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Movimento Nacionalista Realizou Convenção
OSMAR (UNHA REITEROU APÔIO À
CHAPA CELSO - 1l0Ul'EL

Conforme e['�ava sendo anunciada, realizou-se, ontem,
110S salões do Clube XV de Novembro, fronteiro à Praça
que lhe empresta o nome a Ia Convencão Nacíonallstc

Estadual, movimento qú� visa arregimentar as/. rôrcas

nacionalistas em tôrno das candidaturas vítoríosas 'de
LOTT -JANUO e CELSO_DOUTEL.

Integrado por figuras expressivas do nacionalismo

catarínense, Pre,':dentes de Sindicatos classistas, lideres

estudantis, Presidentes de Diretórios políticos e popula ,

re,< que anseiam por melhores dias para o Brasil e o

E;,tado, o movimento Nacionalist4 vem ganhando terreno

e se afirmando como fôrça atuante nos destinos pátrios.

A Executiva Estadual do Pa.rtícíparam dos traba ,

lhos expressivas figuras do
nacíonalísmo em Santa
Catarina, entre êles o Pre
feito da Capital, Sr. Osval ,
r10 Machado, deputado
Waldemar SaBes, Tte. CeI.
David Trompowski Tau,

lois, Iideree estudantis e

sindicais, professores, jor
nalistas' servidores públi
cos e trabalhadores.

(Cont. na 7.a pág.)

Movimento, composta de

30 membros escolheu, na

oportunidade o s-eu Dire ,

tório. assim constituido:

Presidente Deputado Csni
de Medeiros Régis; Vices

presidentes Tenente Coro
nel Costa Lino e Holdemar
de Menezes; Secretário Ge..:

ral, sr. _\. C. Bahlenes de
Mello.

,BrusqueDgradece
Quando do início das solenidades comemorativas do

centenário de Brusque, este jornal estampou vários arti

gos e clíchêe sôbre o auspicioso acontecimento.
O é','. Guilhermê Renaux,

em data de ontem, enviou, CORDIALMENTE O SEU

a propósito, ao nosso díre, BRILHANTE A R T I G O

tor, c seguinte despacho "BRUSQUE UM SECULO

telegráfico: DE TRABALHO E DE PRO-

Dr. Rubens Ramos GRESSO". UM ABRACO
Diretor de O ESTADO AMIGO, VIVA CELSO RA�
EM NOME POVO DE MO,S. Ass. Guilherme Re_

B R;U S � U E AGRADECÇ)
- naux,

c1.

1 • RECLAMADO 10VO PREÇO
MílflMO PARA O CACÁU
SALVADOR,8 (V. A.) -

A safra de cacau dêste ano

será, em 30 por cento, à do
ano passado. dísae o Depu
tado Alves de Macedo, ao

proclamar a necessidade
de um reãjustamento do

preço do produto, como

único meio de afugentar as

perspectivas sombrias que
rondam o lavrador baiano.

Afirmou, ainda, que a la
voura cacaueira vem de
três earras recordes e que
só mesmo a de sustentação
de preços pôde conpensar

os malefícios da política
cambial. E acrescentou:
"Todavia, somente as so

lucõee definitivas livrarão
a 'lavoura dos constantes
sobressaltos. Convém lem
brar a solução, indicada
pelo Sr. Jânío Quadros, de
dotar a região produtora de
um órgão capaz de manter
uma polítíca. permanente
de preços mmímos, com,

pensadores, eem necessida
de de conríscar ao agricul
tor a parte mais valiosa do
seu trabalho",

Vitória será
esmaga�6ra

O Deputado F e d e r a 1
Attílio Fontana, coordena:
dor Geral do PSD no Es
tado, endlereçou ao sr. Cel
so Ramos, candidato opo:
sicionisia ao govêrno do
Estado, o seguinte' telegra-
ma: ,

CELSO RAMOS
FPOLIS
TENDO VISITADO NO

VE MUNICIPIOS DA RE
GIÃO V.4.LE DO RIO PEI_
XE INCLUSIVE PONTE
SERRADA ET FAXINAL
DOS GUEDES VG 7'ENHÓ
GRATA SATISFAÇÃO CO
M UNI C A R, EMINENTE
AMIGO-E ÇHEFE POLITJ
CO QUE TI'N'FOlMY1'lfot;õES
COLH.IDAS DJ?, NOS.SOS
VALOROSOS COMPA
NHEIROS ET MEMBROS
PARTIDOS QUE APOIAM
SUA CANDIDATURA VG
SÃO AS MAIS AUSPICIO_
SAS VG MUITO BOAS
MESMO PT TODOS MU
NICIPIOS VISITADOS
AGUARDAM COM MÁXI
MO INTERtSSE SUA VI
SITA PT ABRS ATTILIO
FONTANA DEP FEDERAL
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No domingo à noite, co

nhecidos os resultados da
Convenção Regional do
PDC, de ajiôío irrestrito à

reita para a esquerda: Fer
nando Bastos, Rubens Na ..

zareno Neves, Celso Ramos
e Carmelo Faraco. As rôr,
ças que apoiam Celso,

candidatura CELSO RA- ...

MOS ao govêrno do Esta_ (PRP - PL - PTB - vá
do, o candidato OpOSlClO- rios diretórios peesepístas
nlsta compareceu ao Tea- e numerosa dissidência
tro Alvaro de Carvalho, udenista) lhe garantirão,
onde foi obtido o flagrante nas urnas de 3 de outubro,
abaixo, onde vemos, da di- 'vitória esmagadora. O di-

nheiro do INCa, grupo eco
nômico chefiado por Irineu
Bornhausen, Senador da.
República, já não poderá
ser usado como meio de
aliciar votoe. O povo quer
mudar o que aí está. A cé
dula única evitará fraudes
e se constituirá, a 3 de ou

tubro, como a mais efi
ciente das armas contra o
dinheiro.

Vlt�-6oyernádor '

Depois de realizar. um proveitoso s�minário 'sócio-ec'onômico .com a partíéipd�ãó dos' 'seus verea
dores, em' todo o Estado, o Partido Democrata Cristão efetivou, sexta-feira, sábado .ê domingo últimos, sua

convenção estadual, sob a direção do seu presidente, nosso confrade de imprensa jornalista Martinho Ca�
lado Junior, presentes nepresentantes e convencionais de todos os quadrantes do Estado e de todos os dire
tórios demoerátas crietãtrs registrados na Justiça Elei toral.

A magna reunião do PDC teve ainda a presença,

representando o diretório nacional do partido, do pre
claro lider cristão, deputado André Franco Montoro,
secretário-geral da executiva nacional e seu lider ain
da na Câmara dos Deputados.

Sábado, à noite, em sessão que se prolongou até a

primeira hora da madrugada, a convsnçâo democrata

cristã, num, ambiente de sadia manírestação demo ,

,

crátíca., dis.cutiu. e votou a 'posição .do Partido 'no ãm.,
bíto eêta'filua}, uma V(;!� que no. fédera:l, Gomo é sabrdo,
apoia 0'5 'fiOOleS dos srs, Anio Quadt'os e Fernando
Ferrari. Três proposíçõea'foram objetos da delíbera.,
ção dos eonvencionais nessa sessão; conservar-se o

PDC em posição de neutralidade n'o problema sueee,

sório est�(iual; apoiar a candidatura do sr. Celso Ra,

mos; e apoiar a candidatura do sr. Irineu Bornhausen.

Depois de longamente debatidas essae proposições,
o plenário, em votação nominal, decidiu aprovar a

que recomendava o apoio democrata cristão ao nome

do sr. Celso Ramos - decisão recebida com demons

trações de intenso entusiaDmo. Essa proposta, entre

85 votos, contou com 54, sendo os restantes 31 distri.>

buidos da seguinte forma:' pela neutralidade - 27 e

pe!q apoio ao/sr. tríneu ... Bor�l'i_�usen -,;- 4 (quatro}.

Para. can'idato' ao >cargg de vice"�.:pvel'nador do
{ E�,ta'Clo, foi elJito, em votação unânime, o nosso ilustre

confrade Ma{tinho Calado Junior, cuja atuação à fren

te do PDC foi destacada e lhe conferiu, de fato e de

direito, o papel de autêntico líder da democracia cris-

tã: em Santa Catarina. ,

/ (Continua na 2.a página)

tui a continuação de um
documento que o governo
dos Estados Unidos enviou
à Comissão Interamerlca.,
na de Paz, em fins de ju
nho ultimo, intitulado:

O candidato udenista a Prefeito Municipal de

Joinville Dr. Paulo Konder Bornhausen, na Presidên

cia da Àssembléia Legislativa, quando da instalação
da atual séde, em virtutIe do incêndio do antigo Pa

lácio do Congresso,
.

cujo engavetado inquerito foi, to

davia, muito bem" apurado, precisou comprar um cofre.

Não contou até tres, pois é um moço bastante dinâ

mico. Aãquiriu-o de sua própria firma de' comissões,

representações e conta propria, - PIMPA & CIA. -'o

com séde em Itajaí, pagando a Fazenda pública pOi'

uma mercadoria usada preço de mercadoria nova. .. E

foi [!urpreend'ido algue!Jl, raspando, do cofre, a pon

ta de faca, em uma dependência da Assembléia, a

respectiva etiquêta de anterior propriedade. Eleitor

de Joinville, você se sentiria tranquila, cometendo o

rina votariá para a volta ao' govêrno em um homem

ássim?

VIOLENTO ATAOUE DOS EUA: "CUBA FAZ O JOGO D E PEOUIM E MOSCOU"
ricano afirma que, em

Cuba, "todo contra-revo ,

lucionario é, automatica
mente classificado como

anticomunista e encarce

rado". Assegura qUe o nu,

no examina "a vinculação
inquietante entre Cuba e

o bloco slnovsovíétíco". "O
fluxo continuo de visitan
tes sino-soviéticos a Cuba
- diz o Livro Branco -

WASHINGTON, 8 (FP)
- Em um documento pu
blicado hoje pelo Depar,
tamento de Estado, o go
verno norte-americano acu,

sa o governo de Havana
de "trair a revolução cuba-
na, de fazer abertamente o "'Açõeé! provocadoras do mero de detentes político" tem sido simultaneo com

jogo de Moscou e Pequim, governo de Cuba contra os atualmente oscila entre uma crise impressionante
de desprezar a [uetíça ele- Estados Unidos, qUe con, "3.600 pessoas e que os exí; de visitas>, aos países do

mentar ,e responsável con , tribuiram para aumentar a lados ou refugiados nas bloco· stno.sovíétíco, de

tra a' solidariedade ínte, tensão na região das Ca- Embaixadas de Havana so , funciOnarios cubanos e de

ramericana" .. O documen- raibas". mam varies milhares. De- personalidades semícofi-

to, de 74 paginas, constí, O documento norte .ame, poía, o livro norte.ameríca; cíaís".
�S%S%:SS$SS%%%%SS%%%%SSSSS%SSS%SS%SS%S�%%�%%S%S%%SS'���$%'%%%%S%S%<S%$SSSSSSSS%

O Governador do Muníci., tarinense. Você, eleitor independente de Santa Cata-

A L G U N S F L A pio, ao, au�orizar a compra rína, votaria para a volta ao govêrno m um homem

-de maquinas de escrever aseím?
. para a Prefeitura, decidiu

G R A N T E S qUe nem se requisitass�m
preços a Machado & Cía.,
firma desta praça da qual é

RENATO BARBOSA o maior sócio e fundador,
porque [lua organização não

podería fornecer a mercadoria necessitada, dadas as

condições compositivas do preço, pela quantia da qual
o erário municipal não se deveria afastar, e que era

bem menor. Eleitor de Florianópolis, você não se [.\311-

te tranquilo por ter votado em um homem assim?

Exatamente nesta coluna, a 14 de novembro de

1958, sob o título "COMPLICA:ÇõES FISCAIS .. .", co

mentei, sem malícia alguma, o fato do haver o Supre
mo Tribunal Federal, em sua última sessão, negado

provimento a recurso interposto pelo Senador Irineu

Bornhausen contra decisão do Tribunal Federal de

Recúrs08, denegatória de mandado de segurança, ver

sando sôbre sonegação de imposto, na importação de

um automovel MERCURY 19,56, embarcado em Paris.

