
ir{;f���:��1I'�A;� C. Gomes �arra�o em S. Joaqu im DESMENTINDO ...
chapa do Sr. Celso Ramos, O nosso diretor recebeu Recebeu o Preso do, PTB
às próximas eleições de 3 o telegrama que tr�nscreve- r57-- ��910-Sú J�AQUIM catartnense, o seguinte tele-
de outubro.' mos abaixo, do Prestdentü DE PASSAGEM ESTA ÇI- grama c:o Sr. Vitória Laz ,

O Presidente da Executí , d? Diretório do PTB do DADE O CANDIDATO CAR_ zarís
va Regional petebista, de- Sao Joaquim o qual dá LOS GOMES TEVE SUA
verá chegar hoje em nos.. mostras cabais do repúdio a ENTRADA IMPEDIDA SE-
sa Capital, procedente de s�a, �andidatura extra par , DE PARTIDO POR MAIO_
Brasília. Em seguida deve- tídária. RIA SEUS MEMBROS VG
rá o deputado Doutel, ir SOB ALEGAÇãO NESTA
para ° oeste com o Sr. Cel , A comunicação veio vasa- SEDE NÃO HÁ LUGAR
,.] Ramos, a rím de juntos da nestes têrmos: PARA DISSIDENTE PT
pecorrerem vários muni- DR. RUBENS DE ARRU_ SDS GENTIL ZAPELINI
pios. DA RAMOS - FPOLIS P;RESIDENTE

tos no
BRASÍLIA, 11 (V. A.) o presidente Hanier ..

Mazzili liberou, pelo Ministério da Aeronáutica, diversas
verbas para ampliação e pavimentação de pistas pátíos,
construção de estação de passageiros e obras de acesso a

diversos aeroportos do país. Foram beneficiadas, entre ou·

íras, as cidades de Bagé, Joinville, Pelóías e Uruguaiana,
nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

"PRESIDENTE PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEI
RO FPOLIS

JARAGUÁ SC

FACE PROPALADO MA
NIFESTO DISSIBf:NCIA
PUBLICADO RÁDIO DIÃ�
RIO DA MANHA BEM CO
MO JORNAL DE JOINVIL
LE vg DECLARO JAMAIS
TF;R ASSINADO TAL DO.
CUMENTO vg PERMANE-'
CENDO LEAL DIREÇÃO
NOSSO GLORIOSO PARTI
DO vg MARCHANDO JUN
ro ÚNANIMIDADE COM
PANHEIROS EM TORNO
DELIBERAçõES TOMADAS
MEMORAVEL CONVEN
çÃO PETEBISTA pt VIC
TóRIO LAZZARIS PRESI
DENTE CÂMARA lVruNI.
CIPAL DE JARAGlJÁ DO
SUL"

ANO XLVII - O MAIS ANTI ao DIÁRIO DE SANTA

" lf'
_.

Métó�os Políticos Con�enáYeis
de confusão, única rórrna
pela qual conseguem man,

ter iludidos muitos dos
seus adéptos. Acreditam
que êoses milharus de ho
mem simples, e ré tos, ope,
raríos lavradores, comer;

c.antes e homens da ín,
dústria, filiados á UDN,
poderão eternamente Sl\',
explorados e enganados na

sua boa fé.
Cremos que a mai-oria

desses homens integras,
que ainda acompanha a

atual cúpula-udenista [oín.,
vlllenss, o faz pela espe
raW;:1 de um, expurgo nos

seu,,' quadros dírígentee que
lhe restaure as credenciais
de partido político, ou tal
vez porque no passado a

UDN de Joinville tenha ti
do a dírtgí .Ia homens de
brio, de caráter e de res

ponsabilidade.
Mas não podem êles eEJ

tal' satisfeitos e dando
apôio a alguns dos condu
tores do partido, seus

orientadores e também
seus envonenadoree, que
conservando-se no anoní,
mato dos "J.J.J." e dos
"B.N." e outr-os, investem
contra a honra alheia, re

petindo, com fi mesma fal
ta de responsabilidade e

de critério casos antígco
em que já' tentaram, como

agora tornam a fazer, de,
negrír a reputação de ci
dadãos ilibados, forjando
"CJ'tsos" pelos quais fica
ram, afinal, desmascara
dos como levianos e tal,
SaI.!.

Os bons udenistas que
conservam, malgrado a má
companhia; sentimentos de
brio, de pudor e de consí,
deracào pela dtgnídada
alheia como pela própria,
não permanece.rão por
muito tempo onde estão,
depois de tais ratos e mail!
cedo se espera passarão

. para o bom lado, para o

lado das causas legítimas
de Joinville.

(De "A NOTÍCIA" de
Joinvillel

'

feitura, voltaram á velha
tática . de lançar suepei,
ções e calúnias, deturpan
do fatos, sacrificando a ver,

dada, coagindo eleitores,
numa vã tentativa de equi
librar uma disputa eleito,
ral em que já está afasta
da a mais remota hipótese
de um resultado nas ur ,

nau que lhes veãna a ser
favorável.
Para táis elementos a

honra alheia é coisa em

qUe póde pisar, denegrir a

todo instante, desde que
isso satisfaca as umbíeões
ínconfesr-ávéis de alguns
políticos sem a necessária
educação cívica que requer
a lideran_ça de um Partido.
Para eles todo') os meios

servem, desde 'que êsseo
meios alimentem U111 clima

Como era de se prevêr,
levando em conta os pre
cedentes de outras elel,
ções, alguns proeminentes
udenistas locais. qUe ror,
mam no estadõ..maíor e no

comité de propaganda do
candidato da UDN á Pre ,

DIRETOR: RUBENS DE ARRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO
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CONTINUARÁ
HAVANA, 11 (A. P.) - O

presidente Osvaldo DórtL
cos assegurou ao no. o
cubano, às primeiras horas
de hoja, qUe o regime de
Fidel Castro continuará
"1'2�'�eitando todos os cul,
tos religiosos" apesar das
"provocações". Ao falar an,
te uma �0nvenção traba
lhista, depois da meia
noite, o presidente. não
mencionou especificamente
a carta pastoral da Igreja
Católica, de domingo, páS_
sado, contendo uma adver,
tência a reapeíto do pro
gresso do comunismo em

Cuba.

P. 1. B. de Ri'o do Sul homo-( o ex-belo e aprazível
mira.mar, encontra-se nês ..

,

te estado. Viroü mictório
público, antro de sujeira c

malandragem.
-

TRATADOS PARA

G!!IIm" - -

��i
, �

Pela lei nO 2.417, publicada no "Diário Oficial" de
blicada no "Diário Oficial" de 28 do mesmo mês, DA
TA EM QUE ENTROU EM VIGOR, foi concedida uma

gratificação mensal de 1.000 cruzeiros aos professores
normalistas no exercício do cargo, ou no de diretor de
grupo ou inspetor escolar.

Pela Iei n? 2.373, de 8 de julho do corrente ano, pu.
29 ainda de julho último, mas que ENTROU EM VI
GOR DO DIA lO DE AGOSTO, cm'rente, foi revogada
a primeira lei, acima citada.

O govêrno deu com a direita e retirou com a es

querda!
Mas, não foi só isso: pelas datas citadas observa

se que a lei concessiva entrou em vigor ';0 dia 28 de
julho e a lei que a revogou a T? de agosto.

Sendo assim, a gratificação mensal vigorou, legal.
mente apenas para o mês de julho.

E' foi pago? VaI ser pago?
Não t Os beneficiários estão furtados ... porque os

depósitos do Inco não podem ser dímínuidcc,

P.S.D.
FINS PACIFICOS:

logam candidato à Prefeitura
ANTARTICA
WASHINGTON, 11 (A.

P.) - O Senado ratificou,
hoje, o tratado do Antár
tico com a União Soviética
se outras 10 nacões. A v-o

tação foi de 66 v-otos a fa
vor e 21 contrários. Pelo
tratado, a Antártica será
destinada a fins pacíficos e

cieIítíficos e ficará ínstí,
tuído um elstema de ins
peção internacional para
averiguar as violacões das
cláusulas. É a prímeira vez

que os russos se compro
metem a um sÍstema de
inspeção internacional.
Embora a aprovação do

tratado. fôese por 2/3 de
maioria, havia dúvida
quanto à sua ratificacão.
Alguns senadores ínfluen.,
tes, se opunham à ratírí,
cação.

'

Antigamente, nos dias
quentes de verão, em con.

uiâatiuo sentar-se em uma

das mesas, formar a roda
de amigos e pedir cerceia
gelada com camarão ou

siri.

