Bem Estar 80- ferê.l�ci.a l.n.t.ernacional de
c ia l uara a reunião de Servico Social.
ron",titnlcão do "Comité
Regional Provisório para
o II Congresso Brasileiro
de Servico Social" a reali
ZP',r-S2 sábado,

'

dia 6, às
10 horas na sede da Fa
f'!11cl3r1e. 'à rua Vitor Kon
der n? 53.

E�sa reunião contará
com a honrosa presença
do Dr. Manoel Francisco
Lopes MeireIles, muito
digno Secretário Geral do
Comité Brasileiro da Con-

A MENTIRA TEM
PERNAS CURTAS

Mais fácil é apanhar
um mentiroso do que um

coxo - diz o velho refrão.
E é mesmo. Aquela ca

beluda mentira anunciada
previamente como uma

bomba a estourar no ja
tumultuado ambiente cá
da terrinha, foi. afinal,
projetada dia 3 do corren

te através de uma emis
sora da cidade.
A bomba era ode afir

mar que o Dr. Doutel iria
renunciar a sua candida
tura para a vice-gover
nança do Estado .. :
Dito isto, a ondinha da

emissora das mentiras foi
até um pouco além de Bi
guaçú, onde tem seu Iimi ..
te maximo de alcance e

morreu no éter.
A pêta foi colhida com

gostosas risadas e pia
das do ilhéu. Não produ
ziu o menor efeito, porque
conhecida a origem, fácil
se torna a todos, quê aqui
lo não passava de mais
uma maneira de esper-
near.

Esses processos vís pe
rante á lei eleitoral são
criminosos e o respectivo'
Tribunal tem meios para
enquadrar esses boateiros
nas malhas de um proces
so muito sério.
Por outro lado o Mi

nistério da Viação com

provas documentais pode
rá lacrar a Estação, fato
que 'possivelmente ainda
se dará quando o mentiro-
so montado na sua ONDI

,.._- .---- NHA voar clandestina-
mente até Ganchos, mais
ou menos.

Muitas fo
..P!N as pes

soas de responsabilidade
que ouviram aquela men

..

tira e <de onde ela se pro-
".

manf1��.K �eito não se pre-

1
/" cisa ! e�tros

comentá-

lOTI;?
r rios, 1 � ue o pró.prio

.

J_I,
�

candi ,i 'lo � atingido pelo
i�dign�t"proces'so, desm,e�'tm de pronto a notícia

Á 60
transmitida por aquela

"I,� J N Estação, fazendo-o de ma-

I
neira peremptória como

sabe dizer esse moço ho-

,- C'ELSO
nesto e inimigo de pató
cas, que é o futuro vice-
�overnador do Estado, dr.
Doutel ilustre deilutado
federal.

..

E foi assim que mais
uma mentira do slogam
dividir para governar,
morreu no nascedouro.

Pessedista

Cri> 2.310,00, Cr$ 5.000,00 e

Cr$ 2.375,00, sendo as per
centagens de 24,21%, ....

24,37%, 47,36% e 25,00%.
Com essa odiosa díscrí ,

minação governamental, OfJ

Barnabés do Estado foram

prejudicados: .em Cr$ ....

2.700,00 os do Pessoal Fi
xo; em Cr$ 2.690,00 os do
nível 17 do T.C. e em ....

Cr$ 2.625,00, ou muito mais.
os Inativos.

Êsses "amigue' do funcionalismo não conhecem o

princípio de isonomia, da igualdade dentro de cada clas

se, principalmente quando estão no govêrno.

Haveríamos de vê-los, depois de 31 de janeiro de 1961,
gritando por êssa e por outroe princípios de justiça que
êles não souberam respeitar, haveríamos de vê.Jos, repe
timos, não fosse CELSO RAMOS, então, o nosso, Go

vernador!

-,
A noesa confiança na vitória de Celso Ramos, o 00 ..

vernador que há de fazer Justiça com letra maiúscula, já
foi superada pela certeza que temos de sua eleição!

Diante de tanta discriminação até aqui praticada, o

que os Barnabés necessitam é um reajustamento de seue

vencimentos. E havemos de tê-lo em breve. Em 1961!

Prosseguiremos.

BARNABÉ DE ESPADINHA

I I

Yole

em

DOUTEL

...,

li'LORIANOPOLIS, Sêxta Feira, 5 de Agosto de 1960

INSTALACÕES NOVAS PARA A BIBLlO-
•

TECA DO IBC
Após a solenidade de tranamíssão de cargo na séde

do IBC, quando o sr. Renato da Costa Lima passou a pre,
sídêncía da autarquia ao Sr. Adolfo Becker, foram ínau
guradas as novas instalações da biblioteca da eéde da
entidade.