Limitou-se a defesa 'de S. Exa., conforme esclareceu o

matutino oficioso desta capital, a sustentar o eaguin;
te: - a) S. Exa., depois de seis meses na Europa, pe

dira autorização ao Ministério do Exterior para im

portar o- malsinado veículo de luxo como bagagem; �

b) ainda na Françà, em possívsía e merecidas férias

na Sorbonne, S. Exa. recebeu a solicitada autorização;
_ c) com essa autorização, importou S. Exa. o refe

rído carro, qUe a Altandega brasileira apreendeu e me

teu em -leílâo. Eu, que não comprei carro no estrân,

g,eiro; que, portanto, não o impoTtei' para o Brasil; que

não tentei sonegar imposto de impoi'taçã:o algum; e

que, finalmente, não sou Senadoí- da República, fui

muito insultado, injúriado e coberto de baldÕes. A ver

dade, porém, é que o repreL'entante catarinense nunca

teve dir,eito reconhecido na espe'cie, tanto pelo Tl'i

bunal Federal de Recursos, como pelo Supremo

Tri-lbU,nal Federal, e, se qUiD liquidar o "affaire" derrota-

E o candidato udeno-saulista ao gnvêrno do Es- do em tôdas as instãncias, teve mesmo de pagar os

tado, durante largo período de seu desa[,c!.'ado quin_ tributos devidos até o último centavo, evitando, aSL'lm
,

-

quênio, mandava publicar, no mesmo número do o leilão. O escandaloso caso foi encerrado com a im-

"'DIARIO OFICIAL", decretos do Poder Executivo e plícita confissão da parte de haver tambem fracas·

contas, relatórios e balancetes de sEm banco, _ o lN_sado como aprendiz de contrabandista. Agora, aguard,

ÇO _, todos assinados por êle proprio, na sua dupla novas agresDões e veemente r,epetição de i�sultos
função, inr.'ensivelmente, como se governasse cubata Acontece, entretanto, que a gente, como medld� d

africana ... Inaugurava -8. Exa. a técnica do entesou- �autela, e para a eventualidade de arguir em JU.IZO. [

ramento das rendas públicas nos depósitos a prazo fi- exceptio veritatis, embor.a seja pobre, tem o d.m:ltc
.' d· . e obte" algumas certldoeE

KO de seu estabelecimento, concorrendo, criminosa- constltuclOnal e ��querel
-

m;;:e;ei::��$a$:�t:;e�;ã:$!:$�:c::!��:%�%!::U$��$���! ::1��:!:� �;'�le�rii'·.·.·_i&1I3i1I11�_El:sS::llSCSCSESs:sS:sSõ:lSCSI['.....si

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 FLORIANÓPOLIS, 'l'êrça Feira, I) de Agôsto de 1960 "O �STADO" O MA.IS ANTIGO DIARIQ_DE S. CATARINA

HSSSSSSSSSSSSSSS%%SS%%S%%%SS.SS�fi Para almoçar e jantar bem, depois de sua
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PROF. FERREIRA LIMA
Transcorreu ôntem a data natalícia do ilustre Pro" .

fessor João David Ff-!lTeil'a Lima, catedrático de Ciência
das Finanças, e diretor da Faculdade de Direito de San
ta Catarina. Antigo secretário di) Estado, no govêrno
Aderbal Ramos da Silva; Procurador Fiscal do Estado,
alto cargo onde se aposentou; elemento de destaque no

PSD regional, cujo diretório secretariou, durante vários
anos; funda-dor da Federação Catarinense de Tenis, es

porte cujo desenvolvimento e expansão tem desenvolvido
em nossa terra; e, -como homem de ernprêsa Presidente
do consórc io TAC�Cru�eiro do Sul, em tôdas essas ma

nifestações de atividade o aniversariante -de ôntem tem
revelado suas invulgares condições de inteligência, de
dignidade e de decisãe. Onde, entretanto, avultam os ser ..

viços presLdos a Santa, Catarina pelo eminente Profes
.sor Ferreira Lima é na área cultural, pois a êle, ao seu

esforço estrenuo e à sua tenacidade sem limites, deve
Santa Catarina, não só a federalização da Faculdade de
Direito, como o projéto em andamento da criação da Uni
versidade Federal em nosso Estado. Em sua especiali
dade, vem ilustrando sua cátedra un ívers itária como os

que melhor o façam no país, pertencendo .a várias enti
dades especialisadas do país e do estrangeiro. Modesto,
simples e acolhedor, o Prof. Ferreira Lima foi, no dia
de ôntem, cercado das habituais .provas de carinho e de
estima a que faz jús, por parte de seus amigos, correli
gionários e alunos.

"O ESTADO", enviando ao ilustre catarinense calo.
rosas felicitações, associa-se ao júbilo da passagem na

talícia do prestigioso homem público.

crísma FAZEM ANOS HOJE:
menina MARIA DE FATIMA - sr. Lucia Veriano ode Souza

- sr. Jaime dos Santos car-

Domingo último, na Igreja doso
Nossa Senhora de Fátima, - dr. Ayrton Roberto de Oli;
no sub.distrito do Estreito veira
recebeu a menina Maria de - sr. Roberto Muller
Fátima' Cardoso o Sacra- - sr. Aldo Luz

,- srta. Regina Maria Tau
lois

mento da Crisma, tendo o

ato sido paraninfado pela
exma. sra. da. Cecilia Olí;
veira Budel.

- srta. EneicJ.e Josefina Bas,
tos'

'A Maria de Fátima e seus -' srta. Isaura Ruth do Li

dígníssímos progenitores, se. vramento
nhor .Juventínc Garcia Car- - sr. Alberto Stuart

,- sr, Aci Vieira
- sra. Madalena C. Pin ti
- srta. Walfrida Abreu

doso e exma. esposa sra, da
Maria Wilain Cardoso. "O
h;STADO" apresenta seus

sinceros cumprimentos, - srta.
Souza
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HELIANA LINS, A NOVA MAJESTADE
REVIVEU O clube Doze de Açõsio uma HELIANE Lins recebeu uma bonita jóia,
noite de elegância com a movimentada presente do Clube Doze de Açõsto adqui
festa de õominço, quando a bonita Helia. ruia na Joalheria 'Ótica Galuff.
ne Lins recebeu a faixa de Miss Clube -- 000 --

D6ze de Agôsto. O Dr. Eugênio T. Taulois, JÁ COMEÇARAM os rumores de que a

fêz a entrega da faixa a nova majestade, cegonha b1'evemente visitará a Princesa

que foi bastante ·aplaudida. Margareth.
.

1-- 000 -- -- 000 --

VOLTAM, os irriquietoe figurinistas com O CRONISTA de última Hora da cidade

lançamentos da moda, para a próxima es: de Põrto Alegre Sr. L�iz A�g,usto, tarnbetr
tacão, aconselhando os tecidos iustão âarâ cobertura ao batle -oticuü das

DeÕU-lbordado e renda "guipure". tantes. Luiz Augusto deverá chegar na

de -- 000 -- próxima sexta-feira conviElado deste ca-

I LOGO mais as 8 horas. nos salões do lunista.
. .

Gomide Junior clube Doze estarei na primeira reunião -- 000 --

Com Celsõ"j)'a'iõ"Ci"vi'ióiIõ,m
..,,=

(cont. ,à.a B.a pág.) tes dos partidos, o deputado PL, Vidal Ramos Junior, pelo Discursou, a seguir o ex-de- representar, para uma re;

SESSÃO SOLENE DE Franco Montoro e os candi- PSD e dr. Acácio Sanfiago, putado federal Waldemar formulação na vida adminís-

ENCERRAMENTO dàt Celso Ramos e Martinho pelo PTB. Rupp, para comunicar à trativa e política de Santa

Domingo último, 11"0 "rea, Callado Junior, todos recebi. O presidente da conve�. convenção mensagem do Ma. Catarina parada e inerte,
tro "Alvaro de Carvalho", o dos pela assistência em pé e ção, sr. Rufino Figueiredo, rechal Juarez Távora, de que castigada e subdesenvcolvída
PDC realizou a sessão sole- aplaudindo calorosamente, A em rápidas palavras, agra- era portador, e expressar a Referiu-se a coincidência
ne de enceramento da sua Mesa tomaram assento, at.§m deceu a escolha de seu nome sua solidariedade às decisões de propósitos que unia a suo,

convenção, ato presidido, de dos candidatos e do deputado para a direção dos trabalhos do PDC catarine;nse, ao qual plataforma à pregação dou_

inície, pelo prestLgü;>so lídeI pedecista dr, Rubens Naza- infol1Illando que, no entanto se integrara. Tanto a men- trinária e às superiores rei.

democrata cristão, sr. Rufi. rena Neves, os srs. CeI. "lvIau. a presidência cabia ao emi� Sf�gem comi:> suas palavras vindicações do PDC nos vá

no Figueiredo. Aberta a so- ricio Spalding de Souza, re- nente lider nacional deputa. tiveram profunüa ressonân. rios setores da administra

lenidade, Sellprêsidente no presentando o PRP, Djalma do Franco Montara ,como cia no plenário e na assis- ção pública, acentuadamen.
meou com'iss6es para leva- Coelho de Souza, pela UDN, homenagem da secção cata_ tência. te no do ensino, financeiro

rem à Mesa os l'epresentan. Gal. Vieira da Rosa, pelo rinense e, por isso, passou- Num discurso -de maior e econômico e rodovi'ário, E
lhea direção, sob intensa �envergadura, o jornalista declarou·se feliz e orgulhoso
manifestação da assistência. Martinho Calado Junior a. so, mas também tranquilo
Em seguida, como primeiro gradeceu a escolhà do seu por contar com a colabora.

orador, o dr. Carmelo Fa- nome para disputar o cargo ção democrata cristã no seu

raco saudou os convencio. de vice-governador ,do Esta. govêrno.
nais em belo improviso, res. do. Fez magnífica análise da

pondido pelo dr. Hélio Ca. situação política e sócio· As suas palavras foram a

lado CaldeiraI em magnífica econômica do Estado, para colhidas com indiscritivel
I oração, constantemente in. evidenciar a falta de assis. entusiasmo e constantemen-

OSVALDO MELT terrompida por aplausos. tência a extensas áreas, que te interrompidas por aplau.
TUDO BEM, OBRIGADO - Nossa Capital vai bem, Saudando Os partidos politi. trabalham desassistidas e sos·

obrigado. 'cos ali representados, o elÍ', esquecidas dO' poder político,
Então você não vê? . .

. Biase Faraco proferiu dis. responsável pela falta de Encerrando a memorável
Toda enfeitada, toda catita, vestida de forma

origi·il curso de profunda si,gnifi- unidade que se observa no convenção, o deputado fede
na I, cobertinha de faixas coloridas, de retratos p()ll' todos cação democrática. O ora. Estado, no setor econômico e ral André Franco Montara
os lados, eufórica por poder mostrar-se com os postes dor seguin"te ,d.r. Fernando sociologico, Historiou .a rea. ,prenunciou extraordihário
da iluminação recobertos. até às lampadas, COm frases I,Bastes em ar�ebatado 1mpro- ção que no Brasil e em vá· �mproviso, para: situar a de.
umas azedas, outras estllllulantes e outras em brancos 'viso l1ecebildo Cai mruidosas rios países se vem processan- mocracia cristã dentro do

� porque a chuva apagou. '

demonstrações da assistên. do com a democracia cristã papel de terceira força, no
Está uma belezinha mesmo. d t' I atual

.

'1' aca- a oporcia, traçou uma síntese do a serviço o povo, a rave� CIVl 12:
, e, -se

Um encanto, um amor.
panora,ma político estadual, de partidos políticos. E jus- vitoriosamente às pregações

Às vezes dá até confusão. Atrapalha a gente. Dois conclamando seus correligio- tificou a decisão do partido da extrema esquerda co.
l'etratinhos sobrepostos.

nanas ao trabalho pelas da confiança de adotar a munista e às sOluçõe_s como-
Dizeres e até as caras de certos candidatos em que d d t candidatura Celso Ramos, distas do conservadorismo

aparecem um pedaço de um e um p'edaço de outro.
can i auras pediecistas na·

cinais e regionais, O
-

prof.
. cuja pl'ataforma acolhia os capitalista da extrema direi..

As sinaleiras das ruas e as indicativas de trânsito, mal's caros pr·l'n,cl·p.l·OS' e as ta.Ewaldo Henkemeier, tambémestão ali porque, ora esta porque estavam mesmo.
vl'brantemente aplaudl'do em mais porfiadas re.ivindicaçõesNão assinalam nada e nem indicam coisa alguma, '

-

d b 1 d S t Catarina Orador de grandes recursos
Quem quizer que se defenda... oraçao

.

e rara e eza, sau· e, an a .

Estão cobertinhas de reclames dos candidatos. dou o jornalista Martinho As suas palavras, ser�nas' conhecedor profundo dos

Agora estão podando as arvores do Oliveira Belo. Calado Junior, candidato à e elegantes, mas verdadeiras prOblemas nacionais e estu-
.

d t d
.,

merec" am ao diosos de renome internacio.
Tudo fica mais à vista. . vlce-governança o Es a o. e energlCas,' .

�r. .

A primavera vem aí. Ao deputado Rubens �aza. final Que a assistência as nai, o deputada Franco Mc;:n·

b d 1 d· _,
-

.

d ada toro empolgou o plenáría-naAs orquideas suspensas das arvores começam a dei- reno Neves cou e a sau a- ap au lsse "e pe, emor
.

-

d'd t C I R 'b t mente sua longa dissertaçãotal' as primeiras flores. çao ao can 1 a o e S0 a- e Vl ran e .

,

·t· t 1 A' d b t' m verdadeira aula universitária
E mal se encobrem por detráz de toda a propaganda. mos - fel a em ermos e o. lU a so o en USlas o

.

d d t'b t
.

d I Q r Celse Ramos a Depois de recomendar as
Florianópolis enfaixada, parece ter vm o o hospital quen es c VI r.an es e por ISSO e as, s'. -

candidaturas pedecistas e
Sempre porém bonita, risonha, anedótica, feliz e aplaudida com vigor, varias ,gradeceu, emocionado, o a..,

f· 1 O d
'.

P t'd D m""rata pre,gar á unidade do PDC, o
. sobranceÍ!ra. vezes e ao lna. verea 01' palO 'C!o ar 1 o e ,''''-

Os amigos perguntam: "Então como vai a cidade"? Nereu do Vale Pereira sau_ Cristão á sua candidatura. eminente parlamentar en.

E eu apo�talldo para tudo isso: "muito bem, obrigado" dou, em inspirado discurso Disse de começo que a soli- cerou a grande convenção,
Você não está vendo? os candidatos nacionais do dariedade que recebia. náo ocasião que os ca)1didatos fo-

I PDC JA' Q d
.

'dente á sU'a pes ram vivamente aclamados eUma be eza, u� amor .. · ,s1's. amo ua ros e era, por eVl, •

E não está mesmo? Fernando Ferrari, exaltan. soa humana, mas à causa abraçados pelos convencio_ ..
Democl'l11'a, como nuncn. . . do-lhes as virtudes eívicas. que o destino lhe resérvara nais.

/

com as quarenta e uma Debutantes que
desfilarão no baile oficial, que será sábado
próximo.

-

-- 000--
Eliseana Ha; BEATRIZ LUZ voltou de sua temporada

carioca, com novo penteado que d'eu mais
verrouth Miss realce a sua beleza e elegância. A moça

em foco, jantou na noite de domingo no

Santa oatart, Querência Palace, em companhia do Prof'
Nelson Nunes e êste colunista.

-- 000--
O DR. WILMAR Elia.s acompanhado de

estará preaen, sua família e amigos, domingo, compare
ceu ao almoço do Querência Palace.