Reuniu-I:!� dia 8, o Dire
tório do PSD, de Rio do
Sul cujo objetivo se pren
dia' à escolha do candidato
partidário à prefeitura
local.
Estando" presentes quase

todos os membros, o Pre
sidente Raymundo Mayr
historiou a eituaçào polí
tica e disse aos presentes
qUe a escolha seria feita
livremente por escrutínio
secreto pois que a Me9a Di
retora não .tínha nem in
dicava candidatos. Suspen
sos os ,trabalhos. para a

confeccão das chapas,
usou antee a palavra o Ve
reador Fornerólli que em

entusiastica oração atír ,

mau que embóra houvesse
sido também cogitado seu

nome, queria, antes do

mais, ver o partido unido

e tudo faria para uma

grande vitória dás forças
popularea a 3 de outubro.
Muito aplaudido, adiantou
que o poder econômico não
conciguiria deter a mar

cha do povo em favor de
melhores soluções para os

nossos problemas.
Proc.edida' a votação, ve

rificou-se a escolha do no_

me do sr. Raulino.João Ro
I:!al' como candidato ao car

go de Prefeito. Por propos
ta de um dos presentes, o

nome em causa seria sub
metido a imediata conside
ração de outros partidos.
Usaram da palavra, em

seguida o deputado Dr
lando Bertolf, exaltando o

espírito de luta dos pes
sedistas o dr. Mario Ma

fra, sitüando a realidade
política atual, o dr. Nelson
de Abreu, relatando a li
sura com que foi f.eito o

alistamento eleitoral e o

sr. Hermelinc Largura eon ,

clamando os pessedistas à
luta.
Reunido aábado à noite,

sob a presidência do depu ..

tado Walter Roussenq, o

Diretório Munícípal do
PTB também homologou a

,candidatura RAULINO RO_
SAR, já qus no plano na,
cional e estadual êsses dois
partidos já tinham alían ,

ça. Nessa reunião, o P,..TB
examinou detidamente a

.

situação e aprovou um
acôrdo com o PSD. APÓfl a
reunião, uma Comissão de
petebistas foi à residência
do candidato para comu.

nícarvlhs a decisão. Logo
após foi o sr. Raulino Ro ,

sar recebido, sob un!à gran,
de salva de palmas, pelos
membros do PTB que com
êle mantiveram animada
e proveitosa palestra.

Agradecendo as palavras
que, em nome do Diretório
lhe dirigira o deputado Or
lando Bértoli O. sr. Rauli;
no Rosar, muito emociona,
do adiantou que tantos ou
tros nomes deveriam me,
reCler as preferências do
seus correligionáriofl, mas

que, em vista da confian
ça nele depositada estava
pronto à luta. Fez elogio_
sas referências ao discur ..
so do Vereador Vitória For_
nerol'li e convocou os pes'�
sedi:::�as à vitória 'de Lott,
Jango, Celso e Doutel para
qUe o povo f�sse melhor
atendido nas suas aspira
ções. À reunião foi encer_
rada sob aplausos de to ..

dos OE! presentes que, de pé,
vivaram o nome de Rauli_
no e dos demais candida_
tos da aliança PSD-PTB.
PRP_PL.

Hoje, [aliam telhas nu

sua cobertura, o prédio es..

tá mais do que abandona
do. Os seus tuibitués, estão
debandando e o tuturo lhe
promete ruínas.

faixa Pr'ela
Faixa é um sUbst;ntivo

comurm Muito comum.
Comum a muitas coisas.
Muitas coisas se chamam
faixas, Banda, cinta, cinto,
corrêia, atadura, listra, ti
ra. fris�, zona (num plane
ta), banda transversal (num
brasão), etc. Há faixas cu

jos adjetivos as fazem ín ,

confundíveis, E quase tôdas
se identificam com al,�o vi
torioso
As faixas de rádio nos dão

diàriamente músicas, notí
cias, d�vertimentos, As fai
xas alargadas (band spreed)
r�presentam vitória da té
cnica rádio-elétrica. .... ..

A banda transversal do
brasão faz vitorioso todo o

.

brasão.
A faixa branca dos pnem.

foi lançada com gran'd'e exL
to, propiciando enorme pro
cura pOl' parte dos donos de
veÍculs, devid'o à beleza que
impuseram aos rodados.
A faixa aZJd, que no seu

casco llãQ causa tanto suo

cesso. como no casco do
apreciador de cervejà, não
deixa de ser uma vitória da:
fábrica que a criou.
A faixa dourada, que tem

lubrificado vitoriosamente
tantos veículos, dentre ês
tes se encontram os que
con1duzem os candidatos que
hão de ter pela frente a

mais espetacular vitória.
As faixas de- propaganda

\dos nossos candidatos são
sinal de vitória à vista pa
ra os já vitoriosos LOTT -

JANGO - CELSO - DOU
TEL.
Mas vitória mesmo, vitó

'rià de verdade, vitória total,
é a representada nela FAI
XA PRETA que encimou a

8a. !lágina de "O Estado",
do dia 9 de agôsto de 1960.
A FAIXA PRETA a�-rupa,

em sintonia, o,oase toc1'os os

partidos catarinense: PSD
- PRP - PL - PTB
PDO, faltando apenas vi
rem uara o LADO MAIS
FORTE o PSP e ... a UDN.,

E' por jsso que muitos
(los 110SS0S adversários já
andam enfaixados ...

Hel'jus Plia Patl'l1jo

o govêrno do Estado, até
eçora, não fez nada para
ccneerua.Lo, ou arranjar
um pouco as deprimentes
instauicõee. E o Mira-Mar,
'vai mor rendo, aos poucos.

,,"$"""''' "SI%.$%%$%"': "'$555$&."PS-Siln.,SSSSS%' ::s-v,_"%., '4 �'k $, 't � r;,�n .. i. .......o it 0.\ "#t it�%\ ''''''I.' '#t'S.""".
objeto de venda ao sr. José Teixeira. Mais tarde, em

so c iedade com este último proprietârio, entrou o se

nhor Rodolfo Renaux Bauer, passando a ser seu di
retor-presidente. Foi sob a direção desse baaqueiro.j
que não é nem nunca- foi sócio do sr. Celso Ramos, mas'

Desarvorado com a negativa dos partidos cata- é um dos diretores do INCO, que a ernprêsa fa1iu

rinenses, que lhe negaram apoio, o senador Irineu espetacularmente·, dando enormes prejuizos a várias

Bornhausen, presidente da UDN e ',candidato ao car- praças.
g-o de primeiro magistrado barriga7verde, rolou pOI' Próspera foi sob a direção dos seus primeiros e

um plano inclinado que o levou, de logo, aos baixios segundos proprietários.
lodosos da ,campanha de calúnias e insultos que ho- Os linguarudos, agora, que se defendam, em

�I.ie
dirige, nesta Capital e no Estado. juizo, 'contra as falsidades que espalharam e que

!'
Enquanto isso, em Joinville, o sr. Paulo Konder vieram explodir sôbre a cabeça de um dos aJ:dorosos

B,o�nha Llsen comand,a �fensiva ?� mesma nat�reza ,correligionários e sócios do sr. Irineu Bornhausen.
tatJ�a segundo denunCIa,. da tradlclOnal A NOTICIA, x x x

que h�je reproduzimos. Em prosseg.uimento ao programa do calomniez,
Tal pai, tal filho! (' lideI' do govêrno, na Assembléia, deputaClo Romeu

x x: x Sebastião Neves, entrevistado pela Rádio "Anita

Sob a orientacão bornhauseana, jornalecos de Garibctldi", à_noite ,de anteontem, declarou que o Par

BJumenau e de Itajaí, entre injúrias descalibradas ao tido Democrata Cristão não fizera acôrdo com a UDN

hOnrado nome do senhor Celso Ramos, lançaram esta porque exigira do senhor lrineu Bornhau&en l!ma
felpuda mentira: que a única emprêsa dirigida pelo quantia, em dInheiro, muito elevada.

candidato das oposições havia falido. x x x

O senhor Celso Ramos já outorgou procuração a Ainda em sequência à placaforma bornhausear,«
ilustre causídico conterrâneo para :hamar à justiça de enlamear a dignidade e a honra alheias, um es

os órgãos difamadores, instigados a prejudicar, pela crib:l, empregado no Palá:�io, arrolou como c'ontra

falsidade, não apenas o candidato, mas ainda o in- partida do .protocolo entre o PSD e o PL - partido
dLlf\trial e comer,ciante. das mais austeras tradições e que 'íÍnha acompa-

A fiI'ma Comércio e TransPorte C. Ramos S.A .. nhando o situacionismo há vários anos - uma condi

quc é a aludida pela dentuça dos estipendiados do �ão que vale por confissão de desonestidade. Fê-lo

senhor Bornhausen, não faliu. Em 1.D52, a sua se:çãc, em artigo publi2ado ontem, no qual outros insultos

de transportes, Goncessionál'ia da linha de coletivos 1)Ob1'es e raivo.sos são atiradOR HO;:; libertacfore;:;.....

entre a Capital e o Estreito, em pleno apogeu, foi x x x

vendida ao SI'. Laudelin� Campos., O processo de Ê;:;;:;es três melancóli.cos exemplos, envolvendo

han�fel'ijn�ia, na Prefeitura de Flor�anóp,olis, to- três thefes de partidos - para não aludirmos os

mau o 11.021, em ,data de 3.1.52 e nele o então Prefeito dois OLÜI'OS, também vítimas dos processos difama
- da UDN - exarou o seguinte despacho: "Deferido, tórios presididos pelo senhor Irineu BOrnhausen -

