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('HARLES MORITI

HOMENAGEADO

NOV'O PRESIDENTE'

DA LBA
Foi homenageado ante

ontem, com um jantar no

Lux Hotel, oferecido pelos
Sindicatos Patronais, Fede_
racâo - do Comércio de San
ta

-

Catarina e Associação
ComerCial de Florianópo
li,', o sr. Charles Edgard
Moritz, novo Presidente da

Legião Brasileira de Assis
tência para todo o país.
Da homenagem a que

compareceu, além' de altos
membros do comércio local,
o sr. Celso Ramos, daremos
noticia na edlcào de ama-

nhã.
.

A POLíllCAjtO
6A�E,ÃO

Escreveu D/ÁVILA
Temós ouvido através

das ondas da emissora ás
salaríada pela UDN, do co

mentarista da UDN, pago
pelo Govêrnc do Estada
para C[';:rever crônicas con

tra DOUTEL DE ANDRA_

DE, líder dos verdadeiros
trabalhistas, mentiras ca

beludas como a de qUe a

maioria do PTB está com

os Inímtgos de Getúlio Var_
gas está com Irineu.
Então uma Conv.enç:ão

Democrática, onde a una-'
nímídade décide, nã.o vale
nada?
Foram 84 votos a favor

de CELSO e DOUTEL, aem

nenhum contra, apesar
dos intensos esforços des
pendidos pelos Udenistas e

SAULO RAMOS, trânsfuga
de VARGAS.

E o desespero diante de
uma derrota inevitável!

(Cont, na 7.a pág.)

Esta foto 'acima é da ConvêfiÇã�ion!!-lista reali

zada no último domingo em nossa capital. ..__tiE"lT8:�
listas, que foram unãníme.: em ,re�firmar seu apôío às

candidaturas Lott, Jango, Celso e Doutel, escolheram pa,

ra seu presidente o deputado Osny Régis. Abaixo transcre

vemos o Manifesto que receberam de dna. Edna Lott.

E com a mais viva emoção e entueíasmo que me di

!'ijo aos nacionalistas de Santa Catarina. O profundo sen

timento de não estar presente, em virtude de compro;
.

,
'

missas anterrormente assumidos com outrae regiões do

pais, é SU'bstituit!? pela convicção de qu<;! f.o«es os Jjaéi()-

nalísfás eetão "possuldos dos ideais comuns que nortearão
nossa conduta na luta pela independência econômica e

cultural' do povo brasrleíro.

A vítórta dia chapa nacíonalísta LOTT-JANGO, repre
senta a manutenção das Iíberdades públicas, permitindo
o livre debate dos problemas fundamentais para a noesa

libertação econômíca, pois, somente com a participação

do povo encontraremos as legítimas soluções para os pro
blemas do Brasil, repreaenta ainda, educação para todos
com a defesa da Escola Pública, direito de greve para os

operários, não cumprimento do ACORDO DE ROBORE,
manutenção do monopólio estatal do Petróleo, e, criação

" da ELETROBRAS.

Saudações Nacionalistas
EDNA LOTT

A'LGUNS Santa Catarina apresenta aos olhos
estarreci,dos do país, no ano da graça. de
1960, 44% da população escolar primá.

FLAGRANTES ria, de 6 a 14 anos de idade, não obtendo
matrícula no respectivo .sistema educa-
cional, e 94% da pop,dação escolar média

RENATO BARBOSA
não frequentando curso algum do ,curriculo a que estaria sujeito, O atrazo da

Educação em nosso Estado, a partir de 1951 (govêl'l1o Il'ineu Bornhausen), é

tão impressionante que, para 100 matrículas no ensino primário, há 0,25 no

ensino su,perior, o que representa apeúas 1 aluno de curso superior em cada

grupo de 400 alunos, iniciados na escola primária. O Plano Educacional do

Sr. Celso Ramos, na ,condicão de ,�andidato ao govêrno do Esta.do, eliminará,
em um quinquênio, tamanhas e tão deprimentes carências. Para tanto, o fu
turo governante necessitará de recursos. Aumentando ainda mais os impostos?
Não. Antes, eliminando o territorial, mas retirando {lo INCO os depósitos ali

çongelados, paTa incorporá-los ao processo social de penetração ec_onoml, a,

podendo dar melhor assistência ao nOsso item de escolaridade, acionando nos

so potencial de riqueza, para concretizá-lo, com objetividade e defesa técnica,
no desenvolvimento de nossa área.

A previsão. do Sr. Celso Ramos, em, face do comportamento da receita

estadual, caLculada, técnicamente, á base de 20% de cresdmento vegetativo em

um ano, paTa o quinquênio 1961-65, é da ordem ,de Cr$ 623,200.000.00. Veja
mos o lado o,posto do problema: - a administração cat'arinense, Só NA RU

BRiCA DO PLAN'Ü' DE OBRAS E EQUIPAMENTOS (POE), pela continuada

"'\e criminosa prátic a de depósitos em estabelecimento privado, que os ,congela,
impiedosamente, facilitou a movimentação, Só NO REFERENTE ANO AO

INGO, de reservas superiores ao ,previsto na meta educa,cional do próximo
quinquênio. A Es.cola moderna é objetiva e dinâmica, exigindo o máximo do

professor. Destituido de autoridade moral para exigir o máximo reclamado,
poi'que o paga miserávelmente, o comportamento ,condenável do Estado, dian
te do mag-istério, é o seguinte: - transforma a Escola em prolongamento de
diretórios partidários e não_ex.parimenta a menor reaçãlJ de ordem psi::ológi
ca, ao informar, em documento público, que não me poupo dé profligar, em

tôdas as oportllnida,des, que "ESSAS INTERFERÊNCIAS POLíTICAS NA

ESCOLA SAO ACIDENTES NORMAIS DA VIDA DEMOCRÁTICA E COM.
BATÊ-LAS SERIA ASPIRAR O FIM DA DEMOCRACIA." Acusado de colo.

'

,cal', na direção de grupos escolares do inte-rior, até serventes dos meSIr...Qs, P

preterindo nm'malistas par regionalistas, em atendimento algum á diferenda

ção de curríelllos, e, consequentemente, de formação pedagógica, ao sabor dI"

exigêndas partidárias, assim situou o govêrno catarinense, confessadamente

incapaz e arbitrário, a solur,ão de problema de tamanho póde. I
�SSSSSSj SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%SSSSSSSSSSS%SSSSSSSi 5 �.�� \::]

a _p,:;L� de São
Joaqüinr- -�,

Publicando um 1)anfleto, em que se valeu da como

didade do anonimato, um "Observador" metido a Iitera

to (por sinal, muito chinfrim), tentou intrigar, o Povo

Juaquínense eom os ilustres organízadores do Diretório

Munteípa! do"J>artido LibertadQr. ,

01). q,espeitQS do intrujão tíns .homens qUe não es.,

"Ob�rvack:rlo" estão evíden; T con-denl .seus. atos. f)'014l:Q#.
tes :.nas e.ntre�has _

dos ag,em púbU!lameRte, íiõ.
grosseiros. ata1qu!:is .às pes, .mens quenão perdem tem.
soas de Antõ-ruo Palma,· .po em rutuícae, porque seu

Ismael Nun-es e hauro Mar- .. trabalho' é valioso para o

tins. Município; homens que
Antônio Palma é ilustre não têm vocação para ano-

membro de uma das mais nimistas porque são hon,
ilustres famílias de São rados: que- não Se valem
Joaquim, de tradições as de boletins de alarde das
mais nobree, Todo o [ea,

-

suas opiniões, porque os

quínense
'

digno de sua volantea qUe lhes interes
tsrra, não poderá, [amais; sam são os do carro do
levantar contra a família progresso, e as suas opl,
Palma, o menor reparo, niões as que todo cidadão
porque, não é demais re- sensato deve POSllU1r.
petín.se, dentre os nume, (Cont, na 7.a pág.)
rasos ilustres filhos de São
Joaguim, poucos [!e igua-
lam aos qUe têm o nome da

FILOSOFIAf-amília . Palma.
•

São
-

Joaquim em pêso' •

conhece Ismael Nunes e

sabe quem é Lauro Mar.

DA CUM,IE'IRA

FESTA

TESTE AIEROL'óGI
CO COM BALÃO
SONDA

Com um almôço desceri
moniODO, hoj-e, às 12,30 ho_
ras, será iniciada a festa
da cumieira, do primeiro
edifício destinado à Facul_
dade de Filosofia, inte
grante da Cidade Univer_
sitária de Santa Catarina,
qUe está sendo construida
no Sub_Distrito da Trin
dade.
Com. a inauguração des_

te primeiro bloco que se

com!titui como u'ma vitó'
ria do ensino superior no
Estado, o Diretor da Fa-'
culdade de Filosofia, De
sel;l1bargador Henrique da
Silva Fontes, lavra ma1s
um tento a favor da cultu_
ra.

-

.foi levado a efeito, no

dia 30· de julho do cor·ren_
te ano, ria EDtação Me
teorológica da Força Aérea
Brasileira, em Florianópo
lis, ás 9 horas local, o

"test" aerológico com o

BALÃO SONDA SN-2-C/60,
l-- de A. Seixas Netto. Este
"test" tinha como princi_
pal objetivo constatar a

possibilidade � estabiliza
ção em determinada alti
tude para medidas exatall
das 'velocidades de cor,ren
tes aréreas. Este novo mo

dêlo, como tambem SN-1_
C/60, do mesmo autor,
serve para medidas puras
dos vetores de movimen
tos. Comparativamente ao

balão ['.)nda padrão, utili
zado pela FAB, balão este
em que inflUe 'a força as

cencional, prejudicando a

med_ida da .força das cor

,rentes horizontais, o SN_2_
C/60, ofereCe a vantagem
de poder fazer o curso da
corrente, aderindo á mes

ma, em tipica sondagem
planeio. O método adotado
por A. Seixas Net.to é o de
interpolação de "campo de
Moebius", calculado para
controle ascencional anu_
lando o vetor de ascencão
vertical, e dando o exáto
valor da corre'.1te horizon_
tal.

DEMOCRATAS SÃO CONTRA
WASHINGTON 9 (U. P. 1.) - O presldente Eiuz�

nhower lançou hoj� um apelo ao Congresso norte.amert,

cano para que aprove seu �1l'ograma de "ajuda exterior"
fixado Em maís de quatro bilhões de dolares, a fim de

"conll'úba!ançüL' a política cada vez mais, arrogante do

comunismo internacional". Eisenhower pediu ao Congres
EO que conceda creditas de 600 mílhôes, de dolares para os

países da Ameríca Latina, O primeiro mandatario norte.

americano pediu, igualmente, ao Congresso que "conceda

uma verba suplementar de 100 milhões de dolares para
fundos de emergencía, que possam ser utllizadoe para
casos- eventuais, como o do Congo".

Por outra parte, o chefe da Casa Branca informou ao

Senado "que se propõe submeter em se.tembro à Assem,

bléia Geral da ONU uma propoaca pelá qual os EUA e

outras nações favorecidas poderão colocar à disposição
da. ONU seus excedentes de produtos agrícolas, a fim de

ajudal:/'" populações subdeeenvolvidas".
No que se .retera à defesa, Eisenhow.er afirmou que,

"com seu atual equipamento militar ultramoderno, os

EUA dispõem de uma força ofensiva e de represalia sem

paralelo".' O presidente norte-americano coneldera "que,
de modo geral, os fundos atualmente dedícados à defesa

• -

fsão suficientes". Finalmente, Eisenhower in armou ao

Congresso que deu ordens para que se realizem aa provas
finais de uni foguete Polarts de Um alcancj, muito maior

que o Polaris atual.

Diretório �o PIO de' Cna�ecó
re�u�iâ Carlos Gomes

o Presidente da Executiva Municipal de Chapecó,
enclereçoti ao Sr, Carlos Gomes' de Oliveira, a seguinte
carta reiterando solidariedade e confiança no presídr-nte
Dontel de Andrade, e repudiando a candidatura do ex,

senador.
O Sr. Adão E. Pante, é um rios baluartes do tra

Ihísmo no oeste catarínense, e neste ato de vontade,
traduz a sua posição e de seus comandados, com vistas
ao próximo pleito de 3 de outubro.

Chapecó, 2 de Agôsto de rícío do maior estadista sul
1960. americano, 10 sempre _ J.cun�
!lmo sr. brado Getúlio Vargas.

Carlos Gomes .de Oliveira O Extremo-Oeste oatart,
Florianópolis nense envelhece mas não
O DIRETÓRIO MUNICI- envilece. Somos uma porção

PAL DO PARTIDO TRABA_ de brasileiros que estreme
'LHISTA BRASILEIRO[ -;--' a Pátria e não podemos to.
SECÇÃO �E CHAPECó, lerar o conúbío com carras

por. seu Presidente e secre, coso

tárío Geral abaixo assina- O PARTIDO TRABA.
dos, nós todos, Trabalhistas LHISTA BRASILEIRO DE
nunca divergentes dos mais CHAPECó, independente e

lídimos anseios e aspirações altivo só aspira prO'mover
dás illhQriosas classes operá- o bem esta!' social dos Ca-
rias de

--- §apta Catarina, tarínenses e de todos os

iind�gnaldas êõm�vio Brasileiros, satísraseado,
do sentido filosófico da Põ=- - lhes os justos anseios de
lítica Trabalhista ia que as, _, um:!" iJ.QJíti09. popular au-

pira, o bravo povo brastleí- têrstíca, _q.1I'ê'1WJàlP,oVa ::j. te,

r�, repudi,amos sua aceita- Iicidade
'

dos que )�alham
çao candidatura ao cargo e produzem.
de Viee..Governador 40' al,

'

Cordialmente
tivo. Estado de Bantã cat-a- - Adão E. Pante
rína pela Uniâo Democrátí- Presidente
ca Nacional, partido peni; Odilon Serrano
tente pelo supremo- sacrt, SecretárIo Geral

INSTITUTO DE APOSENTADORIA IE PEN
SÕES DOS BANCA'RIOS
CONCORRENCIA PUBLICA N.O 11/60

De ordem do Sr. Presidente do Instituto comunico aos,

interessados que o prazo da Concorrência Pública 0.0 ..

11/60, publicado no Diário Oficial da União (Secção 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 Av�nida Hercílio Luz,
com a Rua General Bittencourt, nesta cidade, foi
PRORROGADO ATE' 30 DE AGOSTO DE 1960 às 15
horas.

Os elementos QU quaisquer esclarecimentos poderão
ser obtidos na Secção de Expediente da Divisão de Enge.
nharia, na Avenida NilO' Peçanha 31 - sala 805, Rio
fIe Janeiro - Estado da Guanabara.

Florianópolis, 6 de Agôsto de 1960
Reinaldo Wendhausen - Delegado _Reg'jonal

O candidato Irineu Bornhausen, quando assumÍU o

govêrno, prometeu além de constru�r 5 grandes centrais
hidro_elétricas, pa'vimentar alguns milhares de metros,
para o perfeito escoamento de noooas riquezas e conse_

quente progresso do Estado. Uma vez galgado pela von
tade popular ao mais alto posto, esqueceu por completo
suas promessas e fez ouvidos mOUC09 à oposição. Nada
fez como já o demonstramos amplamente. E a,ind3 não
conservou as qUe encontrou. O conspícuo Governador
Heriberto Hulse, até agora também nada fez. E, enquan_
tà os depódtos do Estado dormem nas Burras do INCO,
o que se vê é justamente o que o flagrante a' '

__ .' de.
monstra. Verdadeiros atoleiros a dificultar o progresso
do Estado. E, .. não querem qUe mude!! I

ti
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mísasws

O SIMPÁTICO casal Sr. e Sra, Carlos Cid TEREZA Fialho, a moça que foi notícia pa
Renaux vai circular no baile oficial das ra a cronica social nrepora.se para o seu

Debutantes com' sua peculiar elegância. casamento no próximo dia nove.