-- 000 --_
RIO - O senhor e .sra. Tony Mayrink
Veiga receberam para um elegante ianuu
em seu apartamento no Morro da Viúva,
âecortuio pelo Marquês de La Stuffa,

-- 000--

na também

te ao baile orí,

cial das Debu ,

cantes de 1960,

Eliseana, ílus, O B-1.RÃO Udo von Wangenheim, este,
circulando nos festejos do centenário de

tra esta colu. ciiiaâe de Brusque .

-- 000--
na numa pose SÁBADO último, na sede balneária do

Clube Doze de Açõsto; aconteceu coquitel
com grandes homenagem; ao geenral Pau
lo Vieira da Rosa.

-- 000--
O CASAL Rubens (Leny) Pereira Oliveira,
acompanhado da bonita Leda Cotrin, ao.. I

conteceú na noite de sábado no jantar
do Querência Palace.

.;-r--- 000 _'_o

especial,

-- 000--

1
....",:....J}5tc.. ·

No terreno de desiQrço,
O forte vence a parã1hl...;
Espada corta vassoura,
Vassoura não corta nada. ---------,..

O CANDIDATO
. .

CEI�SO RAMOS que a Aliança da Vitória cons-títuída do PSD-PRP-PTB-PL.P'DC
'

em Florianópolis
No dia _7, domingo, participou do encerramentoda Convenção do PDC em a qual foi escolhido, porgran�e ma2ona, candidato ao govêrno do Estado.

em Sao Joao Batista
Ontem seguiu para àquele munie ípio.

em Nova Trento
.

Hoje visitará êsse município.
em 'I'íjucas

Ainda hoje deverá estai' nessa cidade,

MAIS UM!
Sente-se, percebe-se no próprio ar que se respira

uma onda de renovaçao, Um fluido de idealismo sadio
percorre o Estado a dar o rebata de uma renovação.CELSO polaríza, e o povo percebendo enfim queSanta Catarina não póde ficar parada 'para au� um
Banco avance, anseia pela líbertacão. Os Partidos
aglutinam-se em torno da candidatura salvadora re
jeitando o dinheiro e as promessas dourada's de
lrineu. . '

Foi assim que sábado e domingo últimos num
ambiente de absoluta liberdàde democrática 'reali
zou-se a Convenção do 'Partido Demoe ráta Cristão em
a qual Celso Ramos venceu lrineu Bornhausen pela
espetacular contagem de 54 a 4. Votaram pela neu.
tralidade 27. .

.

S,olitári!l e cabisbaixq, marcha a UDN para a der.'
rota inexorável seguida stmente de uma ínfima dis
�!dência que nem dissidência é porque antes de Q ser
ja era UDN, enquanto Os 5 pr-inc.ipaiapartidos atuan
tes em Santa Catarina, integram a vitoriosa alianca
que levará Celso a vitória. O eleitor catarínense, hoje
está ·�onciente e sabe que a vitória está com CELSO.

'

o HOMEM É CARBONÁRIO
Dos jornais -
.. , O deputado Aluisio Nonô, que queimou os

móveis que lhe foram fornecidos pelo govêrno, em
Brasília, recebeu a conta do seu telefone e verifican
do que ela atingia a mais de 35 mil cruzeiros de liga
ções interestaduais, dadas por colegas em seu nome
ameaçou de, incendiar também o telefone. . .

_..
,

A VASSOURA QUER VARRER LAÇERDA
Castilho Cabral, que Jânio mantém 110 comando

da sua campanha na Guanabara, acha que é absoluta.
mente necessárlo uma aproximação entre Jânio e Te
nórío, porque. segundo ele, 'I'enórío vem penetrando
Intensamente na zonas suburbanas do Estado e Jânio
não póde ficar indiferente ao fato, nem Ipode ligar-se
exclusivamente aos destinos de um candidato apenas.
Com isso, ao que parece, varrerão Lacerda e.. lá se
vai mais uma influência udenista,

,Só a UDN não quer ver que a vassoura tem ver-
dadeira alergia à lanterna.

.

O MARECHAL FAZ ESPíRITO
Estavam defeituosos os altos-falantes do comício

de Barretos. A voz de Lott apresentava-se rouca. Um]
amigo do Marechal, preocupado, perguntou se êle es-.
tava resfriado. O candidato sorrindo Il'espondeu: "Eu
estou bem. O alto-falante é que está resfriado", ..

Enquanto que O govêrno da eterna vigilância
manda. chapas para mascarar carros oficiais e a ca
mioneta do Comando da Polícia Militar ostenta des
caradamente propaganda política vejamos o que se

passa no Estado do Rio que não-teve a infelicidade de
cair sob guante asfixiante dos vigilantes:

Dos jornais - Roberto Silveira, Governador flu
minense, lançou-se na campanha eleitoral a favor dos
candidatos da aliança PTB-PSD�PSB. Ao fazê-lo, as
sinalou que não estava em praça pública como gover
nador nem tampouco gastando dinheiro dos cofres pú
blicos. Realmente o sr, Roberto Silveira percorreu
Niteroi num jipe do jornal última Hora dirigido pelo
deputado Bocaiuva Cunha -,

.

Destas coisas não tomam conhecimento H. H.,
seu Secretários e Diretores de Repartição.

CELSO é lima esperança,
Alt.iv'ez e decisão;
Reunindo todo o esfôl'j;o,
Em busca da redenção.

tSSSSSSS%SS%SSSSSS%%� � �.
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VENDE-SE
Uma máquina automática, nova para fabricar sacos

de papel, desde Y2 até 10 quilos. Capacidade de Iprodução:
350 sacos por minuto. Com impressão.

Força necessária: 2 hp. 20% abaixo do preço atual.
Motivo de venda: outra atividade. ,comercial. Facilita.se
Tratar ,com o sr. Henrique no Hotel Cacique. Somente
hoje, ou em_ Blumenau, à rua Laura Muller, 66.

I·

APEDITIVOS
�V8ICAOOS
DlAQIAMENTE OAS 19AsP8N8.
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· Campeão do "Initium" de Juvenis
o "BUGRE" E O AVAl' CHEGARAM· À FINAL QUE FOI VENCIDA PELO TRICOLOR PELO ESCORE MI'NIMO

Teve um cam.peão com todos os méri os a festa de abertura da temporada oficial juvenil de futebol, levada a efeito n a manhã d 'e

domingo, no estádio da rua Bocaiuva, presente um bom público. O Guaraní, apresenlando um esquadrão bem organizado e m.elhor
adestrado, conseguiu passar por seus advenários para decidir a final, com o também poderoso pelolão do Avaí, ao q�u a I suplantou
pela contagem mí'nilr�, adjudicando-se, assim, ao tílulo de campeão da calegoria. �oi brilhante, sob Iodos os aspécfos, a trajelória
do conjunto de Newton Garcez na mag1Ífica manhâ:de anleontem no eslád��' da Praia de Fóra�Ar :Iurma campeã e a o s responsáveis

pelo seu su�esso, POi�f os nossos parabens!

rando" a linha de frente al..: pletado o marcador. Sérgio
ví.ipreta que somente dOiS: atirou rasteiro da extrema
tentos obteve, um dos quais esquerda para o centro da
sem expressão alguma, pois' área perigosa, mais parecan,
foi obtido por um contrário,

I do um passe para Ronaldo,
num lance de. rara inf�lici_; Joãozinh� saltou pa:-a a: fren
dade. E, acreditem, teria o te, mas nao conseguiu chegar
Atlético conquistado seu ao balão de couro que foi ba,

ponto de honra, não fôsse o ter em Zé Antônio e entrar
completo descontrôle dos três no arco desguarnecido. E, as,
rapazes que formaram a sua sim, vencendo seu adversário
Iínha, de frente. por 2xO, o Figueirense con •

A equipe alvívnegra teve, servou a liderança e a in.

porém, um mérito: perseguiu vencibilidade.
o triunfo e, quando já o ti-I DETALHES TÉCNIC03
nha nas mãos, continuou ba; João: Figueirense x Atlético
talhando em busca de novos Local: Estádio da rua Bo.,

gols, pois não estava diS-1 caiuva

posta a ser surpreendida pe-, 1.0 tempo: 2xO
lo antagonista, já que em Final: 2xO pró Figueirense
futebol tudo póde acontecer. I Gols: Sérgio e Zé Antonio
Não W� pôde fazer uma

aná-I
(contra)

lize mais profunda sôbre a Arbitragem: Virgílio Jorge
peleja em questão, com a (bom)

grande maioria . dos lances Disciplina: ótima
ocorrendo na área atletíca , Quadros: FIGUEIRENSE
na. Diremos apenas que o Fi; Domí; Osní, Trilha, Lauda
gueírense dominou o jogo, ree e Danda; Oládio e Mar ,

tendo o Atlético se defendido réco; Wilson, Ronaldo, Sér_
como pôde. E de falhas nem gio e Perereca. ATLÉTICO _

é bom mencionar. Em suma, Joãozinho; Osmar, Ciro e Zé
uma das pugnas maía fracas Antonio; Eudes e Ramirez;
que temos presenciado neste Marinho, Góia e Pítóla,

O Treze' de' Mal·o-pr-e--go-u um susto ao ce::::�OSo:��:t�� foram i�J:'i��;�:o�:!�:��Yi:!��
consignados no primeiro pe- vencedor e Joãozinho, Ciro,

_São Paulo,;mas acabou vencendo por 3 x 2 ª�i�1�1�,�:��!t;:;ª1 ����;;:,; '�;;;;�:�
�ao P�ulo e Treze de M�lO, I �aulo d�s mais i.nfelizes por !,� gel, acossado po.r um. co�- cí e �azareno; �nàré, �ri e

I
O árbitro foi o sr. G�lberto core, quando a peleja já ia com arbitragem de Antônio

p�op.orclonaraJm ao m�lO.r J
smal. TICO que. vmha atuan� trar io. ,Mesmo. assim, fmah_1 Moacir: Aldemír, 'YIlson, Nahas com boa autação. no eeu décimo quinto mínu; Silveira, o ex-goleiro Tonico,

público presente ao �stad12 do bem na meia cancha, fOI zou, Gete esticou-se para a Fernando, Mauro e NIvaldo. Renda: cr$ 680,00. to. Aos 34 minutos foi com, que cumpriu boa atuação.
-

�:�l��ori���de:" �::��r a;�:: ��:t: t���i�ori ;�:s���a�:�� ����.�a,p�:���n��'r d:�7;�dOd���1.�.•:;.e���...�..�...§'I.�"'�"�%�%�:;�%�S�%�%�,..�,..�,..�%�%�%�%�>-ê%�%�,�S"�-��4%;%;isi%;"Ií:�<�S�%�%�%�%�%�S�S;:'";j,_�>-�%c,..ê%C%c>-::>-�%::%r:::%::%�t�.,..;i%;si:,..;%i%�%�%�$�%�%�%�S�S�%�%�%�sc>-c",c",C%::,..::%�,..::,..�%::%:::4!i4!�",
;:::da�� 6U���sp!�I�mVi::�� �ejO��io�di:��d���u�seTre�� :��b���:�n�:t�a�déodiO �net:: NUMEROS DO CAMPEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS
,de uma vitória cômoda dían, meio de campo, daí lançan, para marcar contra s�a� JOGOS REALIZADOS

ARTILHEIRO NEGATIVO
te do Austria por 3xO, en- do bolas para o seu ataque próprias rêdes. Era o placar Zé Antonio (AtJ.), a favor do Figueirense 1
quanto que o Treze de Maio, que conseguiu o seu segundo final com que terminaria a

1.0 TURNO

h
.

t d f t
- F'iaueirense 2 X Avaí 1

avia oma <O ren e ao Ta- tento por intermédio de Wil- peleja. Foi inegavelmente e
�

mandare, por 5xO. Portanto sono O São Paulo descentro, m: li 01 cotejo do atual cer;
Paula Ramos 3 X Atlético 1

o, s, rnpaulínos Iutarlam pa_' Avaí 2 X Paula Ramos 1
. . leu-se e o clube trezista, tamc pois se em técnica dei-

ra mant líd Figueirense 5 X Atlético Ocerem.se na I eran- continuava a forçar o último xou a desejar em entusiasme
ça ao lado do Tamandaré e reduto sampaulíno, na ten, u't '.r.assou a expectativa

Avaí 2 X Atlético 1

do POstal Telegráfico en- tativa de ampliar a conta- além r.e oferecer u rnaspécto Figueirense 1 X Paula Ramos 1

quanto' que os· trezistas es, gemo Mas, quiz o destino que deveras interessante, relatí, Figueirense 2 X Atlético O

tariam atuando inspirado o São Paulo em contra ata, vo a marcha da contagem.
numa reabilitação. Com es- que' rápido, conseguisse a- Outros detalhes: 1.0 tempo:
tas perspectivas, o prélío través de Pizolatti, o novo são Paulo IxO. Final: São
foi disputado. Na primeira empate, encobrindo o arquei- Paulo 3 x Treze de Maio 2.
fase o São Paulo foi senhor :J que saíra em seu encalço. Marcadores: Pizolatti 2 e

das situações, mas não con, Um bonito gol. Subiu o São Ceça centra para o São Paulo

seguiu tirar grande partido -Paulo de produção e logo um e Nivaldo e Wilson para o

desta vantagem pois assina- minuto depois, marcava o Treze. Quadros: São Paulo:
lou um úníco tento e mes- seu terceiro ponto, numa I Baga; André, Luiz e Nenem;
mo ao se esgotar o período jcgada um tanto confusa. O, Silvio e Herley; Alberto, Be
inicial. meia Ari, lançado pelo flan-I' to, Pizolatti, Tico (Ari) e

Podeira o conjunto sampau_, ,'0 curreu célere e fechou pa_ Betinho. Treze: Jétte; Aldo_

lino, ter assinalado tres ou

Aluando com nove homens, o Iricolor conheceu outro revés frenle ao líder invicto que ven

ceu sem convencer - Joãozinho e Ciro, as grandes barr'eiras que o alvi-prelo enconlrou pela
frenle, impedindo de alcançar um escore elástico - No período inicial os d o i s lenlos, de
autoria de Sérgio e Zé Antônio, êste contra - Goleada na preliminar'.

desta feita a esquadra atletL gulas e aspectoe, a ponto de rantia no centro da linha de
cana atuou com apenas 9 íudibriar o público que paga zagueiros.
homens, número que nos úl, para ver jogos ele futebol,
timos minutos foi reduzido com a apresentação de um E NÃO HOUVÉ GOLEADA .. ,

para oito, com a saída de esquadrão incompleto, Daí a

Góia, carregado para fóra da pobresa da peleja que de mo,
-

Vendo pisar a cancha os

cancha, foí·temente contun, do algum conseguiu conven, dois quadros litigantes, a ím ,

dido. É de ae estranhar que cer, quase redundando num pressão que se tinha era de

um clube como o Atlético, fracasso tremendo não fôsse saminadora para os torcedo ,

que conta com o apôio de a magnífica conduta do rec do tricolor. Goleada na

uma corporação militar das

I
guarda-valas Joãozinho que

I
certa, essa a impressão de to.

mais disciplinadas e organí, ea transformou na figura de dos. E não era para menos,

zadas, esteja deixando a de- realce da contenda, secunda- pois mesmo com o adversá
sejar, em todos os seus ãn, do por Ciro, 'sempre uma ga.,

I rio atuando com todos os

Na tarde de domingo, no
. estádio da rua Bocaíuva, foi

.
cumprida mais uma etapa do

Campeonato da Cidade, di
visão de profissionais.
Foram protagonistas do es

petáculo os conjuntos do Fi.