I,' pl'OVidencie-s.e
a transferência nos t�r

..
mos do Códig'o' ba"tam para amostra da Campanha aUa que o can

de Po!'\turas. Fpolis .• 28.2·!52. PAULO FONTES." didato udenista apregoa no llHis deslavado f:u'i-

, A Cmpl'êSã, algum tempo depois, foi novamente saismo.
� �'\;«%XS%S%SS$%$$��'s:'. aihj.,fi4P.w.. \-i% 2t�FSSM5e p .8Jl:SSSSSSssS'Pa- 44! <,.,.:-::

CALOMNIEI ...
RUBENS DE ARRUDA RAMOS

A mais moderna linha de montagem
na WUlys-Overland do Brasil,

Já se acham instaladas as
modernas linhas de monta_
gem para a producão de
c a r r o s ,�c passageiros
(Aero-Willys) e (Dauphine)
no parque industrial da
WillYs-Overland ('111 São
Bernardo do Camno. Essas
linhas de montag'ein, U"eno_
minadas aéreas 'ou om sus

pensão, representam o pas_
so mais avancaJdo na in_
léjustrialização -de veículos,
JPossibilitandO! maior pro
dução de canos do tipo mo_

nobloco, nos Quais as partes

componentes ,internas são
ajustadas mais ràpida_
mente e com menos esfôr
ço da mão de obra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 FLORIANóPOLIS, (Sexta Feira), 12 de Agôsto de 1960

ANIVERSÁRIOS
menino Marcos Antonio

Pinto da Luz

SR. EMIR FREITAS

Tr<tnscorreu no dia 8 do

corrente o aniversário nata-
I

lício do sr. Emir Freitas, pes.,
'

,-'J8, muito relacionada em

110"."OS meios sociais. Ao aní,

versarlante embora tardia

mente as nossas felicitações.

FAZEM ANOS HOJE

Esportes

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

As 10,55 _:_

informativo Casa Brusque
/\s 11,05 -

Musical Copacabana
/�s '11,35 -

Parada Musical Chantecler

As 11,55 -

ltepórter ALFRED

Às 12,10 -

Sucessos Musicais "VARIG"

Às 12,25 -

A VEMAG Informa

As 12,30 -

Carnet Social

As 12,35 -

Enquanto Você Almoça
As 12,40 -

\.) Que Você Precisa Saber

,\s 13,05 -

Festival Philips
As 13,35 -

Convite à Música
:is i4,05 -
Espetáculo musidíse em Hí.Pl

As 15,05 -
Telefone Pedindo Música
A.S 16,00 -

A VEMAG informa
Às 16·05 -

Telefone Pedindo :ryT'lsica
As 1655 -

�.epó;ter ALFRED
Às 17,05 -

.

A Música que você pediu
Às 18,10 -

r�E�ENHA J-7

•

Às 18,55 -

A VEMAG ;nforma
As 19,00· -
Momento Esportivo Brahma
As 20,35 -

Nas Asas do Sucesso

As 21,00 _;

Reporter ALFRED
Às 21,,05 -

Rádio Teatro
As 21,30 -

ti VEMAG informa

Às 22,05 -

Grande Informat. Guarujá
As 22,35 -

Os Sucessos do Dia

W'

1i�{�
�-j�

TELHAS. TIJOLOS l!-
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCQURT
CAI� BAOARÓ . 10N[ UOt

ANTIGO DEPÓSITO OAMIANI

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

confecimenlos

�:;
Sociais

..� nIEtc. .

I
.

Se nós C. RAMOS fileiras

Em tôrno de CELSO RAMOS,
Em C. RAMOS a certeza
De que de cima C. RAMOS.

O CANDIDATO
CELSO RAMOS, o candidato que o PSD-PRP_

PTB-PL-PDC unidos na "Aliança da Vitória", elege
rão em Oultubro,
em Florinópolis

Permnecerá hoje nesta Capital devendo seguir
amanhã para o Oeste.
A MARCHA DA DISSIDi:NCIA

TANA riÕRNELES _ Debuta-;;;tGaúcha gusto do jornal última Hora.

chegará hoje pelo Convair da Real Aero� -- /1/ --
vias - Tânia, será recepciotuuia no aero- FERNANDO Linluiree será o locutor

P01'to, pelas debutantés Silvia Hoepcke da oficial da apresentação das Debutantes

Silva, Margot Pain Luz e êste Colunista. no baile de amanhã.

-/1/- -/1/-
LOGO MAIS às 17,30 horas, Elayne Amin A DIRETORIA do Clube Doze de Agôsto

- sr. Ocy Joaquim de Car , f recepcionarâ nos salões do apto. da Ford comemorando hoje, o 88.0 aniversário da

valho ' as quarenta e tiuas Debutantes, qüe se tradicional sociedade, estará festejando
- sr. Osvaldo Lentz apresentarão amanhã no baile oficial nos em seus salões com um elegante jantar,
- sr. Zanzibar Fernandes, I salões do Clube Doze de Açõsto, onde cOm:Parecerá o mundo social e tam:

- sr. Walter Cerqueira Lima -- /1/ -- bém as Debutantes do Ano.

- sra. Narzir Jorge Morais I A CIDA.DE Universitária de Santa c«. -- /1/ --
- srta, Mariza Sabino'

I
tarina; festejou com um descerimonioso M;4.IS UMA reunião do Clube dos Lojis:

- er. Edson Machado Lima almoço a cumieira do primeiro edifício tas, aconteceu nos salões do Lux Hotel, na
que será à J?acul�ade de Filosofia - Açra: última 4.a feira.

menino Fred Rons) Ribas � âeço aos S1'S. Prot . Henrique da Silva ron: -- /1/ --
1

Com satisfação registramos ies e Bnçenheiro otto H. Entres a çenti: JULINHA Câmara a Debutante Carioca,
na data de hoje o aniversário leza do Convite. chegou, em companhia de sua irmã Kenia,
do galante menino Fred -- /1/ -- sendo hospede em nossa cuiaâe, na resi_ l
Rony, filho do sr. Osvaldo

I
il RÁDIO Guarujá com o lJrograma Pau_ �!:�.cia d� Sr� e Sra. Desembargador su: �

Ribas e de sua exma. espôsa I lo Martins. (!lJl'esentará clomingo D1W- L,ia de souza. ,
d. Valeria Grams Ríbae, Guaruáá. -- /1/ -- ,

Aníveruaríou no dia 9, 01 Fred na residencia de seus -- /// -- .
ELlSEANA Hanerrcth. já está circulando �

galante menino Marcos An, pais oferecerá aos seus ami, TA.IVlBKIVI chegará hoje para ptirticipa: em nOSSa ciâaüe. A bonita Miss Santa

ca-II'tcnío, filho do sr. dr. Rodolfo I guinhes lauta mesa de doces do baile das Debutantes, os .credenc.iados tarina 1960, amanhã estará acontecendo

Fernando Pinto da Luz e dê e guaranás, Colunistas Sociais da Capitai Gaucha: nos salões do Clube Doze. ele Agôsto. ,

sua exrna. espôsa sra. Anas, AEo aniversariante e seus
I Fiál,io Carneiro Revista Globo e Luiz Au- -- /1/ -- j

tacia Pinto da Luz. pais as nossas felicitações. • ;;����s.�' >'''''''\%%%%:%%%%\ .. %$'<:%'1:::::" %'4S%::%5.:�;l&'�� ii
Embora com atrazo deseja;

-- --

mos ao Marcos
. �nt?nio e. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA IIseus pais ae felicitacões de
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O sr. Manoel Seemann, influente chefe político d(\
Barracão, município de Bom Retiro, assumtu desassom,
brada atitude com c telegrama que passou aos díssí,
dentes udenistas hipotecando aos mesmos irrestrita
solidariedade. O sr. Manoel Seemann é influente mem,
bro do Diretório Ditrital.

De Laguna, o dr. Saul Uliscseia Baião ingressou
na dissidência. dr. Saul foi candidato do Diretório Mu
nicipal para deputado- pela UDN de Laguna, e prete,
rido por Irineu que na ocasião protegia um candidato
estranho ao partido. Na dissidência, o dr. Saul será
mais um a lutar pela regeneração partidária, provan
do ao Senador e seus copínchas que ao contrário do
Que ele afirma, a UDN não éPROPRIEDADE sua.

ILUSãO DO "PESCADA"

Nereu Corrêa afirmou, no programa "Gente Im,

portante" ter ouvido, do Senador- "O Celso fica com

as cúpulas e eu com o eleitorado" .

f1 Ué. .. Será que o homem mudou .

f� Engraçado! . " O que será?.. Antes, êle "COM-
. PRARIA" as cúpulas pois a UON de Santa Càtarina
era êle e o seu dihheiro (era ... porque agora tem uma

dissidência). Ag'ora, contrarianclo velhas concepçõea
próprias, o homensinho quer "ficar" com o eleitorado,
Mas fica ... hein! ...
LACERDA E JANIO NO RINH7DEIRO

L

��
'_...)