- 000 -
- 000 -

NA CONFORTÁVEL residência do Sr. e NO PRqXIMO dia 12, volta a circular a

Sra. Dr. Alvaro de Carvalho, o simpático credenciada revista Bossa Nova.

casal Gilberto (Jamile) Guerreiro da Fon. - 000 -

seca, foi homenageado com um elegante O SR. WALDEMAR Anacleto é o fotografo
jantar. Pelas salas da residência, notava. oficial do Clube DqZ6 de Agosto.
se a distinção e elegância dos casais: - 000 -

Charles Ed:gard Moriiz, Nereu Ramos Fi. O SR. JORGE Joaquim e sria. Miriam

lho, Abelardo Gomes, Percy Borba e Zul. Mussi, marcaram seu casamento para se

mar Lins; Deu nota alta no movimentado tembro próximo, na ciâaâe de Laguna.
jantar, a senhora Jamile, pela sua beleza - 000 -

e simplicidade. A DEBUTANTE Elayné Amim, recebe nc
Em data de 17 de julho, foi 1 Municipal do P.T.B.); 1.0 Se-, _ 000 _ apartamento da Ford amanhã a noite com

instalado, na cidade de São cretário - Norberto Macha;
ENCONTRO das Estações e a bonita festa elegante Coquetel, oferecido as Debu :

Miguel D'OeDte, o Comité pró_j do; 2.0 Secretário - Luizl

Ique será realizada no próximo dia 6, nos ;antes do ano. .

candidaturas MARECHAL Rossetti;' 1.0 'I'eeoureiro _

t

LOTT, JOÃO GOULART, I Arnoldo Oliveira', 2.0 Tesou_1 salões do Clube DOZe de Agôsto. Esta tar-. - 000 -

de de elegância e Caridade será mais uma O SR. E SRA. Jornalista Domingos Fer.
CELSO RAMOS e DOUTEL reiro - Alcebiades J. P. Ma-' .

h d drealização do Clube da "Lady" patrocina- nanâes de Aquino, acornpan a os e pesoDE ANDRADE, que rícou riani; Orador - Humberto . .

t Q'
.

Pdo pela "Casa Geni". soas amiças um. avam no uerenCla a-
constituído da seguinte ma- Machado; Coordenador da

_ 000 _

-

laCe na última seçunâa.feira.neira: campanha � Humberto Ma ... r
"'%SSSSSSSSSS%SSS"'%"S%%S%SSSSSSSSS%%%%%SSSS%SSSSSSSS%%:4SSSS,..,;S%%%%S,

Presidente - Bauduino E. chado: Membros do Setor de
L. Stringhini (Presidente Di- Propaganda - Valentim Ro
retório Muniicpal do P.S.D.) drígues da Silva; Daniel BaI_
LO Více.Prns. - Rodolfo Jun_ dissera; João Manto; Rudy
ges (Presidente do Diretório Oswaldo Regert; Angelo
Municipal do - P.R.P.) ; 2.0

I
Schwingel; José Frig:eri; Mu_

Vice-Preso - Nadih José Ber , rilo Lorenzi e Manoel Bíqueí ,
tuol (Presidente do Diretório ra.

Uma máquil;:'�"l'b'jIlática nova para fabricar sacos
de l!apel,)� até 10 quilos com impressão. Com ca

P�-%; produção: 3-50 sacos por minuto. Força rre

....,.",Kessária 2 HP. Preco Cl'� 850.000,00 com 40% de entra-
da e o restante em 12 prestações mensais. Preço. atual
da máquina Cr$ 1. 050.000,00 ver e tratar com o sr, Hen-

de modo, com os pré.nomesrique Faber à Rua Laura Muller, 66 em Blumenau.
__________________________

árabes Atim e Amím. D�
sorte que, na revisão carne;

neana dos censorer- chega,
ram - por não maís haver

perda de tempo - à conclu
são de que, o jeito mesmo,
séria uma reprodução plagiá-
ria do "slogan confusionista
do Paraná - Jânín..Iango,
lançado aqui na versão: Irí.,
neu - DouteI. A tangente,
pela heresia símbíótíca, re
pugnou a opinião araqueana.
do Senador Saulo, qUe a- re

pele como aberração traba
lhista. MaL', a chancela tu
mular oliceana, já consagrou
o "slogan", cuja finalidade é
épaté le bourgeois.
Por isso, vermos aí Saulo,

que não é Paulo nem é de
Tarso, com arauzeís arrívls,

L.IoL.l ",-__ i tas, esgrimindo contra os

I I moínhoa de vento do oovor;
OSVALDO MEU' nadar Brizzola e do sagacís,

PESCADORES ILHÉUS RUMO RIO GRANDE DO simo atual timoneiro do PTB
SUL - Dois caminhões, de números 30-10-8 e 23-10-95 catarínense aos quais decla-I Que orou Santo Agostinho ...
- ambos de chapa Florianópolis, apinhados de pescado- rou guerra em nome dos pre , Agora, é politiqueiro,
res da nossa ilha, aguardavam o momento de saída dos sumidos chefes do Partido,

I
Orando só por dinheiro.

veículos. que aqui só subexístíu por Ferino Verd'Oliva 'IEstranhei o fato e acerquei-me de um dos caminhões, obra j, graça e conta e rleco ' Fpolis, 1-8-1060. Sábado e domingo próximos estará cantando nova-
-

CNaa_lo'avSaI.n. a política? �k.......R••••"""" 1"ti"whh.__••.!'V'o��..--.. .-.-..........- .......-.-.-••......,....,.-.,_..,.-;
mente para o público de Florianópolis o famoso Duo Gua,

.... rujá, exclusivo dos Discos ContinentaL
Que é que há então? �

A C
-", "O Duo Guarujá e[,tá de volta. Aliás, nao é bem isso,= Vamos para � Rio Grande do Sul, Somos todo� �

. �()
onvenfl�o �� porque êle está sempre presente. Presente nas paradas de

pescadores (mais de sessenta homens) I,IU � sucessos, nas listas dOl' melhores, no rol dos campeões de
E o diálogo continuou: vendagem e, principalmente, na simpatia do público. Por-
- A coisa por lá está melhor 11àra vocês?

I
��

I
I que êsse parece ser o segrêdo de sua popularidade: o per.

- Por lá? Nem se compara, sr. Ganhamos muito é,:S Nacl·on� lista � feito entendimento entre o artif1ta e o ·povo. Seu repertório,
mais e assim podel'emos ·dar melhor sustento às nossas lenzi .

U � suas interpretações, sua simplicidade e naturalidade têm
famílias. Acabada a épo�a da pesca, voltaremos se � valido o' melhor beneplácito do público do rádio e da
Deus quiser. � televisão".

_:_ Será que voltam todos? Foi, sob todos os aspectos, um aconte. maquinações e ligações de grupos eco- � Estas palavras - escritas para a contra capa do beu
- Bem. Algun.s ficam e. se casam por lá mesmo. . .

� cimento importante, caracterizado pelo nômicos nacionais (testas de ferro de < mais recente "long-play" - ,._adaptam-t�c perfeitamente �,
O caminhão 23-10-95 fonfonou forte e deu saída. O uItrapâ�samento das pronunciações me- estrangeiros) que extendem os seus ten- � nova temporada do Duo Guarujá em nossa Capital) onde

outro o acompanhou e aquela leva de pescadores, todos Il'amente políticas, pois reuniu, na sessão táculos, mesmo aquí em Santa Catarina, � estiveram em maio último no "shaw" de aniversário da
eles contentes, eufórlcos, gritando adeus a Florianópo- noturna de encerramento, grande. núme- como é o caso de um grande dono de � Rádio Guarujá, conquistando aplausos pelo seu valor ar-

lis, foram trabalhar nas praias do Rio Grande. 1'0 de pessoas, pertencentes aos diversos banco, integrado no grupo Deltec de São � tístico �nconteste. .,.Na maioria todos eles bem moços e fortes, queima- partidos que se empenham na presente Paulo, consequentemente, pertencente ao � AS['lsta e aplauda o Duo GuaruJa, ao mlCrofone da
dos do sol da ilha, visando uma vida mais proveitosa e pugna eleitoral. grupo Roclkfeller (sic. dep. Osn:y Régis " RG, sábado às 20,05 hs. e domIngo nos programas "A Gu�-
livre, levando no coração, a imagem das nossas praias As definições ideológicas, salientadas em seu discu!l'so). { rujá Visita O Seu Bai.rro" 00,05 hs.), dir�ta�ente do Cine
e muitas saudades de suas familias. pelos líderes de sindicatos e de agremia- < São Jorge, em Capoelras, e "Paulo M�rtms , às 20,05 hs.,

E assim, vão as nossas praias despovoando-se dessa ções, foram notas excelentes na pauta .
Festa de patriotismo, de defesa das � do palco auditório da "mais popular".

gente humilde e corajosa, para afrontar outros mares dos trabalhos, abordando problemas classes menos favorecidas sequiosas de �
rlistantes de Santa Catarina, usando do sagrado direito.. .

t t It do ara os interes melhores atendimentos. ,Conclave de gen. �
't t b Ih �í'

emInen emen es vo a s p .

I'd
-

1
de tambem gozaram melhores prove1.os de seu ra a o

.
ses nacionais, à nossa situação sócio-eco- te esc areCI a que nao se corrompe com

honesto e valente. 'I nômica, preponderando os estados de cons as investidas insultuosas dos grandes CLICHÊS E CARI.MBOS DE BORRACHA
Que Deus o::; a·companhe. � ciências, dos verdadeiros nacionalistas, grupos, avarOs de sÍ próprios e da misé·

............................................. , , . � que expuseram certas maneiras de agir, ria alheia.
Esta (01 una entra enl férias por alguns dias. "" -. __ W_• ............,.. .,..._�D..-_-.-.-_._ - - �

lr%p�;:�l;;;�;:;�Ta�:;r%b;;;;�d���l;%J:;��sfj i
tJ casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL g I
$SSSSSSsssssssssssssssssssssssssssssssssss>

ANIVERSÁÍUqS O' aniversariante, pessoa
muito relacionada em noasa

sociedade, será alvo de tnu,

meras felicitações.
Nós de "O Estado" deseja

mos ao sr. Ito muitas -felici_
dades.
- sra. Heraclides Leal de

Medeiros
- sr. Osvaldo Salin
- sr. Antonio Evangelista
- f11'. Pedro Goulart
- sr. Claudio de Vicenzi
- srta. Carmem Nancy Vilela
- srta. Noemi Flores
- sra. Eva Gomes Natividade

Florentino

FAZEM ANOS HOJE

menino OSCAR

Encontra-se em festas, na

data de hoje, o lar do nosso

conterrâneo S1'. João José
Schmidt e de sua exma. es.

pôsa d. Zélia sctvmiat, com

o transcurso de mais um ani
versário de seu dileto filhi
nho Oscar Schmidt Neto que
completa dois aninhos.

'

O aniversariante, na opor
tunidade, oferecerá, na resi
dência de seus çenitores, uma
festinha a seus numerosos

amiguinhos e admiradores.
Nossas teliictações extensi

vas aos seus venturosos pais.
SR ITO SCHMIDT

- sr. Zanoni Souto
- vva. Palmira Ferreira da

Silva
- sr. Ubiratan ReIs Silva
- sr. Pedro Gonçalves Bruno
- sr. Lauro Otávio Curcio

Transcorre na data de hoje
mais um aniversário natalí,
cio, do nosso estimado con

terrâneo, sr. Ito Sehmidt,
alto funcionário da Alfânde
ga de nossa Capital.

- sra. Iracema Licinia da
Luz

- flr. Ari Francisco Borgo,
novo

- sr. Emmanoel
Machado.

Comitê pró LolI - Jango - Celso - Doutel

SALAS NO (ENTRO
ALUCA-SE óTIMAS SALAS

SERVLNDO ESPECIALMENTE PARA ESCRITó
RIC�S, GABr,::--:ETE l>ENTARIO, CONSULTóRIO,
FOTOGRAFO, ETC., SITO A RUA JOÃO PINTO,!)
SOBRADO.

TRATAR PELO TELEFONE 3756 ou EDIFíCIO
BANCO DO COMÉRCIO - Apto. 205 - 2.0 andar.

CAMIONETA MODELO A
Vende-se uma ernpla.. ada para 1960.
Tratar com AMILTON no .SAMDU - Estreito.

contecimenfos Sociais

I
CHARLES EDGARD MORITZ, o novo

Presidente da LBA, foi homenageado
no Lux Hotel

- 000-
NA NOITE de segunda-feira, reuniram-se
os [�'niqos do Sr. Charles' Edgard Moritz
num jantar que aconteceu nos salões do
Lui: Hotel. O motino da homenagem foi sua
recente nomeação para a alta tiireçiio da

Legião Brasileira de Assistência no âm_

biio nacional.

O SR. E SRA. Dr. João David Ferreira Li.
ma, jantavam no restaurante 010 Querên.
cia Palace, festejando a data natalícia -

A Coluna Social deseja ao ilustre Oateârá:
tico sinceras felicitações.

- 000-
O SR. EDUARDO Rosa está com ares.

ponsabilidade da decoração do Clube Do

ze, para o baile que acontecerá sábado,
com a apresentação de quarenta e duas
Debutantes.

- 000- - 000-

rá, entre os seue participan
tes, o escritor francês Jean

Paul Sartre. Além das reu.

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

Negro Monte da Fé
Ha tempo que eu vou à missa,
1;empo'ba qUil._e.úiã não vou

Quando a candeia é mortiça
Para orar por meq., avô.

q tempo do credo é outro,
Não'mais ha religião.
Burnichó agora é potro
Reiinchando cantoehão.
i

O; Vigarto, austéro e bom
Do meu tempo de minguinho
Só orava ao mesmo tom.

llc=nHElote...
;SS%%\S%S\%SSS%%S% '

Para dar o seu votinho,
Para um bom governador'
É lógico, vote em CELSo'!
Homem honesto e de valor.

o CANDIDATO
.
CEI�SO RAMOS, que o PSD-PRP-PTB.PL-PDC

unidos na "Alianca da Vitória" elegerão em Outubro'
em Florianópolis' ,

onde permanecerá hoje e amanhã, a fim de aten
der correligionários e aliados vindos do interior e
coordenar o roteiro da campanha.

'

UDENILDA LÁ E CÁ
Noticiaram de Brasília que o presidente da

I
NOV4-CAP tomou a Iniciativa de declarar que seria
re�e�Ida com agrado e espírfto de �ooperação a Co.
mIssal! �e Inquento Parlam�n!ar pleIte.ada pela UDN.

La � �ssIm .. UDN, opo�IÇ�9. bate-se por ínquéri ,

tos admínistratívos. AqUI, ignora as acusacões de
polpudas

ve.
rbas votadas, suplementadas e

su.per-re-lforçadas para um .pedaço de estrada nas bandas do
Rio do Sul, entregue aos cuidados do maninho. do seu
hlnw.

,

I

NÃO TEM MAIS PARTIDO... .

- Ei! Vassoura, onde vais com tanta 'Pressa?
- Vou falar com a diretoria do Lanterninha Fu-

tebol Clube, para ver se salvo· a situação que você,
Lanterna, está botando a perder ...

- Falar p'ra que?
- P'ra que? p'ra arranjar votos Lanterna!
- Votos? Com Clube de futebol?
É claro! pois Partidas não têm mais ...

LACERDA LEVA VASSOURADAS
Depois de haver ..,,,ido sustentado por Carlos La

cerda, mesmo contra Juracy, Jânie, o biruta, volta-se
repentinamente para Tenório.

As trapalhadas de .Jânio com a renúncia, a varri
da em Leandro Maciel, a relutância em aceitar Milton
Campos. a ostensiva indiferença com que trata a

UDN, demonstram, a saciedade, a permanente birra
do vassoureiro para com o maior pactído que o apóia.

Com a UDN'! Nem o Jânio quer ir. , .

SANTA CATARINA PARADA
Os estudantes foram apontar realizações gover

namentais e ficaram atolados.
As exposições fotográf ic as dos trechos inaugura

dos e reinaugurados da estrada do Rio do Rastro,
mostram uma estrada que não existe.