'5ueirense, líder invicto, e do
Atlético, último colocado eem

um único ponto ganho.
Bem pobre, técnicamente

falando, o espetáculo que
reuniu uma vez mais alvi,
pretos e tricolores, sendo que

seus valores, o Figueirense
levaria a melhor, já que é

reconheciâo como quadro de
maior categoria. A partida
foi jogada e, para vencer, o

Figueirense teve que empre

gar todas as suas energias,
suando a camisa como pou,
cas vezes os eeus rapazes que

queriam vencer por conta,

gem elástica. Mas a defesa

do Atlético, com aqueles dois
valores acima em grande
evidência, andou bem, "amar

mesmo quatro tentos, nesta
etapa quando sua superio_
ridade técnica e territorial

,

ficou patenteada. Contlldo
isso não aconteceu e o pla
car estabelecido nesta etapa
foi de IxO, consignando Pi
zolatti. Vei,o a segunda etapa
e os trezistas começaram a

endurecer Ü' jogo, passando
então a meta confiada a

Baga, por maus momentos,
até que o ponteiro Nivaldo"
atirando meio cruzado e Irasteiro, conquistou o tento
.de empate. O Treze de Maio,
criou nova alma, passando a

jogar com autoridade. Jo

gand'O firme e dominando a

vanguarda contrária quase

cempletamente, o onze pre
sidido por João Andrade,
passou a dominar o onze

tricolor, que não mais se

apresentava comO' na fase

inicial, decrescendo sensivel
mente de produção. Isto se

deve em parte a uma subs

tituição procedida no São

Notas Fiscais
IMPRIME-SE

Preço de 20 blocos cf 2 vias

CR$ 500,00
Rua MonsenhO'r Topp, 23 ou

pelo telefone 3160 (re2ado)

Vende..se OU Troca-se por Caminhão
Um automóvel mal'ca Sinka ano 1948. 4 portas, em

pel'feito estado de conservação e funcionamento.

Tratar a l'ua 24 de M'aio, 612 (ESTREITO)

ATENCÃO AEROMODELISTAS!
•

Inscrevam-se como Sócios no Clube Aeromodelista

"Santos Dumont" para poder concorrer à competição
na "Semana das Asas", construindo o seu Aeromodelo.

Info1'mações com: Otamar Bohm - Presidente
Rua CoI. P. Demoro 1440 - Estreito

Mauro Souza - Té.cnico
Alm. Lamego, 142.

P.S. Aceitamos propostas das Firmas que querem

patrocinar.
OTAMAR G. BOBM

Pl'esidente.

AR�UEIROS VASADOS E NÃO VASADOS
Joãozinho (Atlético) 9
Waldir (Paula Ramos) .. 9
Tatú CAvaÍ) .. .... 8
Waldir (Paula Ramos) 5
Dino (Atlético) 3
Alamiro (Atlético) 3
Domí (Figueirense) .. 3

Djalma (Figueirense) 1

Parnplona (Paula Ramos) .... .... O

PENALIDADES MÁXIMAS

2.° TURNO
Figueirense 2 X Avaí 2
Paula Ramos 3 X Atlético 1
Avaí 4 X Paula Ramos 2 Hélio (P.R.) contra o Atlético: convertida em gol

Cláudio (Avaí) contra o P.R.: convertida em gol,
Héliq___ (P.R.) contra o Fig.: convertida em gol.
Osní (F.) contra o Paula Ramos: desperdiçada.
Ronaldo (F.) contra o Avaí: Convertida em gol.
Marinho e Eudes (AtI.) cf o P.R.: desperdiçadas
Hélio (P.R.) contra o Aval (2): convertida e desp.

CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS PERDIDOS
1.0 lugar - Figueirense, 2
2.0 lugar - Avaí, 3
3.° lugar - Paula Ramos, 5
4.° lugar - Atlético 10

GOLS A FAVOR E CONTRA JOGADORES EXPULSOS
F C Atlético x Pãula Ramos - Zilton e João Martins.

(P.R.) e Alair, Eudes, Pitola Marinho e Hamilton

(AtI.) - Atlético x Figueir�nse - Pitola e Ha

milton (AtI.) - Fi'gueirense x Avaí - Ronaldo,
do Figueirense. Paula Ram03 x Atlético - Oscar

e Zilton do P.R. e Zé Antonio do Atlético. Avaí X

Paula Ramos - Enísio, do AvaL

Atléti�o . 3 - 15
Avaí 11 - 8

Figueirense. . .. 12 - 4'
Paula Ramos _ _ . 10 - !)

ARTILHEIROS
Hélio (Paula Ramos) . .. ,. 4

Pereréça (Figueirense) � 3
Sombra (Paula Ramos) 3

Sérgio (Figueirense) .. ,.. 3
Wilson (Figueirens(N 2

Betinho (Paula Ramo�) .. 2

Ronaldo (Figueirense) 2

Cláudio (Avaíl 2

Moacir (Avai) .,..
. .-.. .. 2

Nilson (Avai) .. 2
Vadinho CAvaí) ,... 2

Betinho (Atlético) .. 2

Maiso (Figueirense) 1

Zé Antonio (Atlético) ".. .." 1

Oscar (Paula Ramos) . 1

Marinho (Atlético) .. 1

Abelardo (Avaí) 1

Roberto (Atlético) . . .. .. 1

Betinho (Avaí) .. .... .... .. 1

JUIZES QUE FUNCIONARAM
Virgílio Jorge . . ..

3

Gilberto Nahas. 2

Salvador Lemos dos Santos . . .. 2

Virgilio Jorge .. .. .

')
2

Newton Monguilhot
-

1

Benedito de Oliveira 1

Iolando Rodrigues .. 1

TORNEIO THOl\',lAZ C. CABRA�
ASPIRANTES

1.0 lugar - Paula Ramos, 3 p.p.

2.0 lugar - Avaí, 4 p.p.
3.0 lugar - Figueirense, 6 p.p.

4.° lugar - Atlético, 7 p.p.

4.0 lugar - Figueirense, 6 p.p.
PRóXIMA RODADA
Domingo: - AVAl X ATLÉTICO
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8aital
JUIZO DE DIREITO DA CO-

MARCA DE TIJUCAS

EDITAL DE CITAÇÃO, COM

O PRAZO DE TRINTA DIAS,
DE INTERESSADOS AUSEN_

TES, INCERTOS E

DESCONHECIDOS

Patrim.ôl?-io da União, por
precatória, em Florianópolis
da Dr. Representante do Mi: Inistério Público, nesta Cida., '

de, da confrontante do ímó, t
vel Horácia de SouZá e dos

'

interessados incertos e des-
•

conhecidos, por editais de
trinta dias; todos para fala.
re� aos têrmos da presente
açao, de conformidade com o

artigo 455 citado devendo
ser, afinal, reconhecido o do.
mínio dos suplicantes sôbre
os referidos imóveis. Reque.
rem ,outrossim, a díspsnaa de
pagamento de imposto de
transmissão entre..vívos, em
vista do acórdão, de 1.0 de
dezembro de 1955, do Egrégio
Tribunal de Justica do Esta.
do que expõe: - "Quanto ao

imposto de transmlesão en
tre.vivos, a exigência feita,
ao autor, é injustificável. Em
primeiro lugar, porque o usu,

capião é modo originário de
adquirír a propriedade pelo
que não será lícito exigir do
adquirente do imóvel, por
êsse motivo, o pagamento do
imposto de transmissão en,

tre-vívos". Da-De a presente
o valor de Cr$ 6.000,00 para
os efeitos legais. Protesta-se
provar o alegado com teste, !

munhas e vistoria, se neces,
sárío. O Asalstente que esta
assina tem sua residência
nesta Cidade, onde recebe ci
tação. Tijucas, 25 de julho de
1960. (as.) Claudio caramu,
ru "R. Hoje. A., como reque;
rem. Designo o dia de hoje,
às dez horas, no Forum, para
a justificação, teítae as de
vidas intimações. Tijucas -

30.7.1960. (as.) Carlos Ter_
nes - J. de Paz 'no exerc. do
cargo de J. de Direito". Feita
a justificação foi proferida
a seguinte sentença: - "'Vis.
tos, etc. Julgo por sentença,
para qUe produza Deus legais
e jurídicos efeitos, a [ustífí.,
cação 'retro, procedida nestes
autos a requerimento de Er
nesto Menzoni e Dário Pedro
de Souza. cíte.se, por man,
dado, o confrontante conhe,
cído dos imóveis; por editais,
com o prazo de trinta dias,
na forma prevíata no § 1.0,
do art. 455, do C.P.C. os in
teressados incertos; pessoal.
mente, o Sr. Dr. Represen_
tante do Ministério Público
.iesta Comarca; e, por pre,
catóría, a- ser expedida para
,) Juizo de Direito da 4.a Vara
da Comarca de Florianópolis,
o Sr. Delegado do Serviço do
Patrimônio da União. Sem
eustaa P.R.I. Tijucas, 1.0 de
agosto de 1960. (as.) Carlos
rernes - J. de Paz, no exerc.
do cargo de J. de Direito". E
para que chegue ao conheci;
mente dos Interessados e nin
guem possa alegar ígnorãn.,
eía, mandou expedir o pre
sente edital que será afixado
na eede dêste Juizo, no lugar
do costume, e, por cópia pu.
olícado UMA VEZ. no Diário
da Justiça e TRÊS VESES no

jornal "O ESTADO", de FIo.
ríanópolís. Dado e passado
nesta cidade de Tijucas, aos
dois dias do mês de agosto
do ano de mil novecentos e
)8Ssenta. Eu, (as) Gercy dos
Anjos, Eserívão, o datílogra.,
fei, conferi e subscrevi. (as)
Carlos Temes - J. de Paz,
no exerc. do cargo de J. de
Direito. Está conforme o ori_
ginal afixado na sede dêste
Juizo, no lugar do costume,
sôbre o que me reporto e dou
fe.
Data I:'upra. O Escrivão:

Gercy dos 4nios

O Cidadão Carlos Ternes,
Juiz de Paz no exercício do

cargo de Juiz de Direito dr

Comarca de Tijucas, Estadr

de Santa Catarina, na forma

da lei etc ...
FAZ SABEF

aos que o presente edital de
citação, com o prazo de trin
ta dias, de interessados a11

sentes, incertos e desconhe
cídos, virem ou dele conheci.
mento tiverem, que por parte
de Ernesto Menzoni e Dário
Pedro de Souza, lhe foi dírí;

.gída a petição do teor se.

guinte: - "Exmo. Sr. Dr.
Juiz de Direito da Comarca
_ Ernesto Menzoni e Dário
Pedro de Souza,

.

brasileiros,
casados, lavradores, residen
tes no lugar Santa Luzia,
município de Pôrto Belo, des ..

ta Comarca, querem mover li

presente ação de usucapião
em que expõem e requerem t'

V. Excia, o seguinte: - 1.0 -
Os suplicantes são posseiros
há mais de vinte e cíncr
anos, por si e seus antecesao,
res dos seguíntea lotes dr
terra: - 1.0 LOTE - Um
terreno situado no lugar
Sertão do Pe:requê, muntcípír
de Pôrto Belo, desta Comar-

,

ca, com 60 metros de frente�
e 1. 650 ditos de fundos - ou

sejam 99.000 metros quadra.
dos - fazendo frente ao nor
te no Rio Perequê e fundos
ao eul no Travessão Geral.
conhecido por Travessão d
Vieira; extremando a Leste
e a Oeste com os requerentes.
2.° LOTE - Outro terreno
rural situado no lugar Ser.
tão de santa Luzia, com 1�
metros de frentes e 594 di
de fundos - 'ou sejam 71. 2P
metros quadradoa - fazend
frentes a Leste no Traveseãc
Geral dos Rsgis e fundos a

Oeste com, proprtetáríos Ig,
norados: extremando ao SUl
em terras de Horácia de Sou.
za e ao norte com propríetá
rios ignorados. 2.0 - O prt,
meiro lote foi adquirido dr
José Benevenute de Souza, há
cinco anos, e pertencia, ante
riormente, a Emilía José 'dE
Souza. O segundo lote te
comprado de Maria José ROE!
lindo e João Mota Roslindr
há oito anos - cujas posses de
ambos cs lotes, sempre foram
pacíficas, contínuas e ínln.,
terruptae, e datam de mais
de trinta anos, e sempre ro,
ram exercidas com "animus
domini" pelos suplicantes e
seus antecessores. 3.0 _ Em
vista do exposto querem os

, suplicantes regularizar a sua

posse sôbre os referidos ímó,
veís, de conformidade com a
Lei Federal n.O 2.437, de 7 de
março de 1955, qus modificou
o artigo 550 do Código Civil.
E para o dito fim requerem a
designação do dia e hora pa,
ra a justificação a que se re.
fere o artigo 455, do Código
de �roce[!3o Civil, na qual de,
verao ser ouvidas as teste.
munhas Frederico Grimes e

J?sé Florindo, lavradores re
sIdentes e domiciliados nó lo.
cal dos imóveis, ai] quais com

parece�ão jndependentemen_te de cItaçao. Requerem mais
,- que, depois da justificacão

sejam fefias. as citações �
sabeq - do Sr. Diretor do

Nofi�ioso do 5wO Disfr'ifo Nayal n. 27/6õ
Concurso de Admissão de

FLORIANóPOLIS, Têrça Feira, 9 de Agôsto de 1960

-PARA SUA SEGURANÇA, EXIJA-

Fluido, Lonas
e Borrachinhas
para Freios

. LEGíTIMOS!