Relata a imprensa carioca, que concluído o 2/
roud da brj,'ra Jânío.Laeerda .� Vassoura advertiu o

seu auxiliar Castilho, que é o pomo da discórdia, di.
zendo - é preciso aprender a lidar com·o Carlos, e

você deve moderar a tua atuação antLLacerda, POiSI�por equanto (?), ainda preciso dele para refazer-mil
no eleitorado da oZna Sul.
ESTãO AZULANDO OS OLHOS AZUIS.·.. f

Ninguem entendeu a história da Carta Anônima,
foi lida na emissora oficiosa, A mesma há (lias, já
havia sido lida. Será que a propaganda oficial anca
tão sem' assunto?

A intriga tenta jogar I) PSD contra Os teutos, bra
sileiros, coisa demasiado infantil.

Tudo começou pelo lado de lá Que é de franciscana
pcbresa mental. Queriam�alar mal de Lott e falaram
dcs olhos azuis de criança Qqe tinha o Marechal.

Revide de cá. [pando aos õl'àos as nuances tígrtnas,
vorazes, rapinas dos t!1lhos 9,0rnJilauseanos. ,

l�
Até ai era jogo limpo; d-à cá" recebe lá. Mas eles

têm sempre que fazer um jogo sujo, e lá veio a explo,
ração, intriga barata de quem tinha grande suprema
cia no vale do Itajaí e sabe que não' tem mais ...

Perdido, Irineu procura

!
Se iludir com o ditado
De que CELSO tem a cúpula
E êle teul oeleitci-ado .

"' '""""'
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De ordem do Sr. Diretor, comunico aos inteerssados
lue os exames a que se refere o art. 91, madureza do 2.0
ciclo e complementação, serão realizados, a partir do
dia 15 de setembro. q'

As inscrições serão feitas nesta Secretaria, de 16
de agosto-a 15 de setembro, das D às 12 h. e das 14 às 17h.

Outrossim, avisamos ue as instruções para os .refe
....----------... _fidos exames encontramcss na Secretaría dêste Esta.

É 60S TOSO belecimento.
Secretaria do Instituto de Educação "Dias Velho"

Florianópolis, 10 de agosto de 1959.
.Jaci Luz Portela

Secretária

CONfECCIONA·i OUALQUE� npo
Df CHAVE

RUI: fr,ndlu lolenlino, n.' 11

GOMO
GAFÉ ZITOO
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� Estamos estampando na edição de ho

� je, um telegrama enviado pelo presidente
� do diretório municipal (P.T.B.) de São

� Joaquim, Sr. Gentil Z!lpelini, com refe
� rência à visita dos ditos dissidentes pe

� tebistas.
• Vejam os senhores leitores como nós
>. estamos com a razão. A maioria dos mem

� bras do dh'etório, impediram a entrada
do SI'. Crurlos Gomes "et" acompanhantes,
alegando que alí não havia lugar para
dissidentes.

fie�n�io âGS
Oissi�entes

ral, as manifestaçõe� são peremptórias, �fe até, achincalhantes.
Quem abandonou os trabalhistas cata

rinenses, quem somente agia na cúpula.)
desejando cargos elevados e posições se- �
natoriais, em detrimento dos atendímen- i
tos partidários, não pode, não deve dese

jar refazer tudo, como se o eleitorado
fôsse uma fôlha outonal que se deixa le

yar pelos ventos traiçoeiros.
O PTB é um só. O PTB verdadeiro; é

a«uêle que se reuniu nas últimas e ma

gnas convenções. É aquêle que deliberou

por unanimidade, que depositou a sua (
vontade, livremente, democráticamente. \

Os que não consegui,ram satisfazer os.

seus caprichos' pessoais, que não tive
ram as prett;nções satisfeitas, ponham
pijama e chinelo.

.

Melindres e fofocagens, não adiantam. �
A derrota foi certa, e a vitória llumi- �

na os eaminhos futuros. O barco' udenis- \
ta está sossobrando, vai ao naufrágio, e�
üom êle, "carneiramente",- vão os dissi- �
dentes. �
Como diz a menina que está brincando�

aqui ao lado da redação: �
- Quem vai ao ar perde o luga1l'! Tá!! �

Em Mafra, aconteceu coisa semelhan
te. Quando os "holuens" chegaram na

quelas plag-as, o diretório e mais meia

.� c�fntetnadde pe;sds�as, as�i?aram um hma-m es o e repu 10 aos VISItantes, tac an-

do-os de "falsos getulistas", "oportunis�

� tas", "falsos trabalhistas", "traidores de

�
Getulio Vargas", "udenistas" e aprovei
taram a oportunidade para expor as suas

I solidariedades ao deputado Doutel de

'i
Andrade, verdadeiro comandante e líder
do petebismo em Santa ,Catarina.

As coisas estão assim. Os "ho
S mens tentam retomar as posições perdi
.� das mas não conseguem. O repúdio é ge_
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H O m e n a 9 e m Justa a um E s p o r tis t a de Esc"
INSTlTUIDA PELA fCF, PARA SER DISP UTADA NOS CERTAMES DE JUVENIS DACIDADE, RICA TAÇA COM o NOME DE NEWTON GARCEI
"1

�., -

z'�.
-,

'�. APLAUSOS À IDÉIA DO DO.PRiE$IDENTE JULIO CESARINO DAUOSA
Numa decisão das mais justas e acertadas,. o sr� Júlio (esar;no da Rosa, vice-presidente no exercício do cargo de presidente da Fed
ração Cafarinense de futebol, resolveu instituir um rico troféu para ser disputado nos campeonaos e as dificuldades sem conta COI11
o nome de Newton José Garcez, o infatigável esportista que há fantos anos ba;falha incesante e desinteressadamente pelo ,progress
do futebol em nossa ferra, jamais recuando ante os impecilhos e as diifculdades sem conla com que fem deparado na sua luta pela s
brevivência do seu querido Clube Náulico Guaraní. O troféu ficará de posse do clube que o conquistar por três cam peonafos consecufiv
ou cinco alternadosl Nio resta dúvida que, mais do que ace[da, foi justa a homenagem que vem (PC receber o

.

sr, Newton José Garee
que agora obtem o prêmio dos seus esforços em prol do nosso futebol. A ele os nosos cumprimentos extensivo $ ao presidente Júr

Cesarino da Rosa pelo acêrto da decisão que vem de tomar.
. -

:

Este repórter esteve três x x x

I rlias em visita à cídado de Alcançou G' mais compls

I Brusque, assistindo os reste, êxito a regata promovjj

I [os do seu primeiro centena- pelo Clube Náutico Francis
rio e, rrancamente, voltamos co Martínellí em corremon
impressionados com a orga, ção aos seus 45 anos de fun
nlzação ímprírnída pela CO-. dação. Por motívo- de fôrça
rnãssão Organizadora do Cen, maior, a reportagem de es
tenário às diversas solenída- portes aquáticos, não Pôde

-- x Xx-- <leso No setor esportivo as- estar presente, conrormo era
médio Nélinho,. estal:á I s�stimos a solene inau�ura- jo nosso desejo.
da _Taça B�'asll, .. pOIS I çao dos I.s JogOS Abertos do x x x
seu Joelho ímobilízado � Interior de Santa Catarina, Nesta temporada de 1960.
gêsso, pelo médico do I ;�rimônia rea.li�ada no �o_ 61, a .vela ter� _a sua raính
�-.� �'�J.W'a" "B'St'ã:,4i.q��r;.e;: _,'ltl'aves a eleição de MIS

dade Esportiva Bandeirantes VELA�-pi:óinoçãCY t).f "O. Ejl.
e que foi precedida pelo des, 'rADO" e Rádio Guarujâ
file das delegações nas ruas Brevemente, ao ensejo da

I
da cidaà.e. Infelizmente, a abertura da temporada, vo.

. reportagem não pôde assis- taremos ao assunto.

II til' às competições de nata, x x x

cão por motivos funcionais O Presidente da Confede.
ITAJAI' - No es·t·a' (11'0 Luiz em branco o Marcílio Dias na Capital.