Morro Agudo, Paulo Lopes e Morro dos Cavalos,
onde um pequeno aguaceiro reteve, nos atoleiI·�ors_ .. ,�_centenas de veículos, os governist�p.ftO;(a.z."J;J;"IJl:r�
sicões.

.

Os gráficos est;-liÚltir'([Ó ensino primário, das
r rd�';,�,irfõ do País, da eletrificação,

ao aparecem.
Sabe, leitor, parque é mesmo que Santa Catarina

não está mesmo totalmente parada? Porque o pesse
dista J.K. foi melhor governador catarineuse elo que
Irineu e Heriberto juntos.

Com o govêrno que temos.
O povo está revoltado;
E grita: "eleitor! devemos
Mudar com CELSO no Estado!

Duo Guararjá: Novamente em Fpolis.
DIAS 13 E 14 EM TRÊS AUDIÇõES AO

MICROFONE DA PIONEIRA

faça!'.'1 seu pedida na Empresa Gráfica Grajaú Ltda,

Rua Tiradentes, 53 � Florianópolia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA FLORIANÓPOLIS, (Quarta Feira), 10 de Agôsto de 1960

Arcebispo Dé»n Joaquim
ao inaugurar o Museu Ar
quidiocesano recebeu uma

justa homen�gein.

Sua Santidade o Papa
João XXIII, a pedido do
Exmo. Sr. Arcebispo Metro,
polítano, houve por bem no

mear Monsenhores Camareí,
rs Secretos (JS Revmos. Cô
nego Vendelino Hobold e

Cônego Augusto Zucco res,

pectivamente
.

Vigário; da
Penha e Tijucas; e conferir
a Comenda da Ordem de
São Gregorio Magno ao E:lmllo
Sr. Heriberto Hulse, DD. Go
vernador do Estado, e a con,

decoração da Cruz "Pro
Ecclesia et Pontifice" ao sr

�ewton da Luz Macuco, DD i

Provedor da Irmandade do'
SS. Sacramento da Catedral

Metropolitana.
Os rererídos títulos foram

entregues pelo Sr. Arcebispo
Metropolitano, por ocasiao

da inauguração solene do
Museu Arquidiocesano, em

Azambuja - Brusque, no día
3 do corrente.

I'-SS%SSSS%SSr;R�SSê:S"iÊ�cr)t1tiê)itiCÊiSSSSjSSil'Advogado .

ED. ZAHIA, 2.° ANDAR TELEFONE, 224J,
SSSSSSSSS%%SSSSSSSSSSS%SSiSSSSSSSS'SSSSSSSS:

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 Arquidio
cese em convênio com o Ministério da Agricultura.

Sob a direção geral de S. Excia. D. Felícío. da Cunha

Vasconcellos, iá foi ultimado um intenso programa de

trabalhos, o qual conta com a efetiva cooperação de vá.

rios Serviços do Ministério e da Secretaria da Agrícul,
tura, do 'Serviço de Extensão Rural da ACARESC, do

Departamento Nacional de Endemias Rurais (DNERu),
Esc. Familiar Rural de Palhoça, Serviço de Informação
dos Estados Unidos, Pr�feitllras de Palhoça e Santo

Amaro e outras entidades.
"-

Serão atingidos pelas atividades 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 Rur.alistas que posteriormen
te foram realizados em vários distritos de Palhoça, os

Técnicos e Dirigentes chegaram à conc,lusão que o tra

halho de extensão rural deve movimentar-se ao en:!ontro

dos núcleos de colonização em vez de esperar a concen

tração ,dos agricultores num só lugar. Po.r esta :azão. �s
atividades da Semana realizadas por várlas eqUIpes Iti

nerantes, que percorrerão �ucessivamente as segu�ntes
localidades: Palhoça, Aririú, Sto. Amaro, Vargmha,

Águas Mornas, Val'gem Grande, Queçaba e Rio dos Bu.

1rres.

,.

PROGRAMA DO MES
..::

DIA 12 �. SEXTA·FEIRA
JANTAR CONFRATERNIZACÃO
LOCAL: SEDE SOCIAL - Hó'rário: 19,30 horas

ENTREGA DE DIPLOMAS AOS SóCIOS REMIDOS
PREÇO INDIVIDUAL - Cr$ 250,00
CASAL _:_ CR$ 5QO,00

DIA 13 - SABADO -

BAILE DE· GALK"
APRa8ENTAÇÃO DAS DEBUTANTES
HORÁRIO, - 22,30 HORAS
RESERVA 'DE MESAS: A partir �o dia 4,
A CR$ 200,00.

------------------------------------------------
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UM MODÊLO ESPECIAL PARA CADA CASO

VISORETTE W"'lLlG 1001-R VISORAM1C C. A. T. VISGMASTH

E em todos fogões Wollig vCfC.ê encontro : Oueim-adores _ reguláveis
"Econamic" • Isolamento total com lã de vidro'. Revestimento interno ?

externo em esmalte • além de contar com perfeita cssistênçic técnico.

PRESTAÇÕES
DESDE

CR$ 752,00-MENSAIS

Rua Saldanha Marinho, 2
mér'cio e Agências

MACHADO; & (IA� S. A. - Co-

Edilicio 10NI

•• • • • • ...... '.

.",; � ..

oaquím o reservou

• para esta finalidade cultural.
.

O início do Museu deve-se
à distinta família Brandão'
de Itajaí. Em 1932 ela doou a

rica coleção do saudoso pai,
o sr. Joca Brandão, para
pagamento dos estudos de
seu filho Alcino. Esta coleçã;
que ocupava uma das sala,
do prédio foi amplíada, po.
sucessivas aquisições, par.
Museu de hoie.
A Diretoria do Patrimônio

Histórico e Artístico ,Nacio_
nal (DEPHAM), do Ministé
:io de Educação e Cultura
Jeu assistência técnica na

.

instalação do Museu, atra,
Brusque, 8 - lés do Conservador dr. Alfre
No histórico prédio do. an- do T. Rusins. Com esta co

tigo Hospital e Seminário de laboraçâo o Museu Arquidio
Azambuja em Brusque foi cesano Dom Joaquim está
inaugUrad� no dia 3 d� a, cécnícamente instalado se;

��st�o�n����::.q�:iO���; !�:�� a ciência museológica Jemana B.ndeiranle, 1 a 14 de agosto·
de mil peças expostas 'repre, Deve-se a realização do Comemora-se nesta data a Semana Bandeirante no

, sentam a síntese da história Museu à sub comissão do Brasil, Ieto é, a Federação das Bandeirantes do Brasil
do íníe;o ria colonização teu- .\1:useu, à Comíssâo Central festeja o seu 41.0 aniversário ode fundação. Ito ítnlfana no solo catarínen, do Centenário de Brusque. O Bandeirante é uma associação apolítica que se

se e o seu meio.
.

'A Reitoria do Seminário de propõe auxiliar a família, a Igreja e a escola na educa-IAs 22 salas do Museu com- Azambuja que para isto dís, ção de crianças e jovens. É uma recreação educativa'
põ.se das seguintes sessões: pendeu cêrca de 700 mil cru- através da qual se desenvolvem os seguintes pontos: ISala do Imigrante. Industría zeíros ao diretor do museu Caráter, Inteligência, Saúde, Serviço. O princípio funda
caseira femina, Indústria Pe. Raulino Reitz que duran, mental do Bandeirantismo é a Promessa, que diz: Pro
masculina. Hall em memória te 13 anos reuniu quase to- meto, sob minha palavra de honra, ser leal a Deus e a

da antiga Matriz de Brusque, da as peças museológicas ej minha Pátria, ajudar o próximo em tôdas as ocasiões e

Zoologia, Mineralogia, Geo- a marcenaria de Azambuja obedecer ao código da Bandeirante".

Iogía, Petrografia, Botânica, que confeccionou quase to- A Promessa sintetiza o ideal Bandeirante, é o ponte
Etnologia e Aqueologia. Ins, dos os móveis. 'básico do Bandeirantismo. Só faz parte da F.B.B. quem

trumentos de Musica, Arte Batemos palmas em sinal a fizer livremente. Esta Promessa é a mesma em todos
religiosa popular, Arte sa- de regozijo e aplauso pelo os países do mundo onde existem associações irmãs.

era, História geral, -História brinde que a Arquidiocese de Atualmente existe o movimento Bandeirante em 44 pai
militar, História de Brusque, Flarlanópolis � o Seminário ses, que formam a Associação Mundial de Bandeirantes.

História de Azambuja. de Azambuja dão a cultura O ideal Bandeirante abrange todos os povos, sem

O Museu Arquid-iocesano catarinense. distincão de credo, raça, classe e nacionalidade.

Dom Joaquim é um presente
"

Federação Bandeirante do Brasil

régio que a Arquídíoceâe . de NOMEADO MAIS DOIS
I

Distrito de Florianópolis.

Florianópolis, na pessôa ve; MONSENBORES EM
neranda � ilustre.de Dom STA. CATARINA
Joaquírn Domingues de Olí
veíra, não sómente dá a

Brusque, mas ao Estado dr

santa Catarina e ao País.
Com um repositório cheio de
vída e ensinamentos benerí,
cíará os seminaristas do Se
minário Arquidiocesano de

Azambuja os estudantes que
o visitam e a todo povo. Pa,

ra Brusque. é uma impor
tante atração turística. Pas,
sarão as alegres badaladas
dos sinos, os fogos, as expo
sições as gestas do Centená
rio mas o Museu Arquídío
eesano Dom Joaquim perma,
necerá índerínídamente pa
ra ensinar a geração autal
e as futuras.
Prédio e espaço que para a

maioria dos museus são
questão insoluvel para o mu,

seu de Azambuja foi resolvi
do como por um toque má

gico. S. Excia. Dom Joaquim
pôs a disposição do Museu

De cabelereíras e manicures com bastante prática ...

e apresentáveis.
Tratar Hotel Royal apartamento, 505.

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

VENDE-SE
VENDE-SE UMA CAMA DE CASAL COM UM
COLCHÃO DE MOLA. - UM BARCO TIPO

BATEIRA, COM ADAPTAÇÃO PARA MOTOR
pE POPA. Tratar nesta Redação, com o Sr.
OSCAR.

I

RANGETTE

( .

j. -

CON'I"E PARA MISSA·
Deus cha�u a sí NICOLAU PERESS-ONI, no dia 4

de agõsto, 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 famflia enlutada convida parentes e amigos a

partícipar dessa Santa Missa.
'

Aproveita a oportunidade ,para agradecer todas as

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

VENDE-SE
CENTRO
Rua Cons. Mafra
Oasa
Avenida Rio Branco
Apart3Dlento em
Rua Ferreira Lima
Incorporação
Apartamento em

Condomínio
Rua Altamiro .Guímarães,
Esq.
Casa
Rua Tiradentes Esq.
Casa
Rua Almirante Alvin
Terrenos
Super Mercado Municipal
Bancas
Rua Brig. Silva Paes
Terreno
Rua Visconlle Ouro Preto
Casa e Terreno
AGRONÔMICA
Rua Alm. Carios S. Carneiro
-DepÓSito IRua São Vicente de Paula
Casa

ESTREITO
Rua. AraC'y Vaz Callado
Casa ·'fl·
Av. Santa Catarina (Esq.)
Casas .JíiiJi/..

.

BARREIROS
Loteamento Florianópolis
Terrenos
CAPOEIRAS
Rua Apiai
Terreno
Rua POl·tella
Terreno; .

MORRO DO G'ERALDO
Loteamento Portella
Terretl.o ,

COQUEIROS
Rua Juca dó Loide
Terreno
SÃO JOSÉ
Centro:
rua José Soullla
Casa
ENSEADA DE BRITO
'Praia de Fóra
Sítio e/52.000 m2
(frente para.a praia)

\

!ff,/te ainda h:e •

nossa exposição WcJ-/;ig.
Voci encontrará cJ solução

certa per« o seu caso

'PIRT_MENTOS EM CONDOMíNIO

AV. RIO BRANCO

."
(próximo à -Assembléia Legislativa
do Estado)

Área cl Garagem: 144m2

··-z�:",
"

....." l1li
.

fO[IClO GU4N484R4

É GOSTOSO
ZITO

ALUGA-SE

CENTRO
Rua Conselh�íro Mafra..
Sala A,mpla pi

.

Escritório
Super Mercado
Bancas

Rua Alvaro de Carvalho
Sala Comercial com insta.
lações
AGR0NOMICA
Servidão Vieira
Casa (Nova)

IDfo�.ações :

ALÉM DOS IMóVEIS ACIMA, SEMPRE. OUTROS
NOVQS A VENDA E-PARA ALUGAR
INFOl;tMAÇõES_ DETALHADAS SEM COMPROMISSO
Rua Felippe Sc��dt! D.o 37 - Sala 2-:-A

APARTAMENTOS EM CONDOMíNIO

RUA FERREIRA LIMA

(ao-lado da Fac. de Medicina)

FINANCIAMENTO EM 5 ANOS

Informações:

"VALE A
PENA SABER"

..
_. "Em 1.959, as Nações

Uuidas evíaram 860 especia
listas de Assistência Técnica
a 65 países e territórios,
participaram de seis proje,
tos de auxílio regional e con
cederam mais 1.000 bôlsas de
estudo, para treinamento e
estudos no estrangeíro" -

lê-se no relatório do secreta,
rio Geral das Nações Unidas
sôbre os programas de as.

sístêncía técnica.

- A Organização das Na
ções Unidas para a Alimen
tação e a Ag'ricultura (FAO)
já ínícíou o trabalho de orga
nizar uma bibliografia com

pleta do café, graças a coor

denoção de três outras, já
existêntes, Oogita também de
ampliar o Laboratório de
Torragem do café, atual.
mente instalado em Londres.

- Em dias do mês passado
chegou à Austrália Q imi
grante refugiado n.o 250 000.
Ao congratular_se com o Go-

vern.o autraliano, o dr.

Augusto Lindt, Alto-Comis
sário das Naçõ�s Unidas pa_
ra .os Refugiados, disse que

episódio é "mais uma etapa
importante nos esforços �

preendidos pel� comunidade

intel1Ilaci�naJalara resolver
um dos maiores problemas
humanitários de nossa épo
ca",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A 21 e 28 os jOgos PAULA RAMOSXCORITIBA
A(�ERIADÀS AS DATAS DOS JOGOS QUE I:NDICARÃO O ADVERSARIO DO GREMIO

Chegaram a um acôrdo, as entidades futebolísticas de San'la Catarina e Paraná, quanto ás datas ,para os jogos e n I r e os seus cam

peões, em disputa da Taça "Brasil" de 1959, tanto assim queJá foi sol,icitada á CBD a hom,ologação das datas de 21 e 28 do corrente
para os encontros enlre Paula Ramos e (�riiibaJ sendo que, conforme já demos notícia, o primeiro jogo será nesta (apilal e o se

gundo em Curitiba. Como se sabe, o vencedor será classificado pal'a dar combate ao Grêmio Podo Alegrense, lelra-campeão gaúcho�
----------

.

. -----'--------------------------

Venceu Bem o Fernando Raulino

. Bocaiuva: Mais Um Ano, de Lutas . Grande. :Prêmio

.]1'emb'·ftand��·,l.;,..'..... I Em festas' e=tá <O futebol por elementos da nossa Ma-

.