No andar térreo, conta
agora aquela seção com

vasto salão modernamente
decorado e estantes para
0[: vários milhares de li
vros que constituem o seu

acêrvo. A nova dependên ,

cía, que recebeu o nome de
Renato da Costa Lima, foi
inaugurada pelo homena,
geado, pelo novo presiden
te e demais diretores, ten,
do comparecido grande
número de funcionários e

personalidades do mundo
cafe.eiro. Em breve "speech"
que pronunciou, o Sr. Re
nato da Costa Lima enal
teceu o ef<fôrço da Biblio
tecária Sra. Maria Catarl;
na Lahmeyer Monteiro Va
lente, para dotar sua se_

ção de instalações con,

dignas tendo elogiado o

desvêlo com qUe foi a obra
executada. A Sra. Maria
Catarina Valente, vísível ,
mente emocionada, agra-

deceu as palavras do ex

presidente, lembrando que
foi graças à sua compreen,
eão que pôde ser teíta a
reforma da sala em que
hoje' se encontra a bíblío;
teca.

Manuel M.
Hraõ�ão

-

Seguiu para o Rio de
Janeiro, a chamado da di.
reção da Campanha Na

cionaI da Merenda Esco
lar, o diretor regional do
orgão, Sr. Manuel Mar
ques Brandão.
ISomos sabedores que a

sua viagem, prende-se à
assuntos relativos à dís
tríbuicão de Merenda Es
colar para o nosso Estado,
em maior quantidade vis
to ter àquela direção, ,re-

cebido grande quantidade
de produtos que deverão
ser distribuidos pela C.N.
M.Ip. secção de Santa Ca
tarin a.

COMO É GOSTOSO

O CAFÉ ZITO

-

nmmm
A IMP!:ENSA PALACIANA, DEFENDEiNDO UMASSALTO A PREFEITURA DE GAMBORIU ALUDIUA OCORRÊNCIAS QUE SE TERIAM VERIFICADOEM LAGES, TAMBÉM NA PREFEITURA.
SEM DADOS OU INFORMAÇÕES A RESPEITODO QUE NOTICIAVAM TAlS ALUSÕES, AGUARDA_MOS OPORTUNIDADE PARA DELAS TRATAR. UM

ENCONTRO, OINTEM, COM O SENHOR PREFEITODE LAGES, OFERECEU-NOS ÊSSE ENSEJO. DECLA_
ROU-NOS ÊLE:

- ESTOU À DISPOSIÇÃO DO (SR. JAIME AR
RUDA RAMOS :rARA OS ESCLARECIMENTL>S QUEQUISER SôBRE O CASO QUE DIVULGOU.

xxx

DESMENTIU A IMPRENSA PALACIANA O
APOIO QUE O DIRETóRIO MU)NICIPAL DO P,SP, DE
LAGES, EMPRESTÁRA AO NOME DO, SENHOR CEL
SO RAMOS. O DESMENTIDO É FRIO. TAMBÉM O DI
RETÓRIO POPULISTA DE VIDEIRA JÁ SE PRONUN.
CIOU EM FAVOR DO CANDIDATO DAS OPOSICÕES.
DEPOIS ANUNCIAREMO'S OUTROS...

.

Celso excursionava. De, passagem por uma das
mais -empobrecidas zonas do Estado, um pneu foi
adentrado por um prego.

Enquanto o motorista mudava o rodante .. o can
didato foi papear com alguns patrícias, eubnutrídos,
à porta de uma vendola de cachaça, fumo e palha,
farinha e fósforos.

'

Conversa vai, conversa vem, ficou sabendo que
ali somente havia um eleitor anesar de o reduto ser

considerado udenista. E êss� -singUlar votante já
conhecia o candidato, que identificou por rotogra,
fias. Celso ficou alarmado com a miséria ambiente;
com o ínfimo padrão de vida daquela gente paupér,
rima mas inerte e conformada, como que corroida
ainda de malária. E, em tom quase de revolta, disse,
lhes que eles não podiam continuar aesím ; que isso
não era viver, mas esperar a morte; que se fosse elei
to haveria de sanar aquela zona para que êles tíves,
sem apetite para o trabalho; para que melhorassem
as casas (ranchos) em q].le moravam; que lhes daria
oport.unidade de trabalhar ...

Foi aí que o eleitor udenista desacocoroucss e lar ,

gou o aparte:
- Já começou a perseguição!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