.::1 ,

Únicos aprovados pelos Laboratórios de Contrôle de Qualidade Ford!
Veja o caso do Fluido, por exemplo, Eis alguns
dos vários testes aos quais o Fluido é subme
tido: a) teste de viscosidade; b) teste de ponto
de ebulição; c) teste de acidez. Por causa dêsses
testes, o Fluido vem com as seguintes garan

tias: a) pressão de freagem cor

reta em tôda a tubulação, desde
o pedal até os flexíveis e lonas;
b) qualidades resistentes a qual
quer temperatura; c) não é cor

rosivo - mantém inalteradas
as borrachinhas e os flexíveis.
Na foto, um técnico trabalha
com o potenciômetro,que deter-
miná a acidez exata do fluido.

I
EM TODOS OS REVENDEDORES FORD V. ENCONTRA

PECAS FORD LEGíTIMAS
•

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

II SEMANA RURALISTA
da Arquidiocese de Florianópolis
Na última Semana do corrente mês, isto é de 21 a 28,

será levado a efeito a II Semana Ruralista da Arquidío
cese em convênio com o Mínistério da Agricultura.

Sob a direção geral de S. Excia. D. Felício da Cunha
Vasconcellos, já foi ultimado um intenso programa de

trabalhos, o qual conta com a efetiva cooperação de vá.
rios Servícos do Ministério e da Secretaria da Agrícul ,

hll:a, do 'IServiÇ-Q de Extensão Rural dã ACARESC, do

Departamento Nacional de Endemias Rrlrais (DNERu),
Esc. Familiar Rural de Palhoça', Serviço de Informação
dos Estados Unidos, Prefeituras de Palhoça e Santo
Amaro e outras entidades.

Serão atingidos pelas atívidades da Semana os Mu

nicípios de Palhoça e Santo Amaro, mais intensamente
este último. Da experiência conseguida na Primeira Se.
mana Ruralista e em Dias Ruralistas que posteríormen
te foram realizados em vários distritos de' Palhoça, Os

I'écnícos e Dirigentes chegaram à conclusã-o que o tra

balho de extensão rural deve movimentar-se ao encontro
dos núcleos de colonização em vez de esperar a concen

tração dos agricultores num só lugar. Por esta rãzão as

atividades da Semana realizadas por várias equipes Iti

nerantes, que percorrerão sucessivamente as seguintes
localidades : Palhoça, Aríriú, Sto, Amaro, Varginha,
Águas Mornas, Varg-em Grande, Queçaba e Rio dos Bu.

gres.

JUIZO DE DIREITO DA CO .: de 7 de março de 1955, que para a audiência de [ustírí.,
MARCA DE TIJUCAS. modificou o art. 550 do CÓ. cação, feitas as devidas in.

EDITAL DE CITA!ÇAO, COM digo Civil. E para o dito fim tímações, Tíjucas, 3016-60
O PRAZO DE TRINTA DIAS, 'requerem a desígnação do (as.) .M. Carmona - Juiz de
DE INTERESSADOS AUSEN- dia, lugar e hora, para a Direito". Feita a: justificaçao
TES, INCERTOS E DESCO. justificação exigida pelo art. I foi proferida a seguinte sen-

NHECIDOS 455, do Oódígo 'ct�e Processo tença: "Vistos, etc. JuLgo
O cidadão Carlos Temes Civ.il, na qual deverão ser por sentenca para aue pro.

Juiz de Paz no exercício 'ao ouvmas' as testemuhhãs ·Mi. duza seus "legais e Jurídicos
cargo de Juiz de Direito da guel Saramento e, Sebastião efeitos, a jústificação retro,
Comarca de Tijucas, Estado Rícardo, brasileiros, lavra- procedida nestes autos e re,

de Santa Catarina, na forma dores, residentes e domící- querimento de Erineu Sebas
da lei, etc. liados no local dos imóveis tião Gomes e Maria Alexan

usucapiandos, e compare. drina Gomes. oítem.se, por
FAZ SABER a todos quan, cerão independentemente de

I

mandado, os confrontantes
tos o presente edital de cí; citação. Requerem mais que,

I conhecidos dos imóveis; por
tação, com o prazo 'c':e trín- depois de justificação, sejam editais, com 'o prazo de trin
ta dias, de interessados au- feitas as citações dos con, ta dias, na forma prevista
sentes, incertos e desconhe, frontantes dos i móveis, no § 1.0 do art. 455 do CPC
cídos, virem ou dele conhe, Francisco Nicolau e Osni os interessados incertos; pes�
címento tívenem que por Sebastião Gomes, residentes soalmente, '':' sr. dr. Repre.
parte de Erineu' Sebastião também no local dos ímó- sentante do M. Público nesta
Gomes e Maria Alexandrina veis, e ainda as citações do Comarca. Dispenso a citação
�o_!11es lhe foi dírífída a pe- sr. Diretor do Patrimônio da do Representante do DOIffiI_
tíção do teor seguinte: _ União por precatória em "nío da União, por entendê
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de' Di- Florianópolis, do sr. ,dr. Re , 'la desnecessária, em face da
reíto da Comarca. Erineu Se. presentante do Ministério Jurisprudência não 00 do
bastião G o m e s, b r a- Público, nesta Cidade, e por Supremo Tribunal Federal
sileiro, solteiro, residente em editais de trinta dias, dos como também do Trilcunal
Canelinha, desta comarca, e interess,ados incertos e des. de Justiça dêste Estado.
Maria Alexandrina Gomes, conhecidos; todos para fala� I Trata-se de terras interiora.

brasileira, de profissão do- rem aos têrmos ,I'!a presente I nas e a cautela recomendada
méstica, solteira, residente ação, no prazo de dez dias, I diz respeito aos terrenos alo.
no mesmo lugar, querem mo- de conformidade com iO dis- I diais ,de marinha, o que não
ver a presente ação de usu. posto no art. 455, citado. Pro. i é o caso da espécie. Sem
capião em que expõem e re. testam por depOimento de custas. P.R.I. Tijucas 1.0 de
querem a V. Excia. o se- te s temunhas, depoimento agosto de 1960. (as)

,

Carlos
guinte: - 1.0 - Os reque- pessoal dos contestantes, se Ternes - J. de Paz, no exer.

rentes são posseiros há mais houver - e vistorias se ne. do carg'o de J. de Direito.".
de vinte e cinco anos, por si cessárias. O solicitad'Or que E para que ,chegue ao conhe
e seus antecessc'res, dos se., esta assina tem sua residên- cimento dos ;�nteressad:os e

guintes lotes de terreno: - cia nesta Cidad-e onde recebe ninguem posa alegar igno_
1.0 - Um terreno rural, si. citação. Dá-se à presente o rância, mandou expedir o

tuado no Distrito de Caneli· valor de cr$ 5.000,00 para os presente edital que será afi
nha desta Co.marca, com 17 efeitos legais." Requerem, ou. xado na sede dêste Juizo

Me'd,·cos da Marl·nha mertso ,de frentes e 83 ditos t�ossim, para Que lhes seja n� .lugar d�' costume, e por

I de fundos ou sejam 1.411 dIspensado o pagamento do C,OPIa, publIcado UMA· VEZ

1 A h . _. metros qU'adr-ados, fazendo Imposto de transmissão en. no Diário da Justiça e T�ES
, c am·se abertas a8 d) Atestado de Vacmaçao, frentes na Estrada Geral e tre-vivos, em vista de acór- VEZES no jornal "O ESTA.

inscrições para o Concurso t·
.

'1' , '

d-an IvarlO Ica, provando que, fundos ao Sul.em terras de ao proferido pelo Egrégio DO", de Florianópolis. Dado
de Admissão ao Quadro de o candidato foi vacinado há f Francisco Nicolau; extre- Tribunal f.e Justiça do Es. e passado nesta cidade ed Ti
médicos do Corpo

-

da Mari. menos de seis (6) meses' I m3lndo a Leste em ditas dos t�do,. e� processo de apela.. jucas, aos ,dois dias d� mês

nha, no posto ele LU Tenente . .

' requerentes e a Oeste em çao CIvIl ,no 3.732, da Comar- de agosto do ano de mIl no.
, e) Atestado de IdoneIdade terras de Osní Sebastião Go- ca de Tubarão. (Jurispru- vecentos e sessenta. Eu, (as)

a partir do dia 1.0 ele agosto, moral fornecido por dois ofi. mes. 2.0 _ Outro terreno ru. dência do Tribunal de Jus. Gercy dos Anj,os, Escrivão. o

sendo enceradas no dia 30 ciais (Ia Marinha, Exército ral situado no referido l>is- tiça do Estado de Santa Ca. datilografei conferi e subs
de setembro. trito com 17 metros de fren- tarina - de 1955, fls. 274 a crevi. Isento de selos por se

ou Aeronáutica ou Autorida-
tes e' 66 dI·tOS .de fundo·s, ou 275). Tijucas. 27 de 'Junho de tratar de Assistência Judi.

2. Os candidatos deverão d J d'
...

e u lCIarlaS; sejam 1.122 metros quadra. 1�60. (ass.) Claudio Ca.ramu- ciária. (as) Carlos Ternes -

ser brasileiros natos, com f) Diploma de Médico de. dos fazendo frentes a Oeste ru de Campos - ASSIStente J. de Paz, no exerc. do cargo
máximo de 35 anos de idade vidamente re.gistrado na re- co� os requerentes e fun. Judiciário. Em dita petição de J. de Direito. Está con-

em gôzO de direitos políticos partição competente; e dos a Leste em terras de foi exarado 1Q seguinte despa· forme o original afix3id-o na

e civis, e farão suas inscri- Francisco Nicolau; extre· cho; - "A., c.omo requ�relll· sede dêste Ju!zo, n!O lugar
g) Três (3) í'etratos t3ima. mando ao sul ainda em di- Deslgpo o dIa 5 de Julho do costume, so�re o que me

ções neste Comando median. nho 3x4 cms. tas de Francisco Nicolau. p.V., as dez horas, no Forum, reporto e dou fe.
te requerimento dirigido ao 3. :"esta Capital, as inscri- 2.0 - Os referidos imóveis
Exmo. Sr. Diretor-Geral de ções Je1'ão feitas de 2.a a foram adquiridos de Ale.

Saúde, e posteriormente a. xandrina Damásia Gomes,
ô.R feira na Sede dêste Co. há 14 anos e esta, por sua

presentar os seguintes do- mando. Divisão do Pessoal, vez, já os vinha possuindo
cumentos na Diretoria de !Co horário de 12,00 às 18,JO há mais ,de 20 anos, e tan.
Saúde no Rio ":',e Janeiro: h to a posse dos suplicantes,oras. d ta) Certidão de idade for. oomo a de sua referi a an e.

. cessora, sempre foram pací-neclda peI.o Registro Civil, a 4. O concurso constará das ficas, continuas e ininterrup-
qual não poderá ser substL seguintes provas: tas. 3.0 _ Em vista do ex.

tUida por qualquer outro do. I) _ Prova Escrita ver- ,posto querem os requeren-

Cumento; sando sôbre Medicina de Ur. tes regularizar a sua posse
sôbre os referidos imóveis,

b) Carteira de identidade f,1�ncia, Cirurgia de Urgêr.- de conformidade com o dis-
e atesttildo de bons antece- cia, Doenças Infecciosas -e posto na Lei Federal n. 2437,

dentes f�rnecido por rcpar. Parasitárias, Higiene e pro.
� MADEIRAS PARA ltição competente; filaxia; CONSTRUCÃO

c) Cardeneta ou Certifica- II) - Prova prático-oral I R M A O S 81 r [:--.l( ('>UR T
do de Reservista da Mari. de Cli'nica Médica; (A I \ 8 A D A W Ó ' 'O N f .901 Inha, Exército ou da Aero- IIn - Prova prático.oral ANTIGO DtP6�IT(,) DA'AiA"1

� �'�, -J

náutica; de Clínica Cirúrgica.

Severos testes garantem as rigorosas
especificações de segurança exigidas
pela Ford. Dê ao seu carro essa se

gurança. Exija Fluido, Borrachinhas
e Lonas para Freios Ford Legítimos!

,..

PROGRAMA DO MES
'DIA 12 - SEXTA - FEIRA

JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO
LOCAL: SEDE SOCIAL - Horário: 19,30 horas

ENTREGA DE bIPLOMAS AOS SóCIOS REMIDOS
, PREÇO INDIVIDUAL - Cr$ 250,00
CASAL - CR$ 500,00

VISITE SEU

REVENDEDOR FORD!

MANTENHA SEU FORD
INTEIRAMENTE FORD!

DIA 13 - SABADO
BAILE DE GALA

APRElSENTAÇÃO DAs DEBUTANTES
HORÁRIO, - 22,30 HORAS
RESERVA DE MESAS: A partir do dia 4,
A CR$ 200,00.