O Grar.n'�er�.rsê�·lirOr "Brasil",_

da Capital, com o transcur, i rinha de Guerra que o ado,

so, hoje, do 22,0 aniversário I taram com <O clube da sua

_ _
de fundação do Bocaiuva ES-I Corporação nesta Capital. disputado domingo, no Hí ,

Segundo se afirma, a prí- prtrneira -�z ·QU�· estiveram porte Clube, um dos que I Nossos cumprimentos aos di pódrcrno da Gávea, rol dos América e Fluminense os líderesmeíra peleja noturna de fu- frente a frente foi no suL pertencem á, Divisão princi_; retores e }ogapores do aurit mais concorridos sendo bri-
tebol d::) mundo eretuou.se americano daquele ano, ten- p3,1 da enetropole c que deve

" celeste, concita.ndo_os a 'nos Ih t· apo's trAs rod dr
' an emente vencido pelõ e a araqui mesmo no Brasil, num do o jogo terminado empata- á sua existência ao labôr do! S.os e,srorcs pelo soerguímen- I

., "- ,'"
- - cava o nacional Farwell, se-terreno da rua Glícério, em do por um tento. Até. hoje, saudoso esportistas Agapíto

I
te do clube pa-ra maior gran- guído por Narvík e 'Ü argen,

com os resul�ados da 2,a
SãO' Paulo, no dia 23 de [u- brasileiros e andinos já se Veloso, seu fundador. Atual-

I
desa do esportevreí de nossa tino Escorial.

. rodada (Flummense 5 x
nho de 1923, tendia; sido pro- defrontaram 29 vezes, na mente o Bocaiuva é dirigido terra!

'

, Canto (�O Rio O. Botafogo.3
tagcnistas duas equipes var, maioria €Im disputado cer , Re'novou IDErSIO; I x Portu�ups>l, O, Flamengo: 2
zcanas : A, A. República e me sul-americano, Desses I(EJ iAm N"yo PresI1d·enle. I x Bangú o, Bonsucesso 3, x
Empresa Canadensese, ven-' JogOS, os brasileiros tríumra., A.. � X9

.
1!J �

Segundo x.iobicias chegadas Madureira O, Vasco 2 x São
cendo os "republicanos" por ram em 25 e os chilenos em N I P

. de Itajaí, atacante Idésío, I Crls�ovão ° e Améarica 2' x
2xO, O campo foi iluminado apenas 'dois (1956 _ 4x1 e erva

'

erelra titular da "Selecão de Ouro" . Olaria 1) e da 3, rodada
per alguns faróis de bonde. 1957 - 1."'0), tendo havido Jon.vílle, 8 (E) _ Na últí- reíra (lt:datol' de "A Noti- que tanto digr{ificou santa! (Botafogo ° x Flamengo .0,
Portanto, coube ao Brasil a dois empates, Maiores esco, C�c '"c,rl'no no ú ltímo certam'e F'luminense 4 x Portuguesama .semana estiveram reuni- da"). - .

glória de ter realizado a prí- res <lo Brasil: 8x2, em 53 (ve- ' T ld to' .n!'.'L··J·',nal· vem' de renovar 1., Bangú 1 x São Cristovão 1
dos em jantar os componen, Vice-r.i ES1. en e - rrmr -- "

meira partida de futebol no. teranos) e 7xO no ano t' t
.

.

e Cr ntc 0'0 Rio ° x Madureipas- tes da crônica esportiva da Bezerra :'< v. con ra o com o seu clu- "
.

turna no mundo, Seu íntro- sado (Taça O'Higgins). oe, I,) Marcílio Dias pelo es,
I
ra O), a classificação dos

dutor fOI' um modesto run- x x x
Manchester, tendo sido eleí-

I.
Se(')'Hali(J .-' Augusto

Par- ,
v

ta a nova diretoria da Asso- eras paço de um mês, findo o concorrentes ao título de
cíonário da Empresa. Oana, O Gremío N' t' U

,-' campeão ,oTlanabal'I'no passou
, ,

au ICO mao, ciacâo <los Cronistas Espor, Tesoureiro _ Antônio de qual procp:.. rá Inovo 'clube, U -:<:;,,' ""

dense, Severino Gragnaní, glória do esporte remístico 'ttvos de Joinville, a vitorio- (Ilvtira. Silva -

..

Pois. não está satisfeito no a ser esta, por pontos per-
x x x riograndense e brasileiro foi tíd de ..J I -: lh F' I 1" '" mesmo, dídos:

Desde 1916 que se defron- fundado
' - sa en ic a e ne c asse que ,_"l1'�c. o Isca - li" ;OJ))u

em 1 de abr'I'1 de 1." lugar - Ame'I'I'ca e '!i'l"·.l.•., ,

no próximo, dia 3 de setem- de Almeida Freitas. Waldir -

taml os selec.ionados de, fute- : 1906, por cinco colegiais tro estará completando mais Ribeiro e Gilberto �ra '18,1'1'0 Ibo elo BraSIl e dia ChIle, A rortoa,qólcnSes,
um ano de lutas em prol ele·c' Lins. �

A L B F DI SI esp'Ortes em San�a Catarina. Nossos cump;imcntos aos

I G U A R U J Á
• •• Isse Im

.

Eis como ficou constitlfi- novos diretores acejeanos, ..

.

Blumenau, 9 (E) _ A Liga forma, a LBF estará
da a nova diret�I:ia da ACEJ'

I
a�llranflL' ;hes uma ge�;,(;(; PROGRAMAÇÃO PARA O

Blumenauense de Futebol, t d ,-

repre_ Presidente - Nerval Pc- feiÍz. DIA 10 DE AGôSTO DE 19'60
sen a a na .sua reg'lao por (Q t F' )consultada pela FCF sôb-re tres clubes, a saber: PI' i uar a- eIra

�.- está de acôrdo com o novo ras, Vasto Verde c O�í�;�= Campeonato Mundial de Voleibol !:v:;!!e;Em Nossa Terraesc'(ema ,d:o Oampeonato Ca- co. I Rio, 9 (V. A,) _ O cam-I Bulgaria, China Popular, Es_ Às 7,05-tarlnense por zonas, que
classifica- três clubes Idas peonato Mundial de Voleibol tados Unidos Japão, Para- Revista Matinal

come.' se sabe, será efetuad,� I guai, polônia: TcheSGOSlOV,á_ As 7,55 -

principais zonas (Capital -

J'ainville - Blumenau), para G O S T 1\ D E C 1\ F É 1 nesta Capital, no período de guia, URSS, Uruguai, Perú, A VEMAG Informa

a disputa da fase de classi- 28 de 6etérr;bro a 13 de no- Alemanha Oriental, Méx�co, Às 8,35 --

fi�ação p8ra a etapa final ENTÃO PECI\ CI\FÉ ZITO vembro, s; be-se que até ago· República Dominicana, Fran- Um Amigo a Seu Lado

(;0 EstaGuar, vem de dar ra inscrneram-se 18 países.., ça, Hungria e IDrlia, Às 8,55 -

resposta favorável. Desta � que sã':l: Argentina, Bl'asil, Repórter ALFRED
Às 9,05 --

Em todo o mundo •.. 'a experiência dos frotistas mostra -

Você não pode comprar pneus
que custem menos por quilômetro'

do que firestone

COMÉRCIO E INDÚSTRIA GERMINO STEIN S.l
RUA CONS. MAFRA, 47 - fl.ORIANÓPOLlS

o maior estoque de pneus fírt$tont da praça

R Á D I O

Telefone Pedindo Música
As 10,30 -

t\ntarctica Nos

A.s 10,55 -

Esportes

(nformativo Casa Brusque
i\s J1,05 -

Musical Copacabana
.<\s 11,35 -

Parada Musical Chantecler
As 11,55 -

'tepórter ALFRED
Às 12,10 -

Sucessos Musicais "VARIG"
Às 12,25 -

A VEMAG Informa

Às 12,30 -

Carnet Social

A.s 12,35 --

Enquanto Você Almoça
Às 12,40 -

Na Linha de. Frente
As 13,05 -

Festival Philips
Às 13,35 -

Convite à Música.
.is 14005 - : r:r�Jl
Espetáculo musidisc em 'Hi-Fi
As 15,05 -

.

I�lllll
Telefone Pedindo Música
..is 16,00 -

A VEMAG informa

Às 16.05 -

Telefone Pedindo W"sica

Às 16,55 -

Repórter ALFRED

Às 17,05 -

Í\ Música que você pediu
As 18,10 -
RE�ENHA J-'7

I As 18,55 -
A VEMAG informa

I ÀS 19,00 -
Momento Esportivo BrahDl;a
As':W,05 -

Gente Importante
As 21,00 -

ReporteI' ALFRED

As 21,,05 -

Rádio Teatro

As 21,30 -

i\. VEMAG informa

.

Às 21,35 -

Nas Asas do Sucesso

As 22,05 -

Grande Informat. Guarujá
Às 22,35 -

Os Sucessos do Dia

Oanunciado cotejo ínter;

municipal varzeano, que le,
vou ao estádio da Vila Opera
ria do Saco dos Limões,' na
tarde ,ele domingo último,
uma assistência das mais
numerosas.. ofereceu momen-,

tos de grande emoção que
por muito tempo permane,
cerá na memória dos que e

assistiram, Foram protago
nistas Fernando Raulino, lo,
cal, e Cristal Hering, êste

de Blumenau, tendo o prí;
meiro levado a melhor pelo
expressivo escore de 3x1,
conquistando, desta forma,
línda taça de cristal ofere
cida pela diretoria do clube
visitante, Fala-se em novo

confronto entre os dois clu,
bes, desta reíta em Blume

nau, per ocasião da. inau

guração do estádio do Cristal
Hering.

---------------,�------

míaen-,e, °
2,° n.gar - Flamengo 2
3.0 lugar - Vasco 2'

,

4.0 lugar -- Botafogo, M-:l,
dureíra 'ª Canto do Rio, 3
5e lugar - Olaria e BOi1-

3uee�,,0, 4

6.0 It.gar - São Crisbovao
e Bangú. 5

7,0 lugar - Portuguesa, h

A rodada seguinte, a quar.

ta, marca OI; seguintes co-i

írontos :

América x F"uminense
Plamcngo ". Madureira
Vasco x : : r to do Rio
Portuguesa x Bonsucess.i
Olaria x Botafog.o

o Bangú Campeã,o em Noya lor.que
A notícia é das mais aus-I isto ao ,derrotar na peleja

:);ci();,a�;: a equipe do Bangú, final e decisiva ao onze do
de n'o, conseguiu, sábado, 10 I Ki1manork, da Escócia, pelo
título de campeão do Torneio escore de 2xO,
Internacional ,de Nova Iorque I .

IPerez x Kingpetcfi, em setembro
Ao que se informa. a luta há muitos anos está em po

revanche entre os pugilistas I der do p�imeiro, será efetua_
Pascual Perez, argentino" e da em LOS Angeles, em se

o tailandês Pone Kingpetch, tembro vindoul'Õ.
valendo 'o título mundial que

----------�---------------------

Vende..se OU Tróca-se·por Caminhão
Um automóvel marca Sinka ano 1948, 4 portas, em

perfeit.o estado de conservação e funcionamento.
Tratar a rua 24 de Maio, 612 '(ESTREITO)

VENDE-SE CH.ÁCARA
Aproximadamenbe 80,000 metros quadrados, locali

lada em fundos de Biguaçú c/estrada na frente para
a utomóvel, todo plano, próprio para criação e plantação:
água potável e corrente, ·lenha, bananal, pequeno ,cafezal
e pasto, \

Tratar na residencia da 'Prof, Otilia Cruz, rua San
tos Saraiva fim cOm o si', José,

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

Garcez, ,compungidos com a sua partida para espiritua.
lidade, agradecem aO abnegado 'e incansável Dr. Zulmal'
Lins Neves e seus assistentes, 'aos dirigentes da Mater
rlldade Dr. Carlos Corrêa, as enfermeiras, e muito €spe'
cialmente a dedj�adíssima Lrmã Váléria, a senhora Alaí
de Santana, e demonstram sua gratidão ao Exmo. Sr. Dr,
Heitor Ferrari, Dr. Luiz Acasti'O de Campos Gonçalves,
a Fedel'açã'o Catarinense de Futebol, representada na

:)es�ôa do senhor Júlio Cesarino da Rosa, a Diretoria
e atlétas do Clube Atlético Gual'any, e a todos que con

fOI'taram e ajudar:;tm durante o doloroso transe .

APEDITIVOS
�USI(:AOOS
DIARIAMENTE DAs /9As2!Jns,

[.'
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA FLORIANÓPOLIS, (Quarta Feira), 10 de Agôsto de 1960

EDITAL DE CITAÇÃO, COM
O PRAZO DE TRINTA DIAS,
DE INTERESSADOS AUSEN.

TES, INCERTOS E
DESCONHECIDOS

O Cidadão Carlos Ternes,
Juiz de Paz no exercício do

cargo de Juiz de Direito da
Comarca de Tijucas, Estadc
de Santa Catarina, na forma
da lei etc ...

MOTORES ELÉTRICOS

NO
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovado ...
Eis os três fatôres de garantia que os Motores Arno representam para o

consumidor.

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

produção em série.

* Motores monofósicos até 1 Y2 H P

* Motores trifásicos até 300 H P

* Molores para máquinas de costura

* Motores especiais

O cidadão Carlos Ternes
.uíz de Paz no exercício do
cargo de Juiz de Direito da
Comarca de Tijucas, Estado
Ie Santa Catarina na forma
ia lei, etc.

'

JUIZO DE DIREITO DA CO· Patrim,ôl?io da União, por
MARCA DE TIJUCAS precatona, em Florianópolis

d? J:?r: ReI?resentante do Mi:
nístérío Publico, nesta Cída.,
de, da controntante do ímó,
�el Horacia de Souza e dos
mteressados incertos e des
conhecídos, por .edítaís de
trmta dias; todos para fala.
reI? aos têrmos da preaante
açao, de conformidade com o
artigo 455 citado devendo
se:, .afinal, reconhecido o do.
mimo dos suplicantes sôbre
os referidos imóveis. Reque.

FAZ SABER
rem ,outrossim, a díspenea de
pagamento de imposto de

aos que o presente edital de transmissão entre-vivos em
citação, com o prazo de trino vista do acórdão, de 1:0 de
ta dias, de interessados ai- de�embro de 1955, do Egrégio
sentes, incertos e desconhe Tnbunal de Justiça do Esta.
cidos, virem ou dele conheci. do que expõe: '- "Quanto ao
mente tiverem, que por parte Imposto de transmiesão en
de Ernesto Menzoni e Dário tre.vívos, a exigência feita,
Pedro de Souza, lhe foi dírt, ao. autor, é injustificável. Em
gida a petição do teor se. prrrnerro lugar, porque o usu,

guínte: - "Exmo. Sr. Dr. capião é modo originário de
.ruíz de Direito da Comarca :.taquh:ir a propriedade pelo
_ Ernesto Menzoni e Dárío que nao será iicíto exigir do
Pedro de Souza, brasileiros. adquirente do imóvel por
casados, lavradores, resíden- .:!sse motivo, o pagamento do
tes no lugar Santa LUZIa imposto de transmissão en,

município de Pôrto Belo, des.' - ore-vivos". Da.De:! a presente
ta Comarca� querem mover a J valor de Cr$ 6.000,00 para
presente açao de usucapíã- os efeitos legais. Protesta-se
em que expoem e requerem r provar o alegado com teste.
V. Excia, o seguinte: - 1.0 - rnunhas e vistoria se neces,
Os suplicantes são posseiros sárío. O As!!lstent� que esta
há mais de vinte e cinco assina tem sua residência
anos, por si e seus anteeeseo, nesta Cidade, onde recebe cí ,

res, dos seguíntea lotes de cação. Tijucas, 25 de julho de
terra: - 1.0 LOTE - Um 1960. (as.) Claudio Caramu,
terreno situado no lugar ru "R. Hoje. A., como reque,
Sertão do Perequê, munícípíc tem. Designo o dia de hoje
de Pôrto Belo, desta Comar- as dez horas, no Forum, par�
ca, com 60 metros de frentes .i justificação, teítaa as de
e 1.650 ditos de fundos - ou tidas intimações. Tijucas -

sejam 99.000 metros quadra. 50'(7.1960. (as.) Carlos Ter_

dos - fazendo frente ao nor- nes - J. de Paz no exerc, do
te no Rio Perequê e fundos .iargo de J. de I.Íireito". Feita
ao �!ul.no Travessão Geral, oi justírtcaçâo foi proferida
conhecido por Travessão dr .i seguinte sentença: - '''Vis.
Vieira; extremando a Leste .os, etc. Julgo por sentença,
e a Oeste com os requerentes, para qUe produza eeus legais
2.0 LOTE - Outro terreno � jurídícós efeitos, a justifi
rural situado no lugar Ser. .ação retro, procedida nestes
tão de Santa Luzia, com 121 autos a requerimento de Er

metros de frentes e 594 ditr nesta Menzoni e Dário Pedro
de fundos - ou sejam 71.28' .ie Souza. oíte.se, por man,

metros quadrados - Iazendr lado, o confrontante conhe.,
frentes a Leste no TravesE.'ão cído dos imóveis; por editais,
Geral dos Regis e fundos a .om o prazo de trinta dias,
Oeste com' proprietários íg, .ia forma prevíeta no § 1.°,
norados: extremando ao su' 10 art. 455, do C.P.C. os in
.em terras de Horácia de Sou. .eressados incertos; pessoal;
za e ao norte com proprietá- .nente, o Sr. Dr. RepJesen ..