,. ração Brasileira de Desporconseguiu .0 seu ponto aos
x x x tos _ João Haevllarrge _

UIr.:.. por int�rm�dià de L�-I A
.

mais nova piscina do estará em Florianópolis no
ranjlnha, apr�veltando mUI_

I
Estado, de propríedade da dia 1 õde novembro, especta:to. bem. uma Jog�da de Ma; Sociedade Espol'tiva Ban_ mente para asístír o Cam

neca. EIS como alinharam a" ,deirantes, em Brusqus, tem peonato Catarinense de Re.
du�s equipes: Marcílio Dias;, 25 x 12 metros, seis raias I

mo da temporada 1960-61
.]o�o Carlos; Antonínho, Gil- para a disputa das provas, I Esta notícia já está confiro
berto e Joel I; Dica e Joel II; um trampolim (3m. de altu,

I
mada e vem demonstrar

Renê, Idésio, Manéca, Laran-
.

ra) principal e dois secun- admiracão do atual manda.

ji�ha e Jorginho. !
dários. Com o passar do tário cebedense pelo rcnn

clme�port: N�zar�no; N"elsi, I tCl�i�O, :J Bandeirante irá ado catarinense.
MorelI e Marzmho, Nonho e: qUlnr um motor para reno-
Jóquinha; Acari, Nilton, vação da água, coisa que é x x x
Leal, Telê e Andrade. O ár_ fetia provisoriamente por Dentro de poucos dias a.
bitro foi o sr. Salvador Le_ um caminhão-pipa. Pj' sentaremos uma sensacio.
mos dos Santos que mal x x x 11201 entrevista com o despor.
orIentado pelo seu auxiliar Luiz Oscar 'de Carvalho, tista Sebastião Cruz,· presi
Benedito de Oliveira, anulou velho batalhador do remo dente do Clube Náutico Amé.
um tento legítimo do co- catarinense, ,l)ediu e obteve rica, de B!umenau. Na en.
mandante Leal, ,aos 39 mi- aposentadoria do cargo de trevista em aprêço, serao a.
nutos da· fase final, sendo vice-presidente da Federaçao bordados vários assuntos
êste o seu único pecadü. GiL Aquática de Santa Catarina. sôbre o remo bariga-vel'rle.
berto Nahas, completou o Após haver prestado, por x x x
trio com bo mtrabalho. ler.gos 45 anoe, dedicados Na noite rle terça_feira es.
BRUSQUE Ma.üC u.m serviçcs ao esporte catari- teve reunido o Conselho Suo

um clássico foi disputado, nense, quer como dir1gente perior da Federação Aquati-
tendo como protagonistas as elo Martinelli ou na Federa_ ca de Santa Catarina, opor.
esquadras do Carlos RellaUJI ção, o nesso amigo Luiz Car- tunidade em que o d.r. Ary
(' d Paiandú, em cotejo tra. valho revelou_se sempre um Pereira Oliveira, reassunm
vado no estádi·o Augusto incansável pelo remo. Esta o pôsto de presidente ria En.
Bauer, Teixeirinha ,consig- coluna, na oportunidade, tor- (idade. Vários assuntos i�
nou o único ponto da parti- na público o reconhecimento transcendental 1m.portância

A diretoria do Centro Ca. da, aproveitando jogada ex_ d·e todos os espo'l'tistas de para o nosso remo foram a.'
tarinense de Desportes Ba�: celente de Petruski. O Carlos Santa Catarina, pelo muito l'ordados e estarão sencll
cários ainda não marcou c Renaux formou com: Mossi_ que fez em benefício de es_ focalizados em nossas próxi,
data do embarque da dele- mam; Afrmsinho e Merizo; porte. mas notas.
gação que se dará por via res·oura, Sardo e Simplício;
áérea, devendo a delegaçao Pereirinha, Teixeirinha, Alci- Bantsú 3 X Vasco da Gama 2barriga-verde, ficar hospe_ no, Petruski e Agachado. !f
dada nas próprias depe-ndên. Paisandú: João; Ivo e Nil-

J
Defrontaram_se, sábado p!

Depois .do treino efetuado cias do estádio municipal do ton; Valdir, Wallace e Vila_ passado, no gramado do

o treinador Waldir Mafra, Pacaembú. ci; Mima, Chaves, Julinho, Abrigo de Menores, às 15,30
apresentou a lista dos 'Joga- Nilo e Goel.oberto. O árbitro heras, as equipes do Vasco

PREÇO DE. OCASIÃO
dores dispensacfos que é a Ainda ne decorrer desta ioi c sr. Iolando RodrLgues. da Gama F. C. e do BangúMoblhário completo para escritório de advogado ou .

d ban- BLUMENAU _ Tendo por F. C. O escm'e final foi deseguinte: ViIllicius, Dias, semana, Q seleclOna o
comercial, composto de: duas escrivaninhas, um armá-

Santiago, Moacir, Rafael, cário, deverá voltar a se local o estàdio da Baixada, 3x2 para o Bangú, que so-
rio para livros com portas corrediças de vi·dro, um arqui.

Ivaldo, Joel, Aliatar, Irfneu, preparar, realizando mais perante uma assistência que mente no período final pode
vo de papéis .com porta de esteirinha, um sofá, uma ca-.

I
.

CI' '11n ccletl'vo ou a nOI·t.e n 'proporcionou a arrecadação dar cifras final ao marca_
I

.

h Abllio, Buche e, Ivam e 1-
deira de braço, 3 (três) cadeiras sill1p es e uma meSlll a

maco. estádio da FCF. ou então na de cr$ 38 &40,00, jogaram na dor. Wilson e Nazareno. Anorma.
para máquina de escrever: Tudo em imbuia compensada,

tarde de sábado no gramado tarde kle domingo, as equi. Os quadros formaram com lidades: Roberto perdeu um

e�1 ótimo. estado de conservação, da marca "CIMO", de
Na noite de segunda feira, do Abrigo ,e Menores. pes d') C:jmpi,c� e do_Vasto a seguinte constituição: Va�- "penalty", chutando na tra'

RIO Negnnho.
.

.
. . tendo por palco o· est�a.io da I Verde

.

.;m p.reho que apesar co _ Odmo; Maso, �ono�l_ ve,
- Uma sala de JantaI de 1mbUla, composta de uma

.
I

. .

1 t· r1"s a"orm"lldades que apre- n0' (Pepino) Ivam (DJalml)' Marco A. do Valle Pereira
mesa elástica com duas táboas, seis (6) cadeiras simples FCF _voltou � .se exerCItar a No

_ probxlm� ?O edlVofqtU� � s:nt�;; "'OI:dou ao mais exi- Machado '(R ui) pePin�
. t t f d d' b I

� selecao bancana agora fren_ seleçao ancana .e u e o -, «,=, ,

€ duas de braços com assen o es o a o, OIS a coes e J

• '. •

t
.

d W- Id' gente 'vccdor O priunreiro (Ivam)' Adilson (Fernando)
. . te al) (' nil.nto rumadonsta do realIzar o rema ar a Ir " • ,

, ,
uma CrIstaleIra;

d '. dI' Tàmanda�'é Vitória do se_ Mafra,' estará exigindo o tempo, favoreceu ao OlImpL Rui (Machado), Nico, Nélio,
- Um quarto de ·casal de ma elIa e el, com um .

. ·"-1 1 ' . d ) O B
'

, ,t � t I cionado pela contagem de �Jtxi)rllo de empenhü de seus co po. "';x, p acar com que AdIlson Fernan o . angu
g'uarda-roupa com tres (3) pOI a", cama uma pen ea. e ,

t' t· M' . C '1'
•

<

'. •
• ',' , 3xO Construiram .1;) placard 1)\ 1 nos, a fim de apurar a ennmeu () co eJo. arcaram Jogou e venceu com· aI 1-

deli'a duas mesmhas de cabecell a e um I oupen o. ,

. . .. , OI' '.' .' ,t J".,
-' .

1 1 O ' p, t n 121 oara a selecão: Itamar 2 e melhor forma flslca e tecm- para o ImplCo. Namco aos nhes, Adalber o e alro,Informacoes a rua VIsconce ce UlO le o,. ,. J

, ��"._ •

SIM . N: .. Ivan O onze orientado téc- ca ;', seus jogadores., Jftll\\'l"""""'"ey_....""<).w,,"'� EdlO, au o e acaco, a-
"'!com o propnetano. .

Lr
-
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=m""'(ire'iniÕ""'Es·pÕ'iiiV'(iõm"o··mESTÂDO" em Brusque.
Estará se exibindo na cidade de Brusque no próximo domingo a equipe do Grêmio Espo.rtivo "0 ESTADO·"
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Campeonato Comerciário de Futebol'
Noticias _Diversas

Amiltcn (Meyer) Na manhã de segunda- chegou em segundo lugar
Orlando (Réming.) I feira ,foram iniciados os foi desclassificado por írro-
Victor (Meyer) 1 Primeiros Jogos Abertos do

I
gulariclades.

ARTILHEIROS NEGATIVOS Interior Catarinense ,tendo
JOGOS REALIZADOS Gastão - Meyer 1 - Jogo por palco a cidade de Brus,

Remington-Rand 2 X Far. Fiambreria

lque.
No lance livre, vitoriou-

mácía do Canto 1 Manga, - Remington � '>c o alJ.é.t'" Hercílio.Pereira
_. � ':..(' .!.,��- _p.-..,.... T�Tr- -... �T.:t

-- ..... -_

1<'larfI\rtÁ. 'lto!:JlCn � .. i� u 0150 Fiambrerlá
-

de São Bento do Sui� O re ,

Meyer 1 I ARQUEIROS MAIS representante de Fpolis, Ro-
Famnácia Catarinense 3 x

'
VASADOS berto Guarany, classificou.

li'armácia do Canto 1 I vezes se em 4. lugar.
Meyer 8 X Ramington _ Pedro (Remíngton) 10 -.- x Xx--

Rand 1 Ari (F. do Canto) 9 Nos 400 metros rasos, rea,

Flambreria 1 X Farmácia Carlos (Ramíng.) 7 tízadcs em duas etapas, para
Catarinense O Valceli (Par. Cat.) 6 o sexo masculino, elimina-

Meyer 6 X Far. Canto 1 Adalgizo (F. do Canto) 6 tórío.eulassírícaram-se Aloi.