PRECISA-SE
De �abelereiras e manicures com bastante

e apresentáveis.
Tratar Hotel Royal apartamento, 505.

prática

8DITA'-

SOCIEDADE TERMOELETRICA
DE CAPIVARí

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos ,os senhores acionistas a comparecerem

à Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no pró.
ximo dia 16 do corrente, às 15 horas, na sede social em

CAPIVARi DE BAIXO, Município de TUBARÃO, ESTA
DO DE SANTA CATARlNA, a fim de tratarem da se.

guinte ordem do dia:
a) - aumento do capital sodal;
b) - reforma dos estatutos sociais;
c) - assuntos de interêsse da sociedade

Capivarí, 1.0 de agôsto de 1960
CARLOS NATIVIDADE

Presidente

A L U G A-S E
ALUGA.SE AMPLA SALA OU DEPóSITO,
ANDAR TÉRREO, DUAS PORTAS SITO A

RUA PADRE ROMA, 52. TRATAR NO LOCAL.

V EN D E-S E
Terreno de esquína à rua Araei Vaz Callado no

Bairro Nossa Senhora de Fátima no Estreito,
'com 13,35 X 29,50.
Tratar pelo telefone 6262

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Telefone 3022 - Caa .: Postal 139
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Rubens de Arruda Ramos

G E R E-N T R

Domínios Fernandes de AQuino

RE D A'rORES
Osvaldo Mello .- Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Macba6.o - Zury Macha

do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -
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- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.
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- Ivo Frutuoso.
aSPR.S.NTANTI

5lepruentaç6ea A. S. [Ma LhI.&..
IUO:- Rua Senatior Oa.lu &t - i..

Tel. 126.14

OperaoÕoN - Doençal de Senho
r aa :

- ClInlca de Adultol

Curso de EspeCialização no EOIpl
tal dOI Servldore. do 1I.ta40.

(Serviço do Prof. Mariano di .ln..
drade j . Consultai: Pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde da.

15,30 horas em diante no ccasuí,

tório, ii Rua Nunel Machado. 17.

esquina da Tlradent.. - Teltl.

2766. Re,ldêncla - Rua .are
ohal Gama D'EÇ�. n.o ln. - TeJ.
8120.

.,;1
DR. AYRTON DE OLI

VEIRA

- DOENÇAS DO PULItA.O -

- TUBEItCULOSJI -

Consultório .- Ru" Felipe

schmldt. 88 - Tel. 1801.

HorArlo: das 14 àS 18 horal.

Relldllncl. FellpI Schmld\,
D.O 127.

.....r _, DR. 'ANTON IQ MUNIZ DE

8 Panle Rua Vitória '57 - e•• ' U -.

Tel. 14-814'

Serviço Telepático da UNIT.D PR.SS lU: P )

AGENTES Il CORRJIlSPOrlO.NT.e
•• T6do. oe ..unJclplo. f'" �ANTA CA'fARINA

ANUNC .. J8
....dl.Dt. contuto, de acorde co•• tabela •• vir.r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respcusabílíza pelos
conceitos emitidos DOS artigos assinado".

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSÊRTO DE PERSI�NAS

Casa Laudares, Ltda.
Rua Deodoro, 15 - tel. 3820

...� �••...

�João Morilz S. A.

"A SOBERANA" PRAC4 11 DE NOVEMBRO - ISQUINA
IlOA FELLPE 8CIDIIDT

FIl.lAL "A SABERANA" DISTRITO 00 I1StltllTO - CANTO

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA I
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.0. REGIAO - S.C.
Rua 14 de Julho (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

B R U N·O

Escritório .,.-' Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.

Dr. Hélio PeixolgCAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO! ADVOGADO

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to. das 16 àa 19 horas (ao la�

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

_ Estreito - Fones 2322 e

6367.

AR.AGÃO

CIRURGIA 'l'RAUMATOLOGlA
ORTOPEDIA

ConsultóriO: João PintO, 14 -

Consult&: dai 16 àl 17 horal, diA

riamente. Meno. 8001 lábacio., lte

sldêncla: Bocaluva. 135. Fone !714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Naolo_
n al de Medicina da UnlVlIIl'lldaelt

do BralU

MJDlCO

!\,tende com hora marcada

.
.

;.�iiillcaiiõr"rôiissloõãii
. ,...·DR �ENR�� ".:tS�---- -,...--.--�'a- - -- --;..'

t •
DR. HUBI GOMES, •

PjARAISO .

I Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

MENDONÇA DR. GUARACY A. ,• Insulínaterapla _ Cardiozolorapia - Sonoterapia e
�. ..'DICO Psicoterapia.

I Direção dos Psíquíátras _

SANTOS I DR. PERCY JOÃO DE BORBA

I DR. JOSl!: TAVARES IRACEMA

j I DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

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

Especialista em dentaduras an"_ I (Praça Etelv.ina Luz)
tõmtcaa. Horário: Das 8 àl 12 ts I � •••--

I

Ex-Interno por conoUl'lO d•••HI'_,
nldade_Escola. (ServlOO do prof,

l
Octávio Rodrlguel Lima). .s
Interno do Serviço de CirUrgla do

fiosPltal I.A.P.E.T.C. do Rlo de

Janeiro. Médico do HOlIPlt&1 de

I Caridade e da Maternidade �r.
Carlos Corrêa.
DOENÇAS DB SBNHORAS-
PARTOS - OPERAÇO.� -

PARTO SEM DOR pelo m,'odÓ
pslco-pro:fUatloo

Consultório: Rua João Pinto a, 10,
das 16.00 à' 18.00 hor... A�e
êom horu marcadu. Telefone
3035 - Relldêncla: Rua Glner&1
B! ttencourt n. 101.

DR. LAURO DAURA
. CLINICA GIBAL

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
R(lsidêneia:

Rua Gal. Blttencourt n, 121.
Telefone: 2651.
Consult6rio:

Rua Felipe Schmldt a. 37.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

fias 16,00 às 18,00, diaria ...

ment-e exceto aos sábados

Avisa lua dlst;nta clientela Que

mudou seu consultório para a rua

Fellpe Schmldt, n. 39-A - Em

frente a Padaria oaríoca.

Especialista em molé.tla. di Se
nhoras e- vias urinAria.. Curl ra_

dícal das Infecçõel agudu e crô
nicas, do aparêll�o genlto_urlnirlo
em ambc. o. &eXOI. Doenou do

apa�êlho Dlge.tlvo. do lfatlma

nervoso. Horário: 10% li 11 I

2'h às 5 horal -

.

ColllUlt6rlo:
Rua Tlradente•. "12 - 1.0 anelar
._ FQne !246. Rea1dênola: B.a
Lacerda Coutlnho,ll (Cháoara 110

Espanha - Fone 1141.

ORAI EBE BI BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

Con.UJlón.. e ".......,. co....u....

.' IIlroWo Las lil.. ..,t. I 8e&un4a , ,."::"re.ra
• ... 15 " 11· 1I0r ...

Tel. - I'"l'LOalANOPOLll

DRA. EVA B. SCHYlEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstia. de anue e recto.

Tratame.nto de hemorroidas. fistulaa, etc.

CLruraia anal
CONSULTÓRIO: - P,ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553

DENTADURAS INFERIORES
Ml!:TODO PROPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. 'MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGlAtJ DENTIST:A

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO FARANA

RAIOS X - PONTES - PIVÓS
TRATAMENTOS DE CANAL

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

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

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

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

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

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

Fone 2391 e 3426.
_11__---------------

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

.

à rua Tenente Silveira, 42

Gra'fl1ca (onlllnenle' Dr. Miguel E M. Orofino
,

- Cirurgião dentísta o-«

Ltd
Clínica de adultos - Raios X

a AUSENTE ATE' AGOSTO -

• CURSO DE ESPECIALIZA-

Tipografia e fábrica de CÃO DE PERIODONTIA com

Oarimbo. Impressos em gerai õ prof. S. Sthal da Univer,si
dade Ide Nova,York, no Rio

F.:ua Aracy Vaz Callado, 186 de Janeiro.
Estreito - FlorianópOlis Edifício São Jorge,- Sala

16. Telefone 2862

Mauricio dos Reis - advogado
Norberto ,Brand - advogado

Advocacia em geral no Estado de
Santa Catarina

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 466". c- ,�

Telefone - ;�i2.:� -

DR. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GiRAL

Doenças de Senhor... - prooto.

logla - Eletricidade Médlc..

Consultório: Ru. Victor .el':'
relles n.o 28 - Telefone 8807

ConEjultas: Da.a 16 boral em dlllnte.
Residência: Fone. 8.421. Rua Blu
menau, n. 71.

� _.
--""�''''

IMPRES'SORA
IDlghil0 lCib4.

--..cc@ )IJoo
, ...

CARIMBOSt ENCADERNAÇOES E
SERViÇO DE CLlCHERIA

COM PERFEIÇÃO E RAPIDEZ.
- ..�--..

RUl=l CONSELHEIRO MAFRA, 123,
FLORIANÓPOLIS SANTA CATARINA

CUNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doencas Nervosas e Mentais -
,

Angustia - Complexos - Ataques - Manias -

Problemático Afetiva e sexual

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE (ARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

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

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

Hísterosalplngcgraffa Radiografia Obstétrica
(Grnvldêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO'

ENDERJ'l:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n, ónibus à por
ta (Almte. Lamêgo) ,

RAUL P'iREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhislaf'
&lcr1tórlo: Rua Joio' .Pinto! n. 1. lObO
l tlefone n. 2.487 - Ca1%a Pnatal n. U
aOR.ABIO: Ou 16 ... 17 hotal.

xxx

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

tas.
DE MANHA - das 10 as 12 horas
DE TARDE - das 4 as 6 horas
Consultas Rua Nqnes Macnado, 7 tone 3738.

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

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crimi
nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven
da de imóveis - Naturalização - Inventários -' Cobran
ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias .

Correspondentes:
INGLATERRA BRASíLIA

i ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

: ARGENTINA SAO PAULO

• Ed. SUL AMÉRICA 50 andar.
e

r·sYNTEKOi
i para. o assoalho i
id o seu E s c r i t ó r i o o u L a r i
• •

I Belez2 I
•

•

•

i D i s t í n ç ã o i·
i D u r. a b i I i d a d e i
i Informações e Orçamento IIi Osvaldo Meira
! Àv. Mauro Ramos 206 _' Fone 2758 I..... �.�j.ft.... �

-�._-......,. �,
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UM ACARTA
tado, para valer deste mês
em diante, não alcança os

vinte e sete mil cruzeiros de,
por exemplo um tesoureiro
do IAPTEC.

Quanto á remuneração, E mais, não tenho nem

sabem todos 'que os cargo" pnecíso para viver, salvo,
estadoais são aqui, como para desapertar, quando aluo
nos demais Estados, medes; go, como o fiz a pouco, o

tamente remunerados em meu modesto apartamento
comparação com os cargos no rio, para poder melhor a.
federais, ou autarquicos. 'Um tender o compromisso hípote>
diretor no quadro do fun-. cario que tenho para com a

cionalismo estadual, mesmo

I
Caixa Economica.

com aumento Que o largo ato Grato pela publicação des,
do govêrno do Estado acaba ta, seu amo e admor->
de dar ao funcionalismo do Es Carlos Gomes de Oliveira

CONVITE! PARA MISSA
Deus chamou a sí NICOLAU PERESSONI, no dia 4

de agôsto, aos 69 anos de idade, confortado com os sacra

mentos da Igreja.
Rogai' por êle a fim de que 'encontre a plenitude da

paz a que aspirava.
A missa de sétimo dia será celebrada na Catedral

Metropolitana no dia 11, quinta-feira, às 7 horas.
A família enlutada convida parentes. e amigos a

partic ipar dessa Santa Missa.
Aproveita a oportunidade .para agradecer todas as

demonstrações de carfnho com que foi distinguida por
ocasião dos funerais.

A dissidência do PTB é
formada por homens que só
se acostumam a fazer poli,
tica em gabinetes. Enquanto
o deputado Doutor de Andra.
de saia candidato por uma

Aproximadamente 80.000 metros quadrados, local i

conve�ç�o Estadual, o�de I sada em fundos de Biguaçú c /estrada na frente para
C?�lpal eciam..todos o� ?I:-e- I a utomóvel,. todo plano, próprio para criação e plantação:
t?llOS d.o .Palt�do, a díssídên-

, água .potável e corrente, lenha, bananal, pequeno .caf'ezal
cia deCIdIU lançar um po, I e pasto.sitor em "escolha" que rea. Tratar na residencia da Prof. Otilia Cruz, rua San-
lízcu no Gabinete do Presí- tos Saraiva fim com o sr, José.
dente da Assembléia. E a·

'Vitória de Celso... (cont. da última pág.)
Eis, sr, Diretor a historia

da minha procuradoria, no

Rio.

(continuação da 8.a pág'.) ções de defesa dos interesses
CATARINENSE PELO autêntico do Partido flze,

TRABALHO ram-no merecedor da nossa

Enquanto isto ocorria indicação de candidato a

continuou o Presidente -do vic.e-lC,vernador, 'canididatu
PTB do município - o de. ra que êle não desejou, mas

putado Doutel de Andrade que nós, os dirigentes do

percorreu os municípios do Partido do interior a exígt,
extremo.oeste sentindo as mos. Há uma grande dífe;
dificuldades e atendendo aos rença entre as duas calWida
interesses do Partido. Assim turas a Vice: uma é auten
é que em agosto de 1959, ticamente de base partidão
quando éramos candidato a ria e a outra é das cúpulas
Prefeito, o deputado Doútel no interesse pessoal de al,
de Andrade nos ajudcu na guns.

campanha permanecendo por PROBLEMAS ESTADUAIS
tres dias em Díonisío Cer- DA ZONA

queira, naquele município O Prefeito de Díonísío.Cer-
que é o ponto mais extremo queira se encontra nesta Ca
do Estado. pital desde a semana passa.

da jur.tamente com outros
Depois disso o DeputadJ chefes de Executivo do ex.

ncutel de Andrade já visitou tremo-oeste, tratando' Junto
por outras duas vezes a nos-I às repartições competentes
sa zona, e esteve em várias de assuntos atinentes à ad-

.

municípios mantendo con.
I

ministração municipal.
tacto com os nossos eornpa. I
nheíros, prestando

.

também
'

.