rios ignorados. 2.° - O prí, .ante do Ministério Público
meíro lote foi adquirido de .1esta Comarca; e, por pre,
José Benevenute de Souza, há .atóría, a ser expedida para
cinco anos, e pertencia, ante. ) Juizo de Direito da 4.a Vara

riormente, a Emilía José dr la Comarca de Florianópolis,
Souza. O segundo lote fo J Sr. Delegado do Serviço do

comprado de Maria José Ro� !atrimônio da União. Sem'
lindo e João Mota Roslindc .ustaa P.R.I. Tljucas, 1.0 de
há oito anos - cujas posses de agosto de 1960. (as.) Carlos
ambos cs lotes, sempre foram I'ernas - J. de Paz, no exerc.

pacíficas, contínuas e ínln- 10 cargo de J. de Direito". E

torruptae, e datam de mais )ara que chegue ao conheci.
de trinta anos, e sempre ro, nento dos interessados e nin

ram exercidas com "animus- suem possa alegar Ignorân,
domini" pelos suplicantes e .ía, mandou expedir o pre
seus antecessores. 3.0 _ Em ,ente edital que será .afixado
vista do expoDto querem os .la c!�de dêste Juizo, no lugar
suplicantes regularizar a sua 10 costume, e, por cópia, pu.
posse sôbre os referidos imó. )licadu UMA VEZ no Diário

veis, de conformidade com a la Justiça e TRÊS VESES no

Lei Federal n.o 2.437, de 7 de .ornal "O ESTADO", de FIo.

março de 1955, que modificou .ianópolis. Dado.e passado
o al'�l.;') 550 do Código Civil. .lesta cidade de Tijucas, aos

E para o dito fim requerem a ..lois di<:ts do mês de agosto
designação do dia e hora pa. lo ano de mil novecentos e

ta a justificação a que se re- .,�ssenta. Eu, (as) Gercy dos

fere o artigo 455, do Código .njos, Escrivão, o datilogra.
de PrOCe[!30 Civil, na qual de_ ei, conferi ·e subscrevi. (as)
verão ser ouvidas as teste. Jarlos Ternes - J. de Paz,
munhas Frederico Grimes e 10 exerc. do cargo de J. de
José Florindo, lavradores re- )ireito. Está conforme o ori_
sidentes e domiciliados no 10- ,lnal afixado na sede dêste
cal dos imóveis, af,l quais com fuizo, no lugar do costume,
parecerão independentemen. 3ôbre o que me reporto e dou
te de citação. Requerem mais té.

qu.:e, depois da justificação, Data uupra. O Escrivão:
.

sejam feitas as citações a Gercy dos 4njos ,

saber: - do Sr. Diretor do

'\

,'"f_li.
"

®
ARNO�S.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOLIS:

J\I\EYER & elA. /"

Rua

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

;UIZO DE DIREITO DA CO-
MARCA DE TIJUCAS.

EDITAL DE CITJ\lÇÃO, COM
.) PRAZO DE TRINTA DIAS
JE INTERESSADOS AUSEN�
rES, INCERTOS E DESCQ-

Nn.r.:C1DOS

E D I T A

FAZ SABER a todos quan.
tos o presente edital de cio
tação, com o prazo ·{�·e trin
éa dias, de interessados au

sentes, incertos e desconhe.
;idos, virem ou dele conhe.
�imentO' tivel1eIIl, que por
parte de Erineu Sebastião
3cmes e Maria Alexandrina
�o:nes lhe foi dirifida a pe
tIçao do teor seguinte: -

�xmo. Sr. Dr. Juiz de Di
:eito ·da Comarca. Erineu Se_
bastião Gomes, bra
"ileiro, solteiro, residente em

'::anelinha, desta comarca e
Maria Alexandrina Gon{es
brasileira, de pWfissão dO_'
méstica, solteira, residente
no mesmü lugar, querem mo
ver a presente acào de usu

capião em que expõem e re.

LI
querem a V. Excia. o se

guinte: - 1.0 - Os reque
rent�s são P?sseiros, há mais
de vmte e cmco anos, por si

I e seus antecessO'res, dos se.

guintes lotes de terreno' �

JUIZO DE DIREITO DA 1.a com 3 m de comprimento, de 1.0 - Um terreno rural; si.
VARA DE FLORIANÓPOLIS! madeira, 54 cm de largura, � tuado no Distrito de Caneli-

Edital de praça com o com 3 vidros de 280 x 250 e nha, desta Comarca, com 17

prazo de vinte dias 4 mm de espessura; 3.0 - Um! mertso ·de frentes. e 83 ditos

O
. 1

- d! de fundos, 'Ou sejam 1.411
Doutor WaldemIro ba.cao com 1,50 m e com-. metros quadrados fazendo

Cascaes, 1.0 Juiz Substi- primento, de madeira, 50 .cm frentes na Estrada Geral e

tuto, da 1.a Circunscrição de largura, com um vidro de r fundo� aO' Su� em terras 'de
Judiciária do Estado, no 40x80 e 3 mm de espessura; I FranCISCO NIcolau;. extre.

exercício pleno do cargo 4.0 _ Uma caixa regi[,trado•. mando a Leste em dItas dQS

.
. ° I requerentes e a Oeste- em

de Juiz de Direito da 1.a ra marca Mmex, 5. - Uma terras de Osní Sebastião Go.

Vara, da Comarca de Flo_ geladeira marca Climax, côr mes. 2.° - Outro terreno ruo

rianópolis, S.C., na forma Branca, altura 1,50 m, por ral, situado no referido Dis

d.a lei, 50 cm de largura noo 1010 trito, com 17 metros de fren-

com motor s/n° 6.0 _ um� te� e 66 ditos de fundos, ou

. .'. . sejam 1.122 metros quadra.
RadIOla, marca PhIlIps, com dos fazendo fre·ntes a Oeste
um Rádio da mesma marca, co� os reauerentes e fun.

n.o 2509, côr creme, em per_ dos a Leste em terras de

feito estado de conservação. Francisco
. Nico�au; ext��-

E para que chegue ao co-I
mando ao sul .amda � 1-

, tas de FrancIsco NIColau.
nhecimento de todos,

man_j2.o
_ Os referidos imóveis

dou expedir o presente edital foram adquiridos de Ale.

qUe será afixado no lugar de xandrina Damásia Gomes,

costume e publicadO na for- há 1�, anos, .

e esta, por. sua

a da lei Dado e passado v�z. Ja. os vmha possumdo
m .. .' ha maIS ·doe 20 anos, e tan.
nesta CIdade de Flonanopo. to a posse dos suplicantes,
lis, Capital do EDtado de San� oomo a de sua referida ante.

t9, Catarina, aos treze dias do cessara, sempre foram pací
mês de julhO do ano de mil ficas. �ontinuas e .ininterrup.

t ssenta Eu tas. 3. - Em VIsta do ex.
novecen os. e se; '. 'posto querem os requeren
(ass.) Mana JuracI da SIlva, tes regularizar a sua posse
Escrevente Juramentada o sôbre os referidos imóveis,
subscrevo. (AD3.) Waldemlro de conformidade com o dis-

Casca"s _ Juiz de Direito. posto na Lei Federal n. 2437,
�

.

. . de 7 dt. marco d'e 1955, Que
Confere com o ongmal. modificou o árt. 550 do Có.

Maria Juraci da Silva digo Civil. E para o dito fim
Escrevente. I'requerem a designação do

FAZ SABER aOfl que o pre
sente edital de praça, com o

prazo de vinte (20) dias, vi
rem, ou dêle conhecimento
tiverem, que no dia 30 de
agôsto próxiino vindouro, às
15 horas, o porteiro dos audi.
tórios dêste Juizo trará a pú
blico pregão de venda e a�;re.
matação, a quem mais der e

o maior lance oferecer sôbre
a avaliação de Cr$ 50.000,00,
dos objetos penhorados a

MOACIR LINDOLFO LUZ nOD

autos de ação executiva n.o ..

12.852, qUe lhe move FRAN.
CISCO ASPIS, a saber:

1.0 _ Um balcão com 3 m

de comprimento, de madeira,
54 cm de largura, com 3 vi.
dros de. 69x43 e 4 mm de es

Pessura,; 2.0' - Um balcão

tímações. Tijucas, 3016-60
(as.) M. Carmona - Juiz de
Direito". Feita � justificaçao
foi proferida a seguinte sen

tença: "Vistos, etc. Julgo
p'OI' sentença, para Que pro.
duza seus legais e jurídicos
efeitos, a justificação retro
procedida nestes autos e re�
querímento de Erineu Sebas
tião Gomes e Maria Alexan
drina Gomes. Citem.se, por
mandado, os confrontantes
conhecidos dos imóveis; por
editais, com 'Ü prazo de trin
ta dias, na forma prevista
r�o § 1.°, do art. 455 do CPC
os interessados incertos; pes:
scalmente, ,� sr. dr. Repre.
sentante do M. Público nesta
Comarca. Dispenso a citação
do Representante do Doam.
ni'o da União, por entendê
la desnecessária, em face da
Jurisprudência não 9ó do
Supremo Tribunal Federal
como também do Tri1:(unal
de Justiça dêste Estado.
Trata-se de terras interiora.
nas e a cautela recomendada
diz respeit,o aos terrenos alo_
diais de marinha, o que nao
é o éaso da espécie. Sem
custas. P.R.I. Tijucas, 1.0 de
a,gosto' de 1960. (as) Carlos
Ternes - J. de Paz, no exer.

do carg'o de J. de Direito.".
E para que chegue a.o conhe
cimento dos interessados e

ninguem posa alegar igno.
rância, mandou expedir o

presente edital que será afi
xado na sede dêste Juizo
no lugar do costume, e por
�ópia, publicado UMA VEZ
no Diário da Justica e TR}!;::>
VEZES no jornal ·"0 ESTA.
DO", de Florianópolis. Dado
e passado nesta cidade ed Ti
jucas, aos d:ois dias do mês
de agosto do ano de mil no.
vecentos e sessenta. Eu (as)
Gercy dos Anj>os, Escrivão, o

dati�ografei, conferi e subs
crevI. Isento de selos por se

tr.atar de Assistência Judi
ciária. (as) Carlos Ternes -
.T. de Paz, no exerc. do cargo
de J. de Direito. Está con

forme o original afixado na

sede dêste Juizo, nlO lugar
do costume, sôbre o que me

repO'rto e dou fé.
------------------------------ ----------------

•

dia, lugar e hora, para a

Justificação exigida pelo art.
455, do Código d·c Processo
Civil, na qual deverão ser

ouvidas as testemunhas Mi.
guel �aramento e Sebastião
Rícardo, brasileiros lavra
dores,

.

,Jes'identes e domící
Iíadcs no local dos imóveis
usucapíandcs !! compare;
cerão independentemente de
citação. Requerem mais que,
depois de justificação, sejam
feitas as cítacões dos con,

fl"ontant�s dos i móveis,
Francisco Nicolau e Osni
Sebastião Gomes, residentes
também no local dos imó
veis e ainda as citacões do
sr. Diretor do PatrimÔnio da
União por precatória em

Florianópolis, do sr. {l'l'. Re.

presentante do Ministério
Público, nesta Cidade, e por
editais de trinta dias, dos
interessados incertos e des.
cnnhecidos; todos para fala·
rem ao:;; têrnnos ca presente
l,ção, no prazo de dez dias,
ele conformidade· com 'Ü dis
posto no art. 455, citado. Pro_
testam por depoimento de
t e s temunhas, depoimento
pessoal dos contestantes, se

houver - e vistorias se ne.

cessárias. O solicitador que
esta assina tem sua residên
cia nesta Cidade onde recebe
citação. Dá-se à presente o

valor de cr$ 5.0QO,00 para os

efeitos legais. Requerem, ou.

trossim, para aue lhes seja
Jispensado o p-agamento do
imposto de transmissão en.

tre-vivos, em vista de acór
dão proferido pelo EgrégiO
Tribunal c:e Justica do Es.
�ado, em processo

-

de apela,.
cão civil n. 3.732 da Comar
;a de Tubarão.' (Jurispru
dência d'o Tribunal de Jus.
tiça do Estado de. Santa Ca.
tarina - de 1955, fls. 274 a

:�75). Tijucas, 27 de 'Junho de
1960. (ass.) Claudio Caramu
rú de Campos - Assistente
Judiciário. Em dita petição
foi exarado '0 seguinte despa
cho: - "A., como requerem.
DesÍlgno o dia 5 de julho
p.V., ás dez horas, no Forum.
para a audiência de justifi.
c2·cão, feitas as devidas in.

i
I

Francisco José, o recordista de vendagem dos discos
Philips, autografando seu mais recente Lp,

"As músicas que ninguém esquece".
APRENDA O SUCESSO

SOCIEDADE TERMOELETRICA
DE CAPIVAP.í

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 CATARENA, a fim de tratarem da se.

guinte or,dem 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

Após algumas semanas lo: "A bossa é bossa". Os ar
ausentes das páginas de "O ranjas, ao que consta, serão
Eé.!�ado", voltamos a apre. do categorizado maestro Mon

I sentar nossa secção "Discos' teíro de Souza, o responsável
Populares", sempre rocalí, pelas orquestrações de gran,
zando as atividades ronográ, des lançamentos Phllipe,
ficas, principalmente no Bra., -- 000 --
si!. Notíciãs atuaíe, registo - Nelson Gonçalves está
de lançamentos e outros fa. completando 21 anos como

tos qUe possam interessar artista exclusivo da RCA
àqueles que tenham no disco Victor, sendo um dos recor

um de seus paesaternpos pre- distas de vendagem em nos

diletos. Feito isto, passemos 00 país. Recentemente, Nelson
às novidades em '''Discos Po., gravou um Lp. em espanhol,
pulares". nêle figurando seus maiores-

-.- 000 -- êxitos, os quais serão apre-
- Um dou melhores lan, sentados no México em grano

.çamentos dêste ano de 1960 de promoção do sêlo do

á, sem dúvida, o lp: "Noite de Nipper.
estrêlas", em sêlo Ohante, -- 000 --

.Ier, com Poly sua guitarra - Já lançado pela Colum •

havaiana e conjunto. Música bia o Lp. "'S Comcert n.? 2",
genuinamente brasileira, com orquestra e coral de Ray
magnificamente executada Coniff. A exemplo dos díacos
pelo conhecido solista. Disco anteriores de R. Conniff, êsse
dos maír- vendidos em São longa duração deverá alcan,

Paulo, contendo a seguinte çar a melhor receptividade
seleção: Noite cheia de estrê, entre os discófilos. Das fai
las, Tristezas do Jeca, No xas que ouvimos - tôdas elas
rancho fundo, Zíngara, Nan, excelentemente gravadas -

cy, Triste caboclo, Eu só que- deatacamos "Sonho de amor"
1'0 é beliscá, Canção do [or , de Liszt, que recebeu um

naleiro, Cabeça inchada, Hls, tratamento notável e execu,

t6ória triste da uma praieira, ção soberda de R. Conniff e

Folia de Santos Reie, Que s/orq ..