Fiambrería 5 X Remington Alcino (Flarnb.) 5 sío Costa de Fpolis e Pedre

Rand 1

I
Moacyer (Far. Cat.) 5 Nascimento de Mafra.

Meyer 5 X Farm. 'Catar. O Leopoldo (F. do C.) .. 5 Nos 1.500 mertos, Sylvio do

Fiambreria 6 X Farmácia Matagato (Meyer) . 4 Santos de Fpolis, foi o ven-

do Canto 1 Branco (Far. CatJ 2 ceder cem a marca. record,
Remington-Rand 6 X Far. Victor "(Meyer) 1 que estava de posse de Wal,

mácia Catarinense 1.. demar Thiago desde 1957.

ARTILHEIROS CLASSIFICAÇÃO POR Teodorico Fernandes, que

Maurilio (Fiamb.l 6 PONTOS PERDIDOS
Hernani (Meyer) 6 1.0 lugar Fiambreria

Calimerio (Meyer) 5 Koerich e Meyer com 2 p.p.
Gastão (Me:yer) 4 2.0 lugar Remington
J:::-el (Reming.) ,.. 3 Rand com 3 p.p.

Daury (Reming.l 3 3.0 lugar - Farmácia Ca·

Ivan (F. Catar.) 3 taril1ense cem 6 p.p. Na tar.de dg sábado o se_

Tito (Fimb.) 3 4.° lugar - Farmácia do leci.enado bancário de iutebol
Ademar (Fa:r. Canto) .. 2 Canto com 10 p.p.
Vává (ReIPJington) .... 2

Fábio (Me;yer) .. , � . . .. 2

Filinto (Meyer) 2

Jacy (Fiamb.l 2

Valter (Remington) 1

Dinart (F . .do Canto) .. 1

Retrospecto do primeiro
turno do Campeonato de F'u,
tebol Comerciário patrocina
do pelo SESC, tendo a frente
o ortcntador sr. Gerson
Demaria.

Manga (Reming.) .

Odaír (Fíamb.) .

Léo (F'íamb.) .

1

1

1

--xxx--
No salto de extensão, mas- O

.ulinc foi vencedor o atléta fóra
Teodorico Rocha, Blumenau teve

� •.J��R.l.� ����!a�....:�m
de Fpolis .obteve a quarta �

colocação com a marca

das primeiras provas dispu,
tarlas.

J1esellba II Interior
Antônio Prado, em Salcer

jogaram na tarde de domin

go as equipes do Cimemport
e do Marcíllo Dias, em chó,

que decisivo pelo título de

Campeão do Centenário. De

pois de um primeiro temop

Osmar 'rle Oliveira (Cho-

voltou a se exercitar, tendo

por local o .gramado do Abri

go de Menores, em vistas ao

campeonato brasileiro que se

I Após se conhecer a lista

realizará em 'setembro, na dos dispensados, ficou sendL

Capital de São Paulo. a seguinte a relação de a.

tlétas que prosseguirão em

tre'inamentos, visando Q cer

tame nacional a se realizar
entre cs dias 13 - 18 .do mês

nicamente pO'r Mafrá, pra
ticou um futebol bastante

prático, tendo agradadQ aos

presentes.

Mazico (Me:yer) .

Lomeyer (Reming.) ' ..

Antoni,o (F. do C.l ....

1

1
1

JUIZES QUE
FUNCIONARAM

cola te) 6 vezes

Euclides Pereira 2 vezes

Dirceu Machado da Costa A quase totalidade dos
(Ceceu) 1 vez elementos convocados estive-
Nilton Monguilhote 1 vez. ram presentes, tendo o treino

sido dirigidO' por Waldir Ma_

Ipl"ranga Futebol Clube fra, tendo apresentado um
. transcurso dos mais movi_

a) Alteração dos Estatutos
mentados que agradou ao

dO<' Clube

próximo. Bonatelli, Romero,

Paipico, Merelão, Edemir,
Amadeu, Edson, Simas, Aniel,
Jóquinha, Oládio, Elio, Her

cílio· Meireles, Itamar, Pin

to, Ivan e Beirão.

Ací Pascoal Pereira
Secretário Geral

'ípcnico,

EDITAL DE CONVOCAÇáO

b) ássuntos Gerais
De ordem dO Senhor Pre_

shlente, tenho a honra de

convocar tôdos os srs. sócios'
do Ipiranga Futebol Clube,
para te,marem pai,te .na As_

sembléia Geral Extraordiná_

ria, que se realizará no dia

12 do cerrente, sexta-feira,
às 20,00 horas, na sédc do

Clube à Vila Operária, com

a seg�inte ol'cJ.em do aia:

c) Se à hora marcadá, não
houver número legal, será
feita meia hora após, com

qualquer número.

Florianópolis, 10 de agôsto
dr 1960

Neste coletivo, os brancos,
consIderados titulares, ven

ceram por 5x1, tendo Ita.rnar

2, Pinto 2 e Meireles, cons

truido o marcador para os

':enced·ores enquanto que Zi_

Zil. m,:;rcou o ponto dos VEm-

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

cidos.

V E N D E-S E
zareno, Wilson, Nilton Cesar,
Roberto e Marinho.

Arbitragem: 1.0 tempo:
Heitor Campos de Mello C001

boa atuação. No 2.0 períofl,o:
Beirão: também com boa a

tuação, Os gols: no primeiro
tempo: Aidlilson, Marinho e

Adilson. No período finar:

COMO É. GOSTOSO
O CAFÉ ZITO-

contra uma equipe local.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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dêlos fornecidos pela Divisão
le Intendência dêste Co
.uando.
4. A:.' relações do material

.1 ser concorrenciado serão
listribuidas aos ínteres
.acos inscritos, mediante re,

.;ibo, díàrtamentj, das 12,0(,
ÁS 18,00 horae, com exceção
lOS sábados na Divisão de
•ntendência dêstê Comando.

o. AS rírrnas ínteressada,
.íeverao obter todos OL' esela,
:ecimentos de natureza téc,
nica, relativos ao material a

ser rornecído na Divisão de
mtndência dêste Comando,
elementos êstes imprescin
díveis à cotação dos prêço.,
oferacídos,

6. AS propostas deverãc.
conter uma declaracão ex

pressa d.os interessados di
zendo ter plano e eatístató,
rio conhscimento das especí
rícaçoes e amostrás do ma

terial que se propõem ror,
necer. A falta dessa decla
ração importará na exclusão
m tegral da proposta.

7. As propostas deverão
conter ainda, uma declara
ção de completa submissão
ao Edital Geral de 7-10-58,
ao presente Edital, ao Re
gulamento Geral de Conta
oilidade Pública, declaração
essa que terá fôrça contra
tual, face a legislação vi
gente.

8. Serão sumàriamente ex
cluidas as propm..tas que não
contiverem os prêços unitá
rios por extenso, bem como

aquelas qUe contiverem
emendas ou razuras.
III - DO JULGAMENTO

DAS PROPOSTAS
1. O julgamento das pro

postas L'ará feJto de acórdo
com o que preceitua o Regu
lamento Geral de Contabi
lidade Pública, a respeito,
nem como o que determina o

Edital Geral de 7-10-1958, e

o presente Edital de Concor
rência.
2. O fornecimento será ad

judicado aos proponentes
que oferecerem prêços mais
oaixos, por mínima que seja
a diferença entre êste9 e os

de qualquer outra proposta,
não podendo os mesmos ex

cederem de 10% dos prêços
correntes da praça, sob pena
de anulação da concorrência
(artigo 743, do R.G.C.P.).
3. Em igualdade de condi

ções terão sempre preferên
cia os proponentes nacionaifl
(artigo 742 do R.G.C.P.).
4. Em caso de empate en

tre duas propostas, será o

fornecimento adjudicado ao

proponente que conceder
maior abatimerito sôbre os

prêços dados. Se nenhum dê
les concordar em conceder
abatimento, proceder-L.e-á o

sorteio para decidir a qual
dos proponentes caberá a ad
judicação (artigo 756. do
R.G.C.P.).
5. O Comando do 5.° Dis

trito Naval se reserva o di
r,eito de estipular uma se

gunda condição que no caso

de absoluta igualdade entre
duas propostafl, com direito
a melhor classificação, sirva
para decidir a quem cabe a

preferência (artigo 744 do
R.G.C.P.) .