DISSIDENCIA E' DE

serviços ao pvo. GABINETE

_ ais e melhor atendimento
dos serviços da expansão do

trigo do fomento agrícola e

dos demais orgãos do Minis

tério da Agricultura foi con,

seguido graças a ação do de.

putado DouteL de Andrada.

�Em Chapecó, foi provídencía
da a instalação do Pôsto 'do
IAPETC já em atividades e

sub-postos do IAPI. Tudo
isto é devido às ativírlades do

Deputado Doutel de Andra,

de oue para nós é catarl,

ne�s� pelo trabalho que em-

VENDE-SE CHÁCARA

AGRADECIMENTO
Filhos, Irmã, Genro, INóra e Netos de Juventina

Garcez .compungidos 'com a sua partida para espirrtua
lidade,' agradecem ao abnegado te incansável Dr, Zulmar
Lins Neves e seus assistentes, aos dirigentes da Mater
nidade Dr, Carlos Corrêa, as enfermeiras, e muito

'espe-Icialmente a dedieadíssíma Irmã Valéria, a. senhora Alai
de Santana, e demonstram sua .g.ratidão ao Exmo. Sr. Dr.
Heitor Ferrari, Dr. Luiz Acastro de Campos Gonçalves, I
a Federação Catarinense de Futebol, representada na

pessôa do senhor Júlio Cesaríno da Rosa, a Diretoria
e atlétas do Clube Atlético Guarany, e a todos que con

fortaram e ajudaram durante o doloroso transe.

crcscentou.

(Cont. da 1.a pág.)
Na sessão solene de encero

ramento, cujo salão foi pe-

Em nossa zona não há dís,
sídêncía em um só Diretório
Municipal, muito embora o

NAO FICOU NO RIO Senador Baulo Ramos tivesse
DESCANSANDO percorrido alguns Diretórios

Depois de eleito, em 1958,: pela primeira vez na sua vi.
D Deputado Doutel de An-I da, no mês de maio último,
drade não ficou no Rio de tramando intriga contra

.

o

Janeiro descansando como presidente do Partido, o de
ocorreu com outros políticos. putado Doutel de Andrade.
Mas vei toda semana a Sta. O sr, Hercy de Oliveira
Catarina visitando os compa- disse mais à reportagem que
nheíros e atendendo aos in. nenhum membro da propa
teresses do Partido. E' um lada ,dissidência passou ano

homem moço, inteligente, tes pelo extremo.oeste cata

capaz, dinâmico e conta com rinense, pelos mumclplOs

_,� apoLo e o prestígio do pre- formados do .antigo__ Chape
sidente do PTB Nacional, o CÓ, ascultando as necessidá.
dr. Joã Goulart de maneira des do povo ou atendendo a�

incol1dicional. Às suas posi- reivindicações do Partido.

prcendeu.

Movimeato NacionaUsta

�
MERECE UII PRESENTE
NO DIA14 DE AGósTO

quellQ. para conter a nume·

rosa assistência, fizeram
uso da palavra os seguintes
oradores: o líder universi.
tário José Matusalém Co
melli, o estu,dante Raimun
do Eirado, ex·presidente
da União Nacional dos Es.
tudantes, e que veio espe.
cialmente da Guanabára re- * LOUVRE presentes, é a Vitrine da -

presentar a Executiva Na- SSSSfC%%SSSSSSSS%SSSS"'SSSSSSSSS;SS!tj4%SS%SSSS%S%t-,%%\téSSSSl'"'CSSSSSSSSS?
donal do Movimentl'l, o lí. '

der sindical Vidalvino
Francisco da Rosa, o Sr.
Bahiense de Mello, funcio.

. nário do Banco do Brasil o

deputado federal Dr. Os'.
mar Cunha, ex-prefeito de
Florianópolis, que falou em
nome da Frente Parlamen
tar Nacionalista, o verea.
dor Domingos de Aquino,
representando o Prefeito
naquela sessão, os depúta.
dos estaduais Evilásio
Caon e Antonio Edu Vieira,
em nome dos candidatos
Celso Ramos ·e Doutel de
Andrade, à governança. e

vice.governança do Estado,
impossibilitados de compa
re.cerem ao ato solene, e,
fin�lmente, o Deputado
Prof. Osni Régis, que en

c,errou a convenção com ex.

cepcional brilhantismo.
O deputado federal Os.

mar Cunhá, que ,�oncorreu
com o P_.;'. Celso Ramos à
candidatlll:a ao Govêrno do
Estado pelo PSD, de�larou
que aguardara aquela Con.
venção para vir dar de pú
blico o apoio' ao seu cO,r

religionário, isso porque
estaria assim tratando do
problema suc'essório em
tôrno de idéias e de pro.
gramas, e não apenas em

tôrno de nomes,
_ IEm edições posteriores,

publicaremos os manifestos
dos Estudantes, dos operá.
rios e Mensagem de Edna
Lott.

�$%%%%SSS$S%SSS%S%SS%S%SSS%%\\SSSSSSSSS%SSSSSSSSS%SSSSSSS':%'<i?%

* ISABA'DO à tarde, um grupo de fu- Semana. Esta firma comercial abriu há
turos abnegados do Tenis Catar'inense, poucos dias e fica na Rua Trajano, en

fundaram o.... GRÊMIO LIRA T. C. com frente ao ''Rancho da Ilha".
os seguintes membros: Sérgio R. Porto, -- 000 --

Antonio Pereira Oliveira, Carmem Rosa * ANIVERSARIA hoje, o galante ga
Caldas Regina Patrícia Lins, Polidoro roto Bossa Nova, Marcos Antonio Pinto

São Thiago, Regina Pereira Oliveira, da Luz, filho do Dr. Rodolfo Fernando
Hubert BeCik Junior, Carmem Lúcia Cruz Pinto da Luz e da Sra. Anastácia Pinto

Lima, Reginaldo Pereira Oliveira, Hen- da Luz. Marcos Antonio, receberá hoje,
rique José da Luz Fontes, Ligia Masca- um grande número de amiguinhos com

renhas, Osmar Prisco, Heliane Maria uma mesa de dôces e guaranás. Muitos
Lins, Evandro Nóbrega, Ana Maria bossa nova. vão acontecer .. ,

Becai, Dor is Maria Ramos, Mario Meyer -- 000 --

Pereira, Bruno Rodolfo Schelemper Ju , * NA PRóXIMA quinta-feira, às 20

níor, Victor Me:yer Junior. Na ocasião foi horas no Restaurante do Lira T . C. ha

eleita a primeira diretoria: Presidente - verá um jantar íntimo para o Conselho
Antonio Pereira Oliveira;

.

Více-Presi- Deliberativo, Díretorta e Conselho Fiscal.
dente - Reginaldo Pereira Oliveira; Se. -- 000 --

cretário e Tesoureiro - Polidoro São * JOSÉ Tostes, cantor da TV e Rádio

Thiago; Diretor de Esportes - Samuel carioca, foi muito aplaudido no Disco

Linhares. Domingo, no Disco Dance a Dance.
diretoria foi empossada com um grande -- 000 --

número de tenistas, , . * CARMEM Rosa. Caldas e Doris Ma-
-- 000 -- ria Ramos, foram eleitas Garotas "RA-

* O CRONISTA So-cial "CEL" de "A DAR", representantes do Grêmio Lira

GAZETA" representará êste colunista Tênis, Clube.
em Laguna, a fim de escolher a GAROTA -- 000 --

"RADAR" do Clube "CONGRESSO". O * ELIAiNE Lins, foi coroada Rainha

referido cronista está credenciado para do Clube Doze de Agôsto. Merecidíssfma
esta finalidade. Vamos aguardar, quem dêste título, os meus sinceros parabens.
vai ser a nossa representante em Laguna. -- 000 --

- 000 - * FESTA DO BOM JESUS
* DIRCE Moreira, Secretária efícíen- DOMINGO p.p., foi realizada a festa

te, simpatica e elegante, da Chefia do da Vargem do Bom Jesus. Estiferam

16.0 Distrito Rodoviário Federal do D.N. presentes altas autoridades, das quais, o .

E.R.; aniversariou no dia 5 p.]l. Embora Vereador Domingos Fernandes de Aqui.
um pouco tarde o colunista, lhe felicita no, líder do PSD na Câmara Municipal,
pela data que transcorreu. representante do Prefeito Osvaldo Ma·

-- 000 -- chado,
* LACY Palumbo, (Garota "RADAR" -- 000 --

de "O Estado", Informa: O Lira T. C., * A MISS Elegante Disco Dance da

esteve animadíssima com o Disco Dance, Semana é a srta. Eliane Reitz.

no domingo p.p, Anotei as seguintes -- 000
-.-.

.

••

pessoas presente: Altair De Bona Caste- * ESPORTES:? prrmerro p�emlO do

lain Cecília Machado, Içara Maria No- - SWEEPSTAKE, saiu para Londrma (Pa
cetti, Nicolau Apóstolo, Luiz Fernando raná) com o bilhete n.? 3: 979, cavalo

Capela, Eliane Lins, Iara Ribeiro, Tânia
_

FARO'WEL, pilotado pelo Jockey Bueno

Del Vale Araujo (Miss Elegante Disco Gonçalves. O Flamengo. empat�u c�m o

Dance); Joeley Siqueira, Letícia Maria Botafogo OxO. N�s�a Capital o Pígueíren
Palumbo, Celma Machado, Iná Simas se venceu o Atlétivo 2xO. O Estado em

Meira, Joelza Terezinha Siqueira, Saulo patou com o Botafogo 3x3 e lxl.

Linhares, Gleci Ribeiro, Sr. e Sra. Vini- -- 000 --
_

cius Gonzaga, Sr. e Sra. Ewakdo Moritz, * QUINTA-FEIRA, às 20 horas have

André Rademalker, Vera Moritz, Sônia rá no .Lira T. C. bate:papo dançante
Mara Gonzaga, Demétrio Serratine, A�. Bossa Nova. Isto em caratc! espenmen·
denor Senil, Paulo da Costa Ramos, EUa':- tai ...
lle Reitz, Tânia Reitz, Carmem Lúcia

Cruz Lima, Lúcia Rupp e Angélica To

lentino de Carvalho.
-- 000--

* HELENA Martins e Mirian Cipria.
no, viajaram ontem pelo Convair da Real,
para o Rio de Janeiro. Onde passarão
a Iguns dias de férias.

-- 000--

-- 000-'-

* ANIVERSARIA hoje, o conhecido

desportista Roberto Müller um dos maio-
,

.

res insentivadores do remo catwnnense,
que atualmente ocupa o cargo de Presi- .

dente do Glorioso Clube Náutico Ria

chuelo. Ao ilustre anivers8!l'iante as mi

nhas sinceras felicitações pela data que

hoje transcorre.

Fogões

WALLIG
para modernizar sua cozinha

=

=

Dê maíar canfôrto à suo familia, adquirindo um moderno fogão W�IIig o gás. Suo senhora
ficar6 encantado! 8 modêlos, de linhos. modernos e distintos, sólido construção, acabo.
menta primoroso. Venho examinar, em nosso loja, os fogões Wollig.
E SAIBA QUE todos os fogões WCl"ig são equipados com queimadores reguláveis
"ECONOMIC", com 44 pontos de chamo e duplo graduação - propiciando real economia
de gás.

nossos planos de pagamento
PRESTACOES

DESDE

752,00
SEM

QUALQUER
ENTRADA MENSAIS

•
•
•
• Ruo Saldanha Marinho, 2

••
•
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COM C E L S O

A candidatura do sr. Celeo Ramos ao govêrno do Es.,

tado, com o vigoroso apóio que lhe vem de emprestar o
Prefeilo de Dionísio Cerqueira

conta com a solidariedade do

E essa união quer dizer
. VIIÓRIA DE CELSO - DOUTEl no OESVITóRIA, porque soma a

esmagadora maioria do

d��t��a�l� de c����r!�:�ão DO ESTADO - DISSIDENCIA E' DE GA-
Of! processos excusos de
subôrno, de coacção poli-

ElE DOU '

�l�� d�up���:�a�âa �o���� BtN I 1ft E CATARINENS
panhas às custas dos di-
nheiros e dos cargos e car; PELO TRABALHOros públicos.

Partido Democrata Cristão,
seu.Partído Social Demo,
crátíco do Partido de Re.,

presentação Popular, do
Partido Libertador, do
Partido Trabalhista Brasi
leiro, de váríos díretóríos
do Partido Social' Progres,
sbta - que ainda não rea

lizou sua convenção esta,
dual - e de forte dissidên
cia udenista no Estado.
Como afirmou o candi

dato vitorioso, a SUa causa

passou de ser eustentada

por uma aliança de parti
dos; para ser defendida
pela união de tôdas as rôr;

ças políticas de Santa Ca
tarina.

_
..
__ , ._(t_�-.;.

FLORIANOPOLH:l, "I'êrça Feira, 9 de Agosto de 1960

ueOM A PALAVRA. rr

ES['<1 união é imbatível.
Por decisão 'sua, Santa
Catarina sairá da estag
nação e do marasmo e ca;

mínhará para a frente e

para o alto.

- Nossa eleição para Prefeito Municipal de Dionísio
Cerqueira foi possível pela vantagem de 99 votos, nUlll
total de 1.303 eleitores. Agora, porém, com o aumen
eleitoral do municipio, pretendemos dar uma vitória '

chapas de CELSO RAMOS-DOUTEL DE ANDRADE d
mais de 250 votos, já que o eleitorado se elevou para per.
to de 2 mil eurrágtos - disse a nOSSa reportagem O SI',
Hercy de Oliveira, Pref.eito daquele município e também
presidente do PTB da referida cidade do extremo-oeste
catarínense. E acrescntou:

_ Na verdade é pequena
a nossa colaboração, mas

temos a certeza de que

ajudará decisivamente
.