Sôdade! . . .
-- 000 --

--000 -- - Fazendo sua '''reentrée''
na RCA Victor, Cauby Pei.
xoto gravou mais 12 polega.
das, interpretando alguns dos

grandes sucessos muuicais da
atualidade. Ei-Ios: C(i.nversa

Alguem me disse, Só Deus, L�
violetera, Mack the knife,
Romântica, Chora tua tris.

teza, Donde estará mi vida, A
felicidade, Mama Covarde, A
vila da Santa Bernadete. O

disco em aprêço é intitulado
"O flucesso na voz de Cauby
Peixoto".
-. 000�

- Novos contratado8'-da
etiquêta Philips: Jackson do
Pandeiro e Almira., Silvi:pha

-- 000 -- TeUes, Neila Garça e Ademil-

-Transferindo:se recente. de Fonseca. siiviFlha Teles,
mente da Odeon para a Phi- com o Lp. "Amor em hi.fi".
Ups, Lúcio Alves está prepa. faz sua estréia em sua atual
rando o seu primeiro Lp. pa. gravadora.
ra sua nova_gravadora. Títu. -- o()o --

"'NÃO QUERO MAIS AMAR" - ('H neveI'

faH in lave again) Johnny RaY-Versão de Ramalho Neto

- Outras novidades em Lp.
da �tiquêta Chantecler:
·'Cento e vinte baixos em

hi.fi" (David Saidel e a

comp.); "Cinzas do passado"
(Cláudio de Barros, orq. e

conj.) e "Oração de amôr"
(José Lopes com orquestra
sob a regênCia de Guerra

Peixe) .

--000 --
- A versão de '''l'lI never

fali in lave again", grande
DJCeSSO de Johnny Ray, foi

gravado por Francisco Caries,
na RCA Victor. No acoplo o

samba canção "Apesar de

tudo".

Não quero nun.ca mais amar

Tudo a<�abou
Amar só faz sofrer
Ao coração
Eu já tentei amar com tôda emocão
Fracassei

.

E mil chances dei ao pobre coração
Porem tudo em vão
Por isso nunca mais
Pretendo ouvir falar ,de ti
E não quero procurar um novo amor

Nun.ca, nunca mais
Por favor coração
Ajude.me a esqwecer
Quem tanto me fêz sofrer
:Não quero nunca mais

Amar, amar, amar demais
/

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 E N D E-S E
Terreno de esquina à rua Araci Vaz Callado no

Bairro Nossa Senhora de Fátima no Estreito,

com 13,35 X 29,50.
Tratar pejo teJefone 6262

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS, (Quarta Feira), 10 de Agôsto de 1960,

mITOIlA "O ISTADOq LBA.

o �.dt�
«ua Conaelhelro lhafra 160

•

felefone 3022 - C.xa;' Postal 13�
l!;lld .. rêço Tt'lelCráfiro ESTADO

DIHETOH
I{t.tJen, de Arruda Ramo.

G E R E·N l' II:

lJ,,'n:nll'l}� fernandell dto

UEDAfOHES
Osva t-!« :'1,·lln - Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo llachaGo - Zury :\tacha

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 -

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.

Manoelito de Ornellas - Dr. MUt.,on Leite da Costa -

Dr. Ruben' Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter

Lango - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Telve -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - llmar Carvalho
_ Fernando souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima -

Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

ASSINATURA ANUAL CR$ 660,00

A direção não se. respousabílíza pelos
COIIC€ltos emitidos nos artísos assinados.

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

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

.......................................",.....

João Morilz S. I.
-----�--------------------------.--------

PA_.1 p

cO
-, �"H" nos tlA/)fJOS

�M-�D�\z� t�tl/ �I ,,,
�

.

�
- .f!'

"A SOBERANA" t'UAC,o\ U DI NOVI:MBRO
KCA FELIPE SCIDIIDT

flUA!.. "A 8AB);RA1�A" DISTRITO DO &81:'&ITO - CANTO

L o I E S
Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

a longo prazo sem .juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir �;ua

casa, imediatamente.
Vendas: Edificio Montepio 3.° andar - Sala 305

Fone 2391 e 3426.
_'1 --------------

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

I-SYNTEKOI
·1· p a r a o ,a s s o a I h o 'II.d o seu E s c r i t ó r i,o o u L a r •
i Beleza - i
i Distinção i
i DurabilidadelI Informações e Orçamento
• Osvaldo Meira

I Av. Mauro Ramos 206 - Fone _?758 I
•••O••••••"••O u "•••fl.... .;r.

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

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

,_.MíI'VICO
.�

Oper.oõu J Doenç... Oe. S.n.llo_

rio' - Clínica o. Adulto.

Curso ele Eapeelallzaçíio no �OIpl
tal do. Servldore. do E.tldo..

�servlço do prof. Mariano d, �D.
drade ) . Consultai: pela maiibã no

Hospital de Caridade. 'A tarde dai

15.30 :101'1108 em diante no coD.âul

tório. à Rua Nune. Machado, 17.

esquina da Tlra.dent.. - Ttllf.

2766. Ré�ldêncla - Rua .are.
chal Gama O'Eç. n.o UI. - Tel.

1120.
•

JIi:
DR. AYRTON DE OLI-

VEIRA

DOIlNCAS DO PIJLIU.O -

- TUBEJtCULOS. -

con.ultõrlo - Ru" Fellp.
. schmlClt. 3K - T.I SilOI

Hor,rlo: d .., I' .. 16 bor ...

Re,ldêncl' - FeUPI Schmld'

n.o 1a7.

CLINICA DE CRIANÇAS
(.,noQI{<)n. • a....i••I. COIl'."'"

8-,UDeI. • ....-f.lro

tu li " 11 bar ...

Te'. - ItU

ARAGÃO

CIRURGIA TRACMATOLOG1A
ORTOPEDIA

ConsultórIO: Joãc. pintO, 14 -

Consulta: dai 16 à' I': hora•. dl'_

Hamente. Meno. ao••'bado. Re.

�Idênela: Boealu va, 136. Fonl -l714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

rLOlllANOPOLl,

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
ClíNICA DE SENHORAS E CRIANCAS

Especialista em moléstia, d� anUI e recto,'
fratamenio de hemorroidas, fi.tulu••te.

Olnraia &Dal
CONSULTORIO: - P.ua CeI. Pedro Demoro, 1553 -

Estreito

P O 8 L l (,-. D A () •
Osmar A. Schllndwelm - Aldo Fernandes - vírgtíto Dias
- Ivo Frutuoso.

K.PR.8INTA�TI

ll-epr••*ntaç6a A. B.. Lar. LI4&
IUO:- Rua Senà.or Dulu .. - ,........, - DR. AI"TONIO :\1UNIZ DF

TeL JUlJ4
k, I'aul. Hu Vlt6rl. 167 - '!.... J ,. -

.

Tel. ."-8''''

�<f!rvtço Telerrind da UNITID PR.as t U-P)
AGENTES II: tORRW:SPOiolD.NTWg

6 .. T6doe .,. munfcipi08 (? "ANTA CATARINA
ANUNC�JI

......J.Dt. centrat., cU acertl. c•• I taM.a •• .-1••r

íiõiifcãifõi'Piõilss1õõãi!
.......... '.,.. r\�.....,.1!':"._""_ .. ... '. •

DR HENHl(�lJE I)RISrO ORA. EBE B. BARROS
P:\R.\ISO

Ex-Interno por concurso Q. aattr_
nldade_Escore. (Serviço'40 prot.
Octávio Rodrlgue. Lima), l:r·
Interno do Serviço de Cirurgia do

Hospltal I.A.P.E.T.C. do Rio de

Janeiro. MédlcO do HOIPltal d.

Caridade e da Maternidade Dr.

Carlol Corrê_.

DOENÇAS DH SUHOaAS _
Comunica aos seus clientes o novo horário de consul-

PARTOS - OPERAÇO.S - tas .

PARTO SEM :DOR p.lo .,todO DE MANHA - das 10· as 12 horas
Pllco-profUaUco DE TARDE ....{I. das 4 as 6 hQras

Consultórlo: Ru. João PIDSO D. 10, Consultas Ru'a Nunes Machado, 7 tone 3738.
das t6.00 ãl lS.00 1l0fll. AMD4t

..,.... _

com hor.. marcedll. TellfoD'

1,3035 - Re.IQêncla: Rua G.lleral I
Blttencour\ D. 1.1. "! S T U D I O J U R I' D I C O-_ .._-----_-

. :
• •

I Mauricio dos Reis - advogado I
• Norberto Brand - advogado (li

I Advocacia em geral no Estad(') de I
Especlallate em moléltlll ele se. •
nhoras e vlal urln,rlal. Cura r._ I Santa Catarina idlcal da. ln1ecçôe. .gudaa • crô'

nicai. do aparêlho g�nlto_urui'rIO •
-

Correspondentes: ••
em amb". OI .eXOI. Do.nça. do •
aparêlho .

DIgeatlvo e do lIP.ma

I
INGLATERRA BRAStLIA :

nervoso. Bor,rlo: 10� .. 11 • ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO •

2'-íI à' 5 bOfa. - COJl.uUõrlO: ARGENTINA) SãO PAULO :
Rua Tlradentel. 12 - 1.0 au.., Ed. SUL AMÉRICA 5G andar. :
- Fone 3246. RoldAnala! alia ''. Fones: 2198 e 2681 .•

Lacerda Coutinho, 11 (Ch,oar. do
_ 1

Espanha -- rODe .....

DR. SAMUEL FONSECA

Diplomado pel. Faculdade NaCIO_
nal de Medicina da Unlv ..lldal1.

do BralU

DR. LAVRO DAVKA
CLINICA G••.u

DENTADURAS INFERIORES
M�TODO PROPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
-

-_ CIRURGIAo DENTISTA
DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE·DQ PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS .-:- das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

DR. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA G.RAL

Doençu Clt Senhoril - proclO
logla - J)letrlcldadl JUdtca

Conaultórlo: Rua Victor ••l.
relle. n.o 28 - Telefone 1107

Conaultl"J: Dal Ui horu em dllni•.
Residência: Fon., 8.UI. Rua Bill.
menau. D. '11.

Dr. Miguel E M. Orofino
- Cirurgião dentista-
Clínica de adultos - Raios X
AUSENTE ATÉ' AGOSTO ..,...

CURSO DE ESPECIALIZA
ÇãO DE PERIODONTIA com

o prof. S. Sthal da Universi_
dade Ide Nova York, no Rio
de Janeiro.
Edifício São .Jorge - .Sala.

16. Telefone 2862

CUNICA SANTA CATARINA
.

�

Clinica Geral
Doenças Nervosas e Mentais-
Angustia - Complexos - Ataques - Manias

--rProblemátíeo Afetiva e sexual .

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

InsuUnaterapia - Cardiozolorapia - sonoterapta e.

Psicoterapia.

',.Direção dos Psiquiatras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA •
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE •

CONSULTAS: Das .15 às 18 horas :
Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 f

(Praça Etelvjna Luz) ,
.........................................-

DR. ARMANDO VALERlO DE ASSIS

CIRURGIÃO - DENTISTA
Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal

Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velo�id!<de
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultório e Residênc:ia:

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

DR. MIGUEL E. M� OROF'INO
CIRURGIÃO - DENTISTA

PELA
Universidade do Rio Grande do Sul
Clíni.ca. de adultos - Raio X

Del1tisteria operatória pelo processo de alta

velocidade - AERO TURBEX FAIRFAX

Ex:dusivamente com horas marcadas

C01lSultório - Ed. São Jorge - conj. 16-17-18
Tel. 2862 - Rua Trajano - ].0 andar.

...

CARIMBOSf ENCADERNAÇOES
'SERVIÇO DE CLlCHERIA

PERFEIÇÃO E RAPIDEZ.'
.. ... ,

RUR CONSELHEIRO l"'IAFR.t\. 123.

�=============I,='L=O=R=I.=t\=NO=-=PO=J=J=s=:======.=::;=-'.=,\N:�G_02.A li INAJ

IMPRESSORA
mlg�iLA) 1ftbA.:1

--_CIt@ )Il1011_--

COM

MATERNIDADE . (ARMELA DUTRA
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÃRIO DE S. éATARINA FLORIANóPOLIS, (Quarta Feira), 10 de Agôsto de 1960

* OPERAÇÃO ARAQUIRí" - No
Jardim Oliveira Belo, na Praça 15 de
Novembro, iniciou-se a "Operação ARA
QUIRI", nas árvores do mesmo. Os que
gostam de "sombra e água fresca no

próximo verão, terão somente a água:' ...
- 1/;-

* RECEBI um convite para a FESTA
DA ,CUMIEIRA do primeiro edifício des.

tin�do à. Faculda�e de Filosofia: que
sera realizada hoje. Agradeço e estarei
presente.

- 1/1-
* 1.0 CONGRESSO Catarinense de
Odontologia, de 5 a 10 de setembro será
real iza do nesta Capital,

'

- I/I--
* NADA HÁ MAIS TERRíVEL PARA

O HOMEM DO QUE A FALTA DE
COMPANHIA. O HOMEM NÃO PODE
COM A SOLIDÃO, PORQUE ANTE ELA
NÃO PODE FUGIR A IDÉIA DO SEU
NADA.

- I/I -.
* OUTUBRO, MÊS DAS DEZ MAIS
ELEGANTES VITRINES DA CIDADE.
O PREFEITO OSVALDO MACHADO
ENTREGARÁ AS tVIED1Ü,HAS "HON �
RA AO MÉRITO".

.

- 1/1-
* O "O ESTADO", apresentará a sua

candidata a Miss Flortauõpolís até <lo
mingo. Aguardem ...

- 1/1-
* O CORONEL João Marinho, Luiz
Barbi 10 Luiz Pollf, aconteceram no res

taurante . do ROYAL, no domingo p.p.,
com um jantar regado a vinho Marcassa
Velho. Eu e o Matias, acontecemos be
bendo vinho Lotus.

- 1/1-
* SÁBADO, proximo, será realizado o

tradional Baile de Gala do Clube 12 de

Agôsto, em comemoração a sua data de

fundação. Nesta luxuosa noite, um gran
de número de moças da nossa sociedade
debutarão.

- 1/1-
* ANIVERSARIA hoje, o Dr. Claudio
Di Vicenzi. Ao ilustre aniversariante os

.neus sinceros parabens,
- 1/1-

* DIA 14, domingo DIA DO PAPAI,
coitadinhos .. ,

- 1/1-
* DEVERA chegar amanhã nesta Ca

pital, uma comitiva de membros da Esco
la Superior de Guerra, chefiada pelo
General José Daudt Fabrico. O governa
dor Heribelto Hulse, oferecerá uma pei
xada no Restaurante do Lira T. C.

- 1/1-
* O SR. e SRA. Deputado Antonio
Edu Vieira, acontecem no confortáve.

Restaurante do Lux Hote.l no domingo
que passou.

$�'SS·%%%<SSSS%%%S%%· \�\�\'\��"\'\\�'�\%'\��"'\\%'U3\'\�\'\'.à

o P.L. de São Joaquim...

(cont. da �.a pág.) I separar.
o jÔi�, ,d? trigo, ,� o particulares que outros não

Ismael Nunes esta hoje, bom trigo do. trigo !'lOXO ... poderiam ser senão chefes
onde estevg. em 1950: n� .

E �ais ainda sabem os u��nistas, no interior do Mu,
mesma posiçao em que o roí joaqumenses, que nao dor- nícípío;

_

buso�r.a UDN do rídic?�o me� na vigilância dos .atos - uma serraria já recebeu

allt:m:mIst�. Seus .atos polítí- praticados pelos responsávêís gratuitamente, oito tubos de
eos tem. sldo_pratlCados sem, pela administração pública. cimento para construcão de

pre n_o mteresse d.os destinos E' 'público e notório, que, boeíros:
-

de ?ao �oaquim, vale dize�, - enquanto as estr�:d�c -:- o Colégío "são Joa-
no mteresse do Povo Joaqm_ es�adu.aIs n a ,r) permitem quím" vai fechar, por falta

nensc, que se. orgulha de ter t�an-sIto, o. Engenheiro Re- de assistência do Govêrno

u_�n_ legítimo J�aqumense em SIdente destl_nou o trator pa, E3tadual e Municipal;
Ismael Nunes.