6. O Comando do 5.° Dis
trito Naval reserva-se o di
reito de adjudicação total
dos artigos do sub-grupo
"MANTIMENTOS", do grupo
56 - Munição de bôca, ao li
citante qUe menor valôr ofe_
recer a ração diária, em base
dou prêços cotados em suas

propostas e nas tabelas de
raçoes em vigor nêste Minis
tério.
IV - DISPOSIÇÕES GERAIS
De acôrdo com o inciso .,

XVII da alínea c, do Edital
Geral, publi.cado no Diário
Oficial da ljnião número 228,
de 7_10_1958, páginas 21335/
38 fica ,estabelecida uma co

ta' de 10% sôbre o valôr do
fornecimento para caução de

garantia do fornecímento.
Comando do 5.° Distrito

Juizo de Direito da 1- Vara
de FIO rl'lilano'po II-S reai�I� deefe�6� 2/0�ó�a��el��

minar requer se digne V.
. Excia., observar a Lei nr. 968

EDITAL, PELO PRAZO DE to de dois latos: o estado de de 10 de Dezembro de 1949,
TRINTA DIAS pessoa casada para aquêle com a designacão de dia e

Para citação de TAR- qUe Se torna culnado e au,
hora para a rase de ;onci_

GINA CABRAL CAR- i1�ncia de laço conjugal en, Iiaçào ou acôrdo, intimada a

VALHO, que se encon- tre ela e seu cúmplice". 14" Suplicada. Nestes têrmos,
tra em lugar incerto. - Ora, se a. Suplicada, con, Pede Deferimento. Floríanó ,

O Doutor Waldemíro cas, cebeu um ou dois filhos após polis, 13 de maio de 1960 .

caes 1'0 Juiz Substituto da ter abandonado seu lar con,
(Ass.) Maurício dos Reis e

1a Circunscrição JUdiciária jugal e passado a viver em
Norberto Brand - advoga;

do Estado, no exercício ple, companhia de seu amásio,
doe .

n� do cargo de Juiz de Dí, provado está o adultério. TÊRMO DE CONCILIACÃO
reíto da la Vara da Comar- 15'0 - Continuando a co- N.EGATIV<,? - Aos quinze
ca de �lorianópolis, S.C., na mental' os motivos n02 quaí;

dias do mes de julho do a.110
forma aa lei, se pode fundamentar a acãc

de mil novecentos e sessenta
FAZ SABER a quem ínte., de desquite, diz J. M. Car., �esta Cidáde de Florlanópo.,

ressar que pelo presente edí, valho dos Santos, às págs. 11s, Estado de Santa Catarí ,

t�l com. o prazo de trinta 247 de sua obra: "O aban, �a, no Edifício da La Vara,
( ...O) dias ríca CITADA a

dono do lar conjugal para
a Praça Pereira Oliveira n.o

:3ra. TARGINA CABRAL que seja causa de de�quite lO, na sala das audiências do
CARVALHO .para, querendo, deve �er voluntário e duran� Juízo, onde 92 encontrava o
no prazo de dez dias con

te dOIiJ anos contínuos" 16"
Bxmo. Sr. Dr. Waldemiro

t:é�tar a ação de desqUite qU� t: E m_ais adiante: "R�fael Cascaes, 1.0 Juiz Substituto
perante este Juízo lhe mo:' N�agalhaes, a seu turno, en,

da La Circunscrição Judiciá;
ve JUVENTINO LUIZ DE sUla, que .D

_
qualificativo VOo

ria do Estado, no exercício

���VALHO, cujo processo se
luntano nao supõe simples, pleno do cargo de Juiz de Dí ,

micra c0!F a seguinte: 1l:�nte ausência de coação reit� da La Vara da Capital,
�ETIÇAO _ Exmo. Sr. Dr nsíca ou de constrangimen. comigo Escrevente Juramen_

JUlz d.e Direito da P Var� to moral; slgnlfíea, também
tado de seu cargo, abaixo as,

da Capital. Diz JUVENTINO fal.ta de motivos relevantes sinado, aí, às 14 horas com,

Iy�Z DE CARVALHO, bra;
e Justos para o procedimen_ pareceu o Sr. JUVENTINO

síleíro, casado, aeroviário to arguido, O abandono de,
LUIZ DE CARVÃLHO autor

por. seus procuradores infra� ve. ser. na censura da lei,
da presente ação de d'esquite

GOSTA DE C AFE' 2. ,as��,na�os, os advogados adia�ta o saudoso mestre,
que move contra TARGINA

I MAURICIO DOS REIS e cap�I�hoso, arbitrário, in-
CABRAL CARVALHO. Nâo

E ·0 (1 C FE' Z I N<?RBERTO BRAND brasi juatíf'ícado, Sem explicacão
tendo eata 'comparecido, ape,

NTA PEvA AlTO Ieíros, solteiros, insc�.itos nã plausível_ e sobretudo sem sal' de r.egularmente Intima,

_____________. I O.�.B., Secçao de Santa Oa; provocaçao ou culpa do con.,
da por edital, não foi possível

ta:'ll�a. e com escritório no juge dere licto, para ser re ,

a. conciliação recomendada
EOlflcIO "Sul América" 50 (;�b�do. como fundamento do

pela Lei n. 968 de 10 de de.,

andar, que é esta para 'pro_ dlvorcIO por êste motivo." zembro de 1949. Do que, para
por perante V. Excia. a pr C

constar, lavrei o presente
sente ação ordinária 'd de;- '-_ AS PROVAS: 17° - O que vai devidamente assina�
quite contra flua �ulhe� SuplIcante pl'oteL'�a provar o do, Eu, Maria Jurací da Silva
TARGINA CABRAL CARVA- �le'ga�o por to�?S os meios Escrevente Juramentada �
LHO, com fundamento no �e pI<?vas �dmltldos em dL datilografei e subscrevo. (As.
art, 317 nrs. I e IV d C'

lelto, mclu3Ive o depoimen_ Waldemiro Cascae9 e Juven_
digo Civil, pelos moÚvo� q�; �o pessoal da Ré,. inquirição tino Luiz de Carvalho.
passa a expôr' _ A

e testemunhas Juntada de DESPACHO - Expecam-se
FATO: 10 _ O' Su li

- O documelltos, etc. - O RE- �ditais de citação, na "forma
conforme faz provi cco�te, QCjER!MENTO: 18° - O Su- da lei. �m 16-7-960. (Ass.)
certidão anexa (doc nr 2)a p11c�I?-�e. sabe, _que cabe ao �al�emlI'o Cascaes, Juiz de
casou_se com S· 1"' d' Judlclano, a nobre misflJo DIreIto.
em 20 de Feverclro uaelca a, de preservar � integridade .

sendo o de comunh-
1948, dos textos leg'aIs, razão por_

E, _para qUe chegue ao co-

gime de bens 20 _

ao, o re_ que. se se apresenta ora pe_ nheclment? de todos, man_

I primeiros an�fl Que nos rante V. Excia., é ��,:que dou expedIr. o �resente edi_

i tos, viveu em p�e f c�sa�en� en?ontra seus ànseios forta.
tal que, sera a\lxado no lu

monia com su
r ef a ar_ lecldos pela opinião de dou- gar de costume

o

e publicad'J
suindo o casala es�osa, pos- tOiJ mestres, pela lei e pela

na forma da leI. Dado e pafJ..

menores (docs qU� 1'0 fIlhos moral. 19° - Dado o alega_ ; sll;do �esta �idade de Floria_

6). 30 _ Q
. ���. 3, .4, 5 e do, requer o Suplicante a nopolIs, Capl�al do Estado de

menos uat�e a maIS ou V. Excia. a citacão por ,edi Santa Catarma, aos vinte e

o SUPUc{ante o

v ��os, quando tal de sua mulher, nos t'êr: I
sete dias ?o mês de julho do

dia rotineiro doava. de um mos do art. 177 nr. I do Có_
ano de mIl novecentos e ses

cOLltrou sua c
e seJvI&O. en. digo de Processo Ci�il, para senta: Eu, (afl3.) Maria Juraci

foi informado
asa eco �da e responder aos têrmos da

da Szlva, Escrevente Jura_

que sua e..pôsi�os .vIzmho�,

\
presente ac§.o de desquite mentada, o subscrevo. (Ass.)

do todos �o taVla vendI_ na forma 'de fins expôstos' Waldemiro Cascaes, Juiz de
s per ences e le b

' Direito
vado os quatro filhos 40

- ') pe�a de revelia, ficando .

. .

Que o Supl' t
'.

-\
outrOSSIm citada para to Confere com o ongmal.

ICan e fICOU a d'
-

Marz'a Jura '-d' S'l
princípio cteso' t d

os os demais têrmos da cz a z va

do no e�tant n�dn a o, ten_ presente ação e execucão, Escrevente
, o, 1 o em bus ?OO A'

'

ca de sua mulher, para 1'0=' �

� �slm, requer �inda:
curar saber qual o m�ivo Decrecaçao do desqUIte do
daquela resolução. Nada ob c:;ts3l-1 com a competente di

teve,. porém, poi[l não con: Vlsao dos ben�. Desta ?1aI?-ei
segUIU localizar Targina 50 ra. ,espera seja a açao ilul-

.