à

tvit�ria d�i! nossos candí,

datos.
CONSIDERAVEL PENE

TRACãO
O sr, Hel'c{ de Oliveira

esclareceu depois alguns
fatos relacionados com os

resultados eleitorais da zo

na do oeste_catarinense.
Reconheceu êle que, naa

eleições anteriores, os ean,

dídatos da UDN levaram

algu�a vantagem eleito

nal, Mas advertiu:
_ Agora, considerando

a penetração do nome do

sr. Celso Ramos e do

deputado Doutel de An

drade, que têm vi�itado o

extremo-oeste mais per
'mansntemente, principal
mente nas ultímaa eleições
para Prefeitos -em 1959, po
demos assegurar que a co

ligação dos dois partidos
oferecerá substancial co

laboração na campanha. e

do extremo-oeste a alian
ca sairá vitoriosa com boa

margem de VOtOD.
SOMA DE LEGENDAS
Esclareceu o sr. Hercy

de Oliveira qUe normal

mente as legendas munici

pais e Estadual da UDN
são superiores as do PSD

�enuncia�a em Pastora! a
•

Influência Vermel�a em ·�una
mente o sistema destas na

ções. Êste fato nos preocu,
pa profundamente, pois o
catalíectsmo e o cornunís,
mo corrospondem a dois
conceitos do homem e do
mundo completamente an

tagônicos e que jamais po,
derão conciliar .se."

nistas nas igrejas de Ha
vana no mês pausado. Nas
últimas semanas, os fiéis
notaram que grupos de
adolecentes armados de
barras de ferro concentra
vam-se diante das igrejas.
OE! fiéis queixaram-se de
que êstes grupos eram 01'.,

ganizados pelos comunistas

para acabar com as mani

festações anticomunistas.
A carta pastoral tinha o

eaguint., teor: "'Nos�mti
mos meses, o Govêrno de
Cuba estabeleceu relações
firmes com os países co-

munistas, especialmente
com a União Soviética. Não
há nada a dizer sôbre íeto
do ponto de vista comer

cial.Mas é motivo de preo
cupação para nós que, co

mo resultado destas rela,

ções o Govêrno, jornalistas
e dirigentes das clasaes
trabalhadoras tenham elo
giado repetida e calorosa-

HAVANA, 8 (A. P.)· - A

Igreja Católica. em carta
pastoral lida ontem nas

igrejas cubanas, atacou a

creacente influência comu

nista em Cuba, dizendo ser

a mesma motivo de grande
preocupação, uma vez que
o catolicismo e o comunis
mo eram totalmente anta-

-

Enquanto o articulista oficial do Palácio Rosado, se

esforça para enaltecer qualquer coisa do senador _ co
loco oportunista - Bornhausen, em artigos tais como o

que foi lido ontem na emissora também oficial ("Com
n .Palavra os Estudantes"), argume'ntando que os jovens
sairarn em caravana, por diversas cidades do Estado, para
apontar as obras do govêrno, as pontezinhas, os grupinhos
de madeira, os bocíros etc, .. , �QS ditos jovens desambí ,

ciosos, idealistas, mal iniciaram viagem em' conducões
também Oficiais, ficaram atolados no trecho Fpolis' �
Itajaí.

Estas são algumas atmostras das obras do senador que
quase nunca foi ao Senado, mas sim à Europa, fazer tu
rismo.

.

Belas argumentações terão os jovens, para tão expres
SIvaS e be11,s obras!

gônícos. INVERSÕES
NO BRASIL

A CARTA
Não houve reação ime

diata do Govêrno. Todavia,
soube.se sem confirmação
que, numa igreja, um gru
po de adolescentes obrigou
o sacerdote a interromper
a leitura da carta e a fe-
char o templo. Continua-
em vigor a proibição dos
programa» noticiosos do
minicais, e as estações de
radio não desafiaram a

proibição para divulgar a

carta. O documento é o

climax de uma sene de
manifestações antícomu,

As novas inversões ee,

trangeiras no Brasil de
1955 a 1959, em máquinas
e equipamentos, totalizam
310.000.000 de dólares, as

sim distribuidos, por paíaes
de procedência: Estados
Unidos - 161 milhões de
dólares; Alemanha Ociden
tal - 56 milhões; suíça -

23 milhões; França - 13
milhões; Gra-Bretanha -

11 mílhões: Canadá - II
milhões: Japão - 9 mi
lhões; e Itália - 6 mí,
lhões.

em sua zona eleitoral. Po
rém, frizou, não chegam a

ultrapassar a eoma da!
legendas do PSD e PTB SOo

madas, acrescendc.ss qu
atualmente alguns dos pe.
quenos partidos oferecem

apôío aos candidatos CEL·
SO-DOUTEL, reaflrmans
a irredutível conv1'éção
vitória da alianca em San.
ta Catarina.

J

(Cont. na 7.a pág.)

INSTITUTO DE APOSENTADORIA !E PEN-

SÕES DOS BANCARIOS

�
, � �

U sr. Irineu Bornhausen, ciente e consciente da

derrota que ·0 espera, contratou aqui na Capital os ser

viços mercenários de INSULTADORES PROFISSIO
NAIS.

Terá agora, diariamente, o prazer de ouvir seu

contendor difamado e caluniado da maneira mais torpe.
Deliciar-se-á com as misérias atiradas sôbre seus ad

versários e pagas pela sua carteira. Gozará os efeitos
das suas moedas, nessa ,CAMPANHA ELEVADA que

faturou, para que as famílias, a sociedade, o clero, a

classe acadêmica e a mulher catarinense agora exclui

das as que sejam udenistas, passem a se; alvo de does

tos infamantes e caluniosos.
Melancólico fim de um chefe de partido, de um se

nador da República e de um candidato ...

SÃO CRISTOVÃO: MOTORISTA FESTE
.IARÁ SUA DATA

CONCORRENCIA PUBLICA N.O 11/60
De ordem do Sr. Presidente do Instituto, comunico aos

interessados que o prazo da Concorrência Pública n.? ..

11/60, publicado no Diáriél Oficial da União (Seccão I
- Parte II), de 8 - 7 - 60 às páginas 2307/8, e referente
à contrução total de um prédio de 10 pavimentos, tér
reo e sobreloja, com 36 apartamentos, a ser edificado em

terreno situado na esquina da Avenida Hercílio Luz,
com a Rua General Bittencourt nesta cidade foi
PRORROGADO ATE' 30 DE. AGoiSTO DE 1960 às 15
horas.

ETNA VOLTOU À
ATIVIDADE

CATANIA (SICILIA)
O vulcão Etna voltou a en
trar em atividade com uma

série de violentas explo
sões que lançaram ao espa
ço uma grande coluna de
cinzas incandescentes e tu,
mb.

Transcorrendo no próximo dia 13 o dia consagrado a

SÃO CRISTOVãO, a União Beneficente de Choferes <de

Santa Catarina fará cumprir extenso programa, em home

nagem ao seu padroeiro.
Para tanto, foi elaborado o seguinte programa:

DIA DE SÃO CRISTOVÃO
. PROmSSÃO COM AlMA·

PADROEIRO DOS MOTO- GEM DE SÃO CRISTOVAO
RISTAS

1.0) - às 06,00 horas, 13

salvas ,�e rojão
- às 08,00 horas, Missa na

Catedral Metropolitana
- às 09,00 horas, Mesa de
dôces para os filhcs dos
associados.
- às 0,930 horas, partida
de futebol entre as equipes:

Itinerário : Catedral,
Praça 15, Rua João Pint?,
Av. Mauro Ramos, Agrono•
mica, Bocaiúva, Estéves
Júnior. Av. Rio Branco,
Ponte Hercílio Luz, Estreito,
Aracy Vaz Oallado, Antoní
eta de Barros, Felipe Sc�·
midt, Praça 15

UMA CARTAOs elementos ou quaisquer esclarecimentos poderão
ser obtidos na Secção de Expediente da Divisão de Enge.,
nharia, na Avenida Nilo Peçanha 31 - sala 805 Rio
de Janeiro - Estado da Guanabara.

'

Florianópolis, 6 de Agôsto de 1960
Reinaldo Wendhausen � Delegado Regional

Fpclís, 5 de julho de 1960.

Sr. Diretor de "O ESTADO

Um Pedro de Ta� escre,

veu no seu Jornal, um ar

tigo em que mostra os de,
dos de uma infâmia que
correu por ai contra mim,
na última eleição.
Fala êle em "remunera;

ção" e em "Procurador .do

Estado", para dizer que sou

nrp de l5lg6f ItIfta' com (I _ d· _

As ade.sões ao candidato udenista são ��dJ�e��������red�Uks��=
r� u ",I�,J e so Isse

do no Rio de Janeiro. Quer

fantaSia do desespero.
dizer êle que fui bem aqui;
nhoado pelo attual Govêrno

litl\r O· pre,ldenftl Hel·for M Ih- A imprensa e as emissoras palacianas, em desespero do Estado.

EfV.J �m {1' aga aes: de causa, anunciam cada dia adesões de diretórios e
Sei até onde quer chegar

o escriba.
elementos aliados ou pessedistas à derrotada candida- Não reproduz porém por-
tura do sr. Irineu Bornhausen. que não existe, nenhum

Primeiro foi a do sr. Vitelmo Marques, apresenta- ata que me tivesse nomeado

do corno presidente do PTB de Seára, presidente da para tal cargo, e muito me-

Câmara daquele município e membro da executiva re-
.nos que me rcnunerasse

vantajosamente.
gional trabalhista. O sr. Vitelmo Marques não exerce O que há é que sou um
nenhum desses postos; não é presidente nem membro funcionário do Estado des,
do diretório petebista de Seára, não é da regional do ele 1958 quando a con,

PTB e nunca foi sequer vereador, não podendo pois ser vite do então Interventor

c, 1 S
' Nerêu Ramos, fui organizar

presidente da amara '( e sara.
e dirigir o Departamento de

'Depois, na mesma base, anunciaram que o diretório Municipalidades.
do PRP de Concórdia havia aderid() ao candidato ude- Agora, terminando o meu

nista! mandato de Senado'r vim

Da direção desse .partido l'ecebemos informação, reassumh� o meu cargo, que
RP é ·de Diretor no Quadro do

acompanhada de desafio de prova em ,contrário: O P Funcionalismo do Est�d,o.
NÃO TEM DIRETóRIO EM CONCóRDIA. Encontrei êsse cargo co-

Como se vê, o desêspero não tem limit,es. mio sendo em disponibiili-
lVIas não é tudo. A propaganda bornhauseana ala1'- dade, como os outroR Dire_

.

S M' I tores.
deou que o dh'etório municipal do PSD de ão

.

19ue O Sr. Governador aten_
do Oeste estava em pânico, pois dele se haviam desliga- ciosamente (uma àt�nção
do os S1'S. Hanng Reinaldo Meisner, Marcos dos Santos sem dúvida, mais parece

e Aureo da Costa. natural ;para com quem

O diretório municipal do PS'D de São Miguel do d€ixava de ser um represen-

Oeste foi registrado em 1959, no egrégio Tribunal Re- tante do Estado no senado)

gional Eleitoral. Desafiamos a imprensa palaciana à o Sr .. Governador de acôrdo

publicar a relação dos seus membros. Se o fizer, os elei- comigo designou-m:e para ser

tores ficarão sabendo que os citados adesistas não pel'- vir junto a Procuradoria

tencem àquele órgão munkipal do PSD. Fiscal do Estado, no Rio
,.

de Janeiro, porque bJ,ao
A única adesão que o sr. Bornhausen faturou nes- havia Diretoria vaga para

tes últimoR t2mpos foi a de um indecoroso, aqui mesmo pU chefiar.

na Capital. (Cont. na 7.a pág.)

Não· é verdadeE'verdade
MOTORISTAS DO CEN_
TRO X MOTORISTAS DO
ESTREITO

3.0.) 'AS 19.30 HORAS,
POSSE DA NOVA DIRE.
TORIA DA U. B. C. S. C.

4:0.) 'AS .22,00 HORAS,
HORAS, SOIRÉE.16,00'AS

Encontra-se nesta Capital, procedente de Lages, o sr.

do Diretório municipal doHeitor Magalhães, presidente

Part ido Social Progressista daquele munícípio.

Sabendo da sua presença entre nós, O ESTADO pro
curou,o para ouví.Io sôbra um desmentido oposto pela
imprensa governista à notícia de que o referido diretório

populista, recentemente, resolvêra emprestar sua solida
riedade à candidatura CeIc'.) Ramos. Tal desmentido infor,
mava que o apoio p�sepista limitára-ue ao nome do dr.

Wolny Della Roca ao carg'o_ de prefeito de Lages,

Depois da convenção democrata cristã, colhemOS

algumas impressões na área udenista. '.

Um esportista: "Basquete! Puro e Iegltímo ba."':;'

quete : 54 x 4 !!!"

De um cantor: "Ninguém me ama .. , ninguém ll1e

quer .. ' ninguém me chama!!

De um paginador: "As legendas do Celso conti.
nuam na segunda página."

De um teatrólogO; "Prefiro O outro Anclré! Ésse

M�ntoro é muito Franco!"

De U111 alarmado: "Até ü Mons. Libreloto, quandO
discursava não parecia defender uma causa .pare·

cia ministrar a extrema unção ... !"
De um militar: "O Irineu está mais apurada dO

que Napoleão em Waterloo."

Do Pantaleáo: "A diferenca entre m�m e odeS'

tino da UDN é pouca - Ata�azio e eutanazia .. ."

O sr. Heitor Pereira recebeu atenciosamente o jorna_
lista, declarando-lhe:

r

- A notícia dada por seu jornal é exata e corres

ponde perfeitamente à verdade. O desmentido, portanto,
não tem fundamento. O diretório ademarista de Lages
decidiu apoiar, no âmbito municipal, a candidatura Della

Roca, e no âmbito e[·tadual a candidatura do ilustre la_

geano, senhor Celso Ramos. Dessas decisões demos co

nhecimento aos candidatos, e ao nosso_ chefe nacional,
dr, Ademar de Barroé'. Ao PSD de Lages fizemos a comuni

cação oficialmente. E posso adiantar que nossa decisão
é definitiva: marcharemos para as urnas com esses dois

nomes vitorw!.·os e,\ naturalmente, com o nosso grande
cllefe. Adernar.

\

,.
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