.

ra construção de estradas - o Fiscal da Fazenda
Lauro M�rtins é outro ho- eleitbreiras né'! interior do "amolece", quando o oontri-

�mem de atItudes ret�s e de- MuniCípio, sendo que, numa I buinte promete votar no Iri_

sassombradas, que na:o mede dessas vezes, o caminhão
I neu.

es�orços para Que Sao �o�_ que transportava o trator, Estas são algumas das

qmm se coloqUe na poslçao (para a estrada do ZeLo Fer_ 'verdades que já decidir,am
de Clestaque a que tem direi- reira) teve a máquina fundi- 'os eleitores ooncientes do

t,\ aI? l�'do das càmunas res- da, 'acarretando ao Estado valor ".0 seu voto - como

r;?�}&aVelS yela,s grandes de- (qu� Jla�a suas despesas com todos os legítimos joaquinen_
ç.soes p.olltlcas da terra ca_ . o dn1heIfO do lJOVJO) um pre- ses - em que haverão de

.t_�enf>e. __'_. _ _ ,._ '1� • �� ,;j.UizA.. para-mais de. cr$ .... '-' depositar sua confiança Plt-
Sao JoaqUlm sabe - o que '70;009.,00; ra a direcão do seu Munic!-

quer, .o Povo -Joaquinense - vários operáriOS da Re- pio, e para o Govêrno do seu

sabe Coom quem lid�; sabe: sidência estão a serviço de Estarlo!

�m�
PAPAI

�
MERECE UM PRESENTE
NO DIA14 DE AGÓSTO

...

COLA60iAÇÃO ali W_�fNHA�f<:-pub. p/CLU8f do� WJ'STAg

Quosque tancem. - ..

(Cont. da 8.a pág.)
Jogou-se, com o prestígio

de seu cargo, em favor da

solução que de modo algum
interessa ao Estado: a venda

pura e simples do carvão.
- Perguntamos: quem pos_

eúe minas de carvão?

CELSO RAMOS?
Não!
DOUTEL DE ANDRADE?

troca ,por certo, de 30 di
Alertando o eleitorad.o Pe

tebist,a, ,contra a política ,0.0
Galeão. Vargas disse:
"TENHO LUTADO MES A

MES, DIA A DIA; HORA . A

HORA. RESISTINDO A UMA
�GRESSÃO CONSTANTE,
INCESSANTE, TUDO StJ'-
PORTANDO E MSILENCIO, (cont. fIa P pág.) lônos para os políticos .da

TUDO ESQUECENDO, RE- Outro ponto primordial do UDN.

NUNCIANDO A MIM MES- ralldi'cl.ato Irineu era a pavi-
MO PARA DEFENDER O mentação das estradas

. que. Será verdade?

po...YO. QUE AGORA SE ainda hoje encontro em con- Se até isso aconteceu, com

QUE D A DESAMPARADO. dições de penuda, sem base, que cara poderá, meu ex_

NADA MAIS VOS POSSO esburacadas, horr0l50sas( mal candidato Irineu apresentar_

DAR A NÃO SER O MEU dois dias de chuva as mo- se, outra vez, perante o elei-

cretaria do Trabalho que se SANGUE. SE AS AVES DE lhe. t�rado Catarinense?

acha instalada no Edifício do I RAPINA QUEREM O SAN- Levei 6 horas de Florianó- Ai €�11 Santa Catarina,.esta

Esperidião Pago Pago Amim? I GUE
DE ALGUE!v1, QUE_ polis !" Itajai, justamente tirada 00 19:J.'runde tribuno

O Palácio da Agronômica REM CONTINUAR SUGAN- dois Idias depois da c,onven_ Padre Godinho, ditada na

..
DO O POVO BRASILEIRO, ção udenista, tendo encon- Con7t:IJçãQ da UDN, do dia

fOl constrmdo com aquele EU OFERECO EM HOLO- trado, pelo caminho, conven- 31, serve'" adapta-se, perfei_
exuberante e orgíaco des- CAUSTO A -MINHA FÉ". cknais Que xingavam o atual tam,>nt.�:

perdício, caracteríutica das Aí está a prova da presao Govêrno, também udei:lista. "- Quando alguém te en_

obras dos novos ricos. exerçida pela UDN comana- Outro ponto não cumprido gana uma vez a culpa é Ide-

Não faltou siquer o acinte da. por Carlos La?er�a e a_ por Irineu; aí a segunda fa- 1e; quando te engana duas,
. pOIda pelo sr. Irmeu Bar lha. a culpa é tua".

e a afronta aos menos afor- nhausen então Governador Procurei saber sôbl.·é os Tendo percorrido o meu

tunados, pois, não sei se você de santà Catari,na. contra o Jmpôstos em Santa Catarina _ �stado. de norte a sul, ViSl

sabe qUe o Palácio da Agro. então PRESIDENTE VAR- e disseram-me aue o-liomem ta lÚO amigos no Oeste Ccl,-

GAS. que tinha prometido "fazer tminense, concluí da pavo_

Como podem, �gora, os do pouco muito" tinna au- .rosa derrota que aguarda

verdadeiros Petebistas, dar mentado quase todos os im- meu ex-candidato Irineu.

apôio ao sr. Irineu Bornhau- postos e crirudo outros-'mais. Pejo que me foi 'dado ver

sen? Mais um ponto não clÍllU- e ouvir, o PovO' Catarinense

Seria a maior telas traições prido por Irineu; terceira não se deixará enganar mais
à memória· de GETULIO falha. uma vez e isso para não ser

VARGAS. Da ,ajuda prometida aos tcl'll.&.oo ele ignorante pelo
Bem vivas estão ainda as colonos, Irineu desviou, dis_ paulista e grande filósÜ'fo

.articulações de Udenistas, seram-me, 100 jeeps dos co- PaGn Godinho.
Estas. Senhor Diretor as

I b 1
� ('Gl1siderações que tinha' que

este·
.. ·com· a 'ao... fa:i.el', já aqui no Paraná, de

volL8. a São P,aulo, depois de
ter experimentado as horro_

. (cont. da 8." pág.) zado para essas finalidades, ridade notável: percorre o resas ('stradas catarfhenses,

O - ",c.M." adotado segue o Que resultou nos Balões balão, assim, estabilizado na estradas sem base onde há

fórmula� .rígidas e é calcula- Sonda SN-I-C/60 e SN- corrente, maior distância vários anos percebe_se aue a

do segund� a carga ascen- 2-Cj60 ..
O test foi realizado em meno� .tempo, pr�va de patróla só alisa, alisa e- que,

cional. ",elumie H e índice em conjunto com a sonda- sua estabIhidade a mvel de com alguns pingos, por falta

de aj�ste álmétrico local. gem n. 219 da Estação Me_ voo, que o balão padrao. A completa de base ficam in_

Assim, o SN-2- C/60 foi teorológic� d.a �AB sediada propósito se�á. editac1o'
. pelo transitáveis a ponto de ga

dos mais notáveis. O traba- em Flol'lanopolls, com a autor a Memol'la do Test 'com �·.::ntir uma velocidade má

lho de aerol,ogia controlada assistência para registro Ide os quadros demonstrat�vos Jo"üna de 10 quil6m:etros por

de curso horiz-ontal foi ini- ambas do sr. A. Augusto Ca- da aerolQgia do SN...:.-2-C/60 h0m.

ciado- em 1955 pela equipe ser, meteorologista da FAB, e a 219 da FAB. Característi-
.

Pdo aue ví na minha a,

da SOMS (Socíedad Oceano- e sr. Alcides Abreu Marques cas do balão SN-2-Cj60: bandonãda terra lá, ur,g"

o'!'áfica Y Meteorológica Su- Branco, também da FAB. que Carga: 35 gramas de hidro- Uli',a mudança radic�- de

damerícana) composta de computou os indices compa- genio; velodo.ade ascencio- governo e i1nediata pcrq�le

dr. Juan Jagsich, Ida Univer- rativos entre ambas as son- nal: 180 mertos por minutQ; Elanta Catarina, está parada

�idade de Cordoba, que pes- dagens, tendo siq,o constata- cor: vermelha; c.M., igual a üntre dois estados progres

quisou os canais das corren- do. como bem de�onstra os R: 5,3774671623000, inclina- sistas, o Paraná e o Rio

tes continentais, pelo dr. J. da'dos em nosso poder o ple- 1 ção esferica do c.M. 45.0 Ca- Grande do Sul.

M. Ber,geil'!Q, ,do Serviço Me_ n êxit do SN-2-C/60 que racterísUca do balão sonda Pedindo acolhida para es

�eorológico Uruguaio, que estabilizou a 2.400 metros, da FAB: Carga: 30 gramas tas linhas aue servirão pa

pesquisou a regularidade dos prosseguindo seu voo a esse de hidrogeni,o; velocidade 1'a alertar os catarinenses

ciclos (lê chuva ao longo nível o bastante para ser ascencional: 180 metros por con!ra aquele.s aue prometem

dessas ,correntes e Dor A. computado a velocidade real minuto; cor: branca. .

e nao ·cumprIrem os agrade-

Seixas Netto, QU� pesquisou do vento neste nível. A sis- A. Augusto Caser I'
cimentos do conterrâneo.

D tipo de s'onda a ser utili- tema ,oferece uma parti<,,,l'l,- .

Paulo Corrêa Gomes

(cont. da 8." pág.)
MANIFESTO DOS DIRI_

GENTES
'

d) - Democratização do

ensino. através da preserva

ção e fortalecimento da es

cola pública, tornando-a o

brigatória f' ,gratuita para
todos;

e) - Reforma a lei elei

toral, de modo a dar direito
de voto ao analfabeto. aos

cabos e sldados das Fôrças
Armadas e as trabalhadores

Não!
Heriberto Hulse?
Sim!
Irineu Bornhausen?

Sim!
- Com quem está o Se-

cretário?
Com Celso Ramos?

Não.
Com Doutel de Andrade?
Não.
Está exatamente com os

outros.

Porque?
Respondam os leitores ao

"acalorado" e

co" Secretário.
"anti-brasilí,

DOBRADINHA
Não acha você que o "cona,

pícuo" é um grande político,
perguntou o udenildo exal,
tado?
Não acho respondeu o in

diferente. 'Em dez anos de

poder não teve capacidade si

quer de escolher um suces;

sor".

Sim, concordo, respónde'\l o
udenildo, já um tanto quan
to sem graça, rendo-me à
evidência.

Mas, e como adplÍnistra_
dor? Não me vai dizer que
discorda do Secretário que

falo� na ÇO!;l�ç�o udeni.s.t�,
com ·'\i'OZ' d'e fltlsete: '''e como

administrador em Santa Ca_

tarina não há outro ... ".
Discordo e lhe digo porque.
Durante s1tu govêrno cons_

truiu alguma obra social de

vulto? Qual?

Construiu sómente palá
cios e com aquela imprevisão
já conhecida· na solução de

outros problema9.
Basta registrar em arrimo

do meu ponto de vista o se

guinte: se houvesse pervisão
como se explicaria que pou

C::JS meesí.! após construido o

Palácio. das Secretarias, não
mais comportasse aquele edi_

fício o funcionamento da Se_

nômica "avançou" em terre

no de,·tinado a ampliação do

Abrigo de Menores!

É, mas grande número de

eleitores ignora isto e a "do
bradinha" vai ser �FOGO",
disso o udenildo olhando em

dos dirigentes...
do grupo de transporte em

_

c) - Criação da índustría portes aéreos e marítimos

viagem: ou fora da círcun, nacional de energia elétrica nacíonaís:

críção, bem cerno abolir as instituindo a Eletrobrás e e) - Disciplinar a aplica- -

restrições �nti-_democráticas tomando medidas contra as ção de capitais estrangeiros,
.cxístentes, fôrças econômicas e políti- r e g u lamentando especial-

ECONOMIA NACIONAL cas que quiserem impedir tal mente a remessa.de lucros

aj - Afirmar Que o êxíto
' realização; Reversão d a para o anterior, bem como

na luta contra o

sUbdesen-1
ELFFA ao patrimônio do restringindo aos cidadãos

volvimento só é possível em Estado e distribuição pela brasileiros a direção e a pro,

bases nacionalistas; Estado de ton.a a energia pried'ade de Bancos de de-

b) - Defesa intransigen- produzida pela Termo Ele- pósitos;
te de monopólio estadual do

I
trica de Capivari; f) - Ampliar nossas re-

petróleo e pugnar pela gra, ' lações comerciais e diplomá-
dual nacionalização da ven, d) - Consolidar a econo, ttcas na medida em que con,

da de seus produtos; mia das empresas. de trans_ suítem os verdadeiros ínte,
resses do País;
g) - Medidas enêrgícas

contra 'os açambarcadorees e

os sonegadores dos gêneros
de primeira necessidad.e;
h) - Amparar, rio merca

t:l�sI.l'enoad o 'aurao BP op
nacional e os interesses do
povo consumidor;
i) - Imediata conclusão

da
.

Têrmo-elétrica de Capí;
vari:
j) - Construção da Usina

Siderúrgica no Sul do nosso
auto, Estado;
HH tê

tôrno para averiguar se não I rio, quando lhe negaram

havia nenhum Secretário I hospedagem no hotel de rm,

d'Estado por perto. bituba, na última campanha
Mas afinal oh! udenildo, para deputado federal, abri

a tal dobradiilha é para va- gando..o a viajar de madru ,

ler ou já é "folclore"? gada para a Capital e dormir

no Lux sem pijama?
. O Senhor atribuiu a

ria do apelido ao Sn1'.

A Politica �o Galeão

PERGUNTAS SEM
RESPOSTAS

1.a - O que sígniífca Vie

gas? Como é meemo aquela
explicação que o Senhor deu

durante a sua campanha pa.,
ra Prefeito da Capital? Quer
repetir pela sua Rádio? Quer?

2.a - Qual o apelido que
lhe deram, Senhor secreté.,

(cont, da 8.a pág.)
Saiba o chefe do D1p pa

laciano, de hma vez por tô ,

das. que os trabalhistas sín

êercs, os trabalhista de co

ração, não se esquecem dOR
dizeres .t'I.a carta do PRESI
'DENTE GETULIO VARGAS
mortos pelas intrigas artí;'
cu1adas pela política do .Ga
leão, a política de Carlos La

cerda, a política da UDN.
- "À SANHA DOS MEUS

ADVERSARIOS, DEIXO O
LEGADO DE MINHA MOR
TE".

Udenístas mascarados de
Petebistas, na conseguírao de
Petebistas conscientes.
Aqueles 'Jamais consegui

rão atrair' o ;;t;tos destes; dos
que nunca se venderão, nem

il.poiarão candLdaturas de
udenistas, responsáveis dire
tos . pelo gesto extremo

.

de
GETULIO VARGAS.
A carta de GETULIO VAR_

GAS. ainda soa em nossos

ouvíd,os e no's serve de alerta
contra deturpações e misti
ffêaQõês -u'f'Uioi:lás pelos- trdK
nistas Que onteml pisotea
'vrum VARGAS e que hoje
querem ditar normas aos

verdadeiros Petebistas, em

nheiros.