Passados quatro dias gada. procedente, julgada a

maIS ou menos, foi chamado SU?�ICadll: conJuge culpada,
pelo Juiz de MenoreS" a f' sUJ eIta amda ao pagamen ..

lhe fô�sem entregues �s q�� am! mfa mra .Ir rap. rpap
t:Ofl fIlhos, pois sua mulher to das custas � ha.onoranos de
tmha voluntàriamente pro_ advogados. Da presente o

curado aquela autoridade
-�

alegando que não podia en�
carregar-se da educacão dos
�e�mos. 6° - Nestas' con_
dI�o.es, foram as quatro
cr�anças entregues ao Su_
ph?ante, as quaiEl vivem até
hOJe em sua companhiasendo qUe a mai[l velha con�
tava então �ete anos de ida_
de e

°
a maIS moça, oito me�

ses. 7 - Logo após os fatou
narrados, soube o SUplican_te, �or ouvir dizer, que a
Sup11cada deixara a cidade
e� companhia de um amá_
SIO, passando a reflidir fora
desta Capital e que teria
voltado dois anos após em
companhia da mesma' pes_
soa. de quem já tem um ou
dois .filhol:l. 8° - Apesar de a
Supllcada já ter sido vista
nesta Capital, não conhece
o Suplicante o seu enderêço.
B - O DIREITO: 90 _ Pre_ rem que no dio 12 'de agôsto
tende o Suplicante, com este próximo vindouro, às 15 ho_
postulado, demonstrar que ras, o porteiro dos auditórios
hOUVe abandono do lar por .

parte de sua espôsa e bem
deste Juízo trará a público

aU3im adultério. 100 .:._ E é a pregão de venda e arremata

.pró_pria l�i, .

a doutrina e a ção a quem mais der e o

JunsprudenCla, que forne-' maior lance oferecer, sôbre
cem os elementos para a t

r
-

1 C $ 18 o
prova que se deseja. 110 _ I

a ava}a?ao ,e e � 0.0 0,00,
Com efeito, preceitua o art. I do Imovel abaIXO descrito,
317, nrs. I e IV, do Código' penhomdo a ZYGMUNT MA
Civil: "A ação 'de desquite só I TYS, nos autos n.'Ü 12.9n de
se pode fundar em alguns aça-o t· l' Confer'e co

..

1
dos flilguintes motivos: I _

t
execu IVO, que he move m o ongma.

Adultério. II - Tentativa de CELSO STAHELIN:
morte. III - Sevícias ou Um terreno com a área de
injúria grau IV - Aban'dol".o 400 m2, constituido pelô '10_
voluntário do lar conjugal te 114, medindo 10"'" de fren-durante dois anos contí� UH

nuos." 120 _ Interpretando te por 40m de frente a fundo
o artigo transcrito diz J. M. �e para a rua Garcia, fundo�
Carvalho dos Santos às desta comarca fazendo fren-
págs. 216. Vol. V, do seu '"Có- '

digo Civil \ Bral:!i1eiro Inter.. t;,tuado ':na Vila Balneário,
pr��ado": "Adultério. é a

no 2.° Subdistrito .do Estreito,
umao sexual de duas pes-
soas de �exos diferentes, uma
das quaIS pelo menos é casa_
da com um terceiro". 130 _

E continua às págn. 217 da
obra supra citada· "Para
que haja adultério 'é preciso
a vontade e o conhecimen_

-f,DITALMinistério da Marinha
Comando -

do 5.0 Distrito Naval
DIVISA0 DE INTENDÊNCIA

1. De ordem do Exmo.
er. contra-Almirante, Co
mandante, comunico aos se
nhores íncerassados que nc
dia 22 de agosto do corren,
te ano, às 15,00 horas, na'
Sala de Reunioes do 5° DL'-

I trrto Naval à rua Nunes Ma
chado, nesta cidade, serás
recebidas. abertas, examina
das quanto aos seus deta
lhes de confecção e rubrica.
das pelos preeentes as pro
postas para o fornecimento
e prestação de serviços aos

estabelecimentos navais se

diados em Florianópolb e aos

navios da Marinha de Guer
ra surtos nêste Pôrto duran
te o 3° quadrimestre de 1960,
dos artigos dos seguintes
grupos da nomenclatura orí.
ciaí em vigor na Marinha, a

saber: Grupo 5 - Bandei
ra dae Naçoes e sinais
material para confecção;
Grupo 6 - Ancoras e amar

ras; Grupo 11 - Bombas �
seus pertences; Grupo 12 -

Sobressalentes para serviçoL

de Marinharia e palamenta
de. embarcações miúdas;
Grupo 13 - trteneütos e fer
ramentas para praça de má.
quinas e caldeiras; Grupo 14
_ Lubrificantes; Grupo 15
-Cabos e fios elétricos iso
lados; Grupo 16 - Material
de rádio telegrafia; Grupo
17 - Material elétrico iso

lado; Grupo 19 - Poleames
_ Talhau; Grupo 20 - Ma
terial de limpeza; Grupo 21·
_ Cabos de libra; Grupo 2::!
_ Cabos de arame; Grupo
23 - Utensílios para navios;
Grupo 24 - Lonas Tecidos
para serviços diversos; Gru

po 27 - Rouparia e Tapeça
ria' Grupo 30 - Artigos pa
ra 'banheiro e serviço [lani
tário; Grupo 31 - ArtigO!':
para iluminação (não elétdi
ca) ; Grupo 32 - Material
isolante de calôr; Grupo 3:1

Artigos para engaxeta
m(mto e juntas; Grupo 34 -

Couros, Corrêais e acessório::,
_ Tubos de borracha; Gru

po 35 - Material escolar E.

de desenllo; Grupo 38 -

Utendlios para pintura;
Grupo 39 - Madeiras; Gru

po 41 - Ferramentas ma

nuais; Grupo 42 - Fer

ragens inclusive parafuso;,
para madeira; Grupo 43 -

Parafusos para metal -

Porcas arruelas ,e rebites;
Grupo 44 - Tubos, can09 e

utensílios para canalizações
de água, gás e vapor; Grupo
46 - Metal em barras e em

cantoneiras; Grupo 47
Metal ,em chapas; Grupo 50
- Material. de fundição e de
soldas; Grupo 51 - Ácidos e

drogas; Grupo 52 - Tintas e

vernize&; Grupo 53 - Ma
terial de expediente; Grupo
55 - Fardamento, tecidos
artigos confeccionados, cal·
çados e aviamentos; Grup,
56 Munição de bôca
(mantimentos, carne peix.e
padaria, aves, verdu'ras (

frutas etc.); Grupo 57
Medicamentos e utensílim
de farmácia; Grupo 58
Material de transporte ter
re::':re, (sobressalentes e

acessórios para automóveis) ;
Grupo 59 - Material para
construção civil; Grupo 61 -

Material médico cirúrgico
odontológico, roupas e arti
gos diversos para uso das
,enfermarias; Grupo 62 -

Material para rancho de
Oficiais e Suboficiai[!; Grupo
63 - Material para rancho
de praças; Grupo 64 - Ma
terial para cozinhas e copas;
- e prestação de serviços.
I - DAS INSCRIÇõES
1. Todas as firmas inte�

ressadas deverão e[ltar pre
viamente ínscritas na Divi
são de Intendência dêste Co.
mando.

2. As insc-rições devem ser

processadan de acôrdo com
o . que d.efermina o Edital
Geral da Diretoria de In
tendência da Marinha- pu_
blicado no Diário Oficial da
União número duzentos e
vinte e oito (228) de 7-10
1958, páginas 2133.5/38.

3. São consideradas firmas
inscritas as que' satisfizerem
as exigênciau do meiso o VI,
da letra B, do referido Edi
tal Geral.

4. O recebimento de reque
rimentos solicitando inscri
ção, com validade para a

concorrência de qUe trata o

presente Edital, terminará
impreterívelmente no dia 26
de agôsto do corrente ano e

a assinatura dos respectivos
têrmos no dia 29 do meDmo
mês.
II - DAS PROPOSTAS
1, Não serão tomadas em

consideração as propostas
que não estejam rigorosa
mente de acôrdo com os têr-
mos dêute Edital, bem como
do Edital Geral da Diretoria
de Intendência da Marinha
e o Regulamento Geral de
Contabilidade Pública.

2. As propostas deverão
ser apresentadas em env.elo
pes fechados lacrados con
tendo cada envelope um

único Grupo de Material.
3. As propostan deverão
ser apresentadas em duas
vias, de acôrdo com os mo-

valor unitário de Cr$ .

18.870,00 (dezoito mil oitQcen
tostos e setenta cruzeiros),
títulos êstes, devidamente
protestados (docs. nrs. 2, 3, 4,
5, 6 e 7). 2. Apesar dos es-

forços da Suplicante, não lhe
O DOUTOR WALDE_ foi possível receber por via

MIRO CASCAES, 1.0 Juiz amigável, o débito do Réu,
Substituto, da La Ciro não lhe restando outro re_

cunfl�rição Judiciária do curso, senão a via judicial.
Estado. -no -exercício ple_ 3. Nessas condiçõefl com

no do Cargo de Juiz de fundamento no art. 177 nr. I,
Direito da l.a Vara d.esta do Código de Processo Civil,
�omarca de Florianópo� é esta para requerer a V.
11s, Estado de Santa Ca. K ,cia., seja o Réu citado por
tarina, na forma da lei 'edital, para pagar no prazo

FAZ, SABER aos que o pr�_ de lei a importância mencio.