SALARIOS
a) - Encauninhar as reví.,

sões 'do Salário-Mínimo, bem
corno os acôrdos salariais,
assegurando '0 icentivo à
qualificação da mão de obra;
b) - Empreender a escala

móvel de salários visando
conter a ação antf.socíal dos
monopolistas no mercado de
tg'êneros de primeira necessí
dade e reduzir s díssídíos
entre empregados e empre;
gadores;
c) - Examinar, através

de comissões parttárias, a

instituição do salário profis
sional tendo em vista a as;

trutura econômica do País;
_

d) - Incentivar, nas' ques
toes salariais, o exercício de
convenções coletivas do tra,
PREVIDÊNCIA SOCIAL
a) - Entregar a direção

dos Institutos aos contri-
buintes;
b) - Tomar medidas para

que a Previdência Social se,

tribuintes e suas fami'Slas;
c) - Ampliar as bases do

seguira social em têrmos de
uma asistência mais efetiva
aos trabalhadores e suas ta, '

mílias.
Três ,de Outubro há de DIREITO DE GREVE

provar, há de
_

demonstrar a) - Assegurar o ,amj':!to e

com ouem estao os Traba- democrático direito -uníversal
lhistas Catarinenses. d-e greve, levando em- conta
Três de Outubro há de de que a greve é um fenôme

mostrar aue os Trabalhistas no soéial que eclodemos
Catarinen-ses estão com os países latino-americanos por
succsore de GETULIO VAR_ fôrça do baixo nível de vida
GAS, JANGO GOULART dO" strabalhadores, c visa
DOUTEL DE ANDRADE e sempre defender o direito de
SEUC RECOMENDADOS. sobreviver;
Chega de intromissões b) - Ter como princípio,

Udenistas no PTB, partido t d rt·
.

t b
6
..qU.

....1
.•
"". -'", 1"nl'�_'oS d.e."VAR-.

e ,m{) .os os IlglOS, es ai e

<.O l,.OZ......." .,n", 'réCêi negocfações mi.Ilti1ate-
GAS e sem força moral, nem rais-.. visando solucioná-Ias
para pronunciar_lhe o no- de f,onna a evitar as greves.
me.

'

Isto posto.. nos declaramos
em éOndições de prosseguir
roin o ma�or entusiasmo na

luta s.ntra. o ubdesenvolvi_
mer.to, dando à nossa Pátria
e ,aa nosso Estado o lugar
que lhe é deyido no concêrto
'da" Nações e do País.

era vaga o que? ..

3.a - Volney, você tem

ainda aquela documentação
provando que o atual Secre
tário da Segurança íncen,

. diou criminosamente seu es

tabelecimento comercial pa.,
ra receber o seguro?

come, EDUARDO GOMES,
AFONSO ARINOS e JUAREZ
TAVORA, no dia 23-8_54, vés
peras do día em aue o PRE_
SIDENTE VARGAS, deu em

holocausto a sua vida, à
classe humilde.
TRABALHADOR CATAR!

NENSE, vota contra Ü'S assas

sinos intelectuais de VAR,
GAS, contra os deturpãdorcs
e mistificadores, aqueles que
soltaram roguêtes à morto
de VARGAS, enquanto o lu
to envolvia tôda a _Nação
Brasileíra.

ABAIXO IRINEU, COM_
PARSA DE LACERDA, pela
VITORIA DA CAUSA DE

,Gi.'IULIO VARGAS, com
LOTT -'- JANGO - CELSO
e Doutel.

U MDC DR' 1. .-
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Vitória de ('E L S O será consagradora
UMA CARTA

São Paulo, 5 de Agôsto
de 1960
Senhor Diretor,
Catal'ínense ele nasci

mento, radícado há varíos
anoe em São Paulo, onde
sou ,eleitor, título nO 350893,
fui até meu Estado Natal

\ rever amigos e matar as
saudades.
Como era Udenlsta em

Santa oatarína sou Ade- '

marista em São' Paulo, fui
até a nossa velha Deater;
1'0, ver de perto a oonven,

,

ção de meu ex-partido, a

UDN.
'

Partícípeí, em Santa
Catarina, da campanha em
favor da candidatura de
Irineu, que ajudei, com al
gum trabalho particular, a

eleger.
Ainda hoje, lembro-me,

da plataforma do candída,
to Irineu, que era a favor
das centrais hídro-elétri
cas, como solução ideal
para o problema da ener

gia do Estado.
Procurei conhecer uma

daquelas obras, mas não
encontrei nenhuma, ínre,
lizmente.

'

B,m a primeira fàlha do
meu candidato.

(Cont, na 7.a pág.)

Pelos resultados das eleições realizadas em 1958, para
a Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a coli
gação de partidos que está apoiando o senhor Celso Ramos ao

govêrno do Estado dará uma vitória de aproximadamente
90 mil votos ao candidato da oposição. Os resultados oficiais
.das legendas em nosso Estado foram os seguintes, nas-últimas
eleições.

PSD
PTB
PRP
PL

PDC
..

165.116
65.836
18.314
6.834
12.874 '

total . ..... '.' 268.974 votos

UDN .. . ....... 179;283

total , ..... 179.283

DIFERENÇA: • I, � 89.691 votos

PSP não se pronunciou,

Gente importante
Hoje, €Im GENTE IMPORTANTE, às 20,05 hs., pela

Guarujá esta-rão respondendo OSVALDO R. CABRAL e

NERÊU 'CORRÊA.

ssSSSSSSSSSsssssss,SS "-'���'�4.W:--..
CF

I QUOSQUE
O deputado hcenciado e

hoje Becretário, ju&�ifica?do
a sua adesao ao - eonspreuo

TANDEM Senador, C!.iD3e, e�tr,e outras,
ser a razao maior de seu

gesto, a não instalação, no devido tempo, da Siderur

gíca de Santa Catarina - SIDESC.

Ora, muito bem!
O General Pinto da Veiga, há poucas semanas, na

Assembléia Legislativa de Santa Catarina, esclare

cendo as razões da não ínetalação ainda da Siderúr�

grca de Santa Catarina, foi de uma clareza merí

díana.
Toda a documentação para a criação e instalação

da SIDESC, segundo esclareceu, deixou pronta antes

de deixar a chefia da Comissão Executiva do Plano,

do Carvão Nacional.
Nêsse ínterim, outros Estados tiveram ínterêase na

instalação de suas Siderúrgicas e, entre êles, o do Rio

Grande do Sul.
Esclareceu ainda o General Pinto da Veiga que,

para o carvão catarinense, há duas soluções:
1a _ a instalação da SIDESC
2a _ a venda pura e simples do carvão à Usina'

de Piratininga.
A primeira solução interessa ao Estado de Santa

Catarina, porque deíxa em nosso Estado, riqueza tra,

<luzida em vários tributos.
A segunda interessa tão sómente aos propríetá-.

rios de minas 'de carvão, já qUe não carreia para o

nosso empobrecido Eutaid'o nenhuma riqueza.
Qual o papel do nosso austero Governador. na con

dução do assunto? Deveria optar pela prímeíra solu,

ção, isto é, a mstaíação imediata da SIDE,SC. Mas,

(I"homem" que enriquéceu e aposentou-se com o em

pobrecimento de esus operários, falou mais alto.,.

. (Cont, na 7.a pag.) _
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A PRAZ.

DfLEGADO D 'E SOM,BRIO
'NAVIO'

SAQUEIA

As autoridades de Torres continuam, esperando pro
vi-dências do Govêrno de Santa Catarina, no sentido lele
serem apreendidas as mercadorias roubadas dos destro
ços do navio "'Avaí", hem como Peças e acecsóríos, qUe fo
ram levadas pelos improvisados piratas para o município
catarinense de Sombrio, cujo delegado de polícia, Otávio
Batista, é acusado de mandante ou inspirador do saque.

Depois do furto de tôdas
as mercadorias, os pesca,
dorea de Sombrio resolve
ram "depenar" os dois pe
daços, levando metal e co

bre, cabos de aço, motores
e até utensílios. O prejuí,
zo causado pelos piratas é
calculado em trinta mi
lhões de cruzeiros, e o Ins,
tituto de Re[';:;eguros do
Brasil, que contratou um

grupo de mergulhadores
para recuperar a carga,
ainda não abandonou ofi
cialmente o cargueiro,
quando mais não seja por
que até o seu casco pode
ser vendido como ferro
velho. Quando os pescado
res não trabalhavam à
noite sob a luz de archo
tes, perfeitamente vísíveíe
em Torres, o faziam de dia,
em intensa rapinagem, sob".
às vistas do. delegado de
polícia de Torres e repre
sentantes do IRF, que, sem
üancha e efetivo políelal,
'não podiam impedir a ação
dos "bucaneíroa' nativos.
Em barcas a motor, os pes,
cadores travestidos de pi.
ratas iam desembarcar do
outro lado do Mampituba,
em território catarinense,
trabalhando normalmente
e sob a observação direta
do delegado Otávio Batista

TAE···
CRUZEIIII

, Ja 511L '

conforme 'tef!�emunhos de
pessoas que se achavam
no lado gaúcho. Inicial
mente, os pescadores esta,
vam trabalhando por conta
do IRF, que lhes pagava
17 cruzeiros por quilo de
objeto retirado de barco.
Posteriormente, para sur

presa geral e a pedida de
alguém de Sombrio, pas
saram a fazer "cabotagem"
para o outro lado do Mam ,

pituba, e ganhando apenas
10 cruzeiros por quilo.

MANIFESTO DOS DIRIGENTES SIMDI-,
(A I S AOS TRABALHADOR:ES E A O,
POVO

Considerando aue em 3 de outubro próximo, deve
rão ser realizadas eleícõcs para os

-

cargos executâvos
Federais e Esta-duais;

-

Considerando aue é um dever elos dirigentes sindi
cais, Que sempre se mantiveram a frente das reívíndí,
cações dos trabalhadores se pronunciar numa questão de
magna importância para a Nação que são as eleições:

Para Governador do Estado
- Sr. Celso Ramos

'

Parà Vi,ce_Governador-
Dep. Doutel de Andrade
Apoiamos esta chapa na

cionalista, em virtude de
suas deelarações a favor das
seguintes diretrizes defen
didas pelos trabalhadores :

POSIÇÃO POLíTICA
a) - Defender e ampliar
as liberdades democráticas
expressas em nossa Carta
Magna; ,

b) - Acão continua na luta
pela Iíberdade econômica e

social do País;
c) - Combater a alienação,
a Quem auer Que seja, de
qualquer 'parte- do solo pá,
trio;

Resolvem apoiar as seguin
tes candidaturas:
Para Presidente da Repú,
blica - Marechal Texeira
Lott
Para Vice-Presidente da
República - João Goulart

Ontem, às 11 horas, reaüzou.s« o sepultamento dos
restos mortais da exma. sra. d. Maria Guílhermína de Olí ,

veíra santos, falecida domingo último, em quarto reDer

vado do Hospital de Caridade.
A extinta, éra viuva do nosso saudoso conterrâneo sr,

Tenente Belisário Paulino dos Santos.
Muito estimada na sociedade local, d. Maria gozava

de vasto círculo de amízadse que recebeu a noticia do
seu paseamento com enorme consternação.

Deixou a extinta os seguintes filhos: Acácio e Delcirlo,
residentes no Rio de Janeiro, funcionários da Diretoria
de Rotas Aéreas e Ministério do Trabalho, respectívamen,
te; Maria, víuva, residente em Lajes; Waldívia, Leony de
Oliveira, e Irene Santos Souza, espôsa do jornalista Juve
nal M. de Souza e Waldir de Oliveira Santos, redator de
A GAZETA.

À família enlutada as expressões do nosso profundo
pesar.

(Cont. na 7.a pág.)

A foto acima foi obtida
em Imaruí. À primeira vis,

ta, nada de "ímportante.
Um grupo de pessoas à
porta de uma sala, ou à
'entrada de um edifício, di
rá o menos avisado. Nós o

explícaremos: o flagrante
acima nada mais é do que
uma Convenção da Eter ,

na. . . incoerência! Maif!
dúvidas. E que há demais
numa Convenção udenista?
Nada diremos. Afinal os

partidos tem direito a ra,
zer suas Convenções. Os
Estatutos mesmo" exigem.
A Lei permite. Ú que a Lei
não permite, o que o povo

não admite, o que o bom
Denso político deveria eví
tal' é fazer comícios em
Grúpos Escolares como o

fez a UNiAO DEMOCRA_
TICA NACIONAL, EM IMA_
RUI! Um Senhor de Ima-, .

rui (omítímos o nome e to;
dos compreendem porque) ,

tomou o flagrante acima e

trouxe o filme "I para aqui
ser 'revelado. Por essas e

outras, já amplamente de,
nunciadas pela Oposição, é
que Santa Catarina, que
ocupava o primeiro lugar
no [letal' do ensino, passou
para o mais atrasado do
mundo... E ainda não
querem que mude!

FALECIMENTO , _

__
.

"
r

SRA. MARIA GUILHERMINA O. SANTOS

Fre�hanao

�
.

'

,

.. .

° ilustre ex-senador Carlos Gomes de Oliveira
e não é mais senador por obra e graça do sr.

Saulo Saul Ramos - na carta que nos dtrigíu e que
ontem publicamos, mostra que anda um tanto deso
rientado.

Nós, que sempre o respeitamos, mesmo quando
dele divergimos, queremos agora yenia para estra
nhar que houvesse aceito as funções de ATACHÉ
do sr, Luiz de Souza, procurador do Estado junto ao

govêrno federal, mas residente no Rio de Janeiro o

não em Brasília, sede do govêrno junto ao qual de-
veria funcionar.

_

Sabe-se que o sr. Souza nunca fez nada de na

da, que o seu cargo não passa de .uma sinecura ar

ranjada para tirá ...lo duma enrascada em que se me

teu por-aqui, Sabe-se mais que êsse cargo foi criado
em caráter VITALtCIO, contra expressa disposição
constitucional.

\

E o pior de tudo, no caso da carta do sr. Carlos

Gomes, é que êle nem sabe a que repartição serve,

pois alude à Procuradoria FISCAL do Estado, no,

Rio de Janeiro! '

A Procuradoria se fôsse FISCAL que atri�uição
poderia ter no Rio de Janeiro?

Vê o nobre conterrâneo que a sua �osição não é
cômoda: se desconhecer até o serviço a que está vin

culado, melhor não seria a disponibilidade?
xxx

Veja o honrado catarinense que se a sua decisão

política ft)Í ruim, a sua situa,ção funcional não é me

lhor. E anote esta anedota, que anda por aí:
- Que é que o Luiz de SoulIJa faz no Rio?
- Nada!
- E o dr. CarlQs Gomes?
- Ajudá-o!

Um professor de português, pelo telefone, pe
diu-nos informal' se a expressão "como o fiz a pou
co", encontrada em carta do dr. Carlos Gomes, era
a do original ou se a revisão omitira o h daquele há
pouco.

Depois de compulsarmos o original, respon
demos que a revisão estava inocente.

O culpado disso é mesmo o nosso velho e ilus
trado amigo Carlos Gomes, que sozinho não come
teria aquela silepse.

As más companhias ... as más companhias ...
xxx

A impre�sa udenista anunciou pânico no dire
tório do PSD de São Miguel do Oeste, em virtude
da adesão, ao sr. Bornhausen" de três de seus mem

bros: Hanng Reinaldo Meisner, Marcos dos Santos
e Áureo Costa.

Podemos repetir que naquele diretório não há
ninguém com o nome de Harmg, nem com o de Mar
COR, nem com o de Aureo.

Se os jornalistas da UDN quiserem. conferir é
muito fácil: o citado diretório foi registrado pelo
acórdão n? 11.146, de 15 de maio de 1959, do colen
do Tribunal Eleitoral.

.x x x

Da propaganda governista: Em Lages o que
parecia imposs ivel vai acontecer ---< Negrinho será
o Pref'ei to.
Então vai empatar com (1 sr. Bornhaúsen l l !

xxx

De um nacionaliata exaltado: ,"O Brasil é mes-.

<mo dos, brasileiros. Viram o resultado do Grande
Prêmio Brasil? Venceu um cavalo nacional ... "

xxx

Um entreguista ouviu, não gostou, e retru,cou:
"A saúva, por acaso, e estrangeira ?"

xxx

Os udenistas acham que o Padre Godinho foi
muito infeliz na sua segunda visita ao nosso Es

tado, porque aqui deixou', de presente para a opo
sicão, o mais Rugestivo ,slogan contra a candidatura
B�rnhausen: "Se ,te enganam uma vez, a culp,a é de

quem te eng'ana; se te enganam -duas vezes, a culpa
é tua."

.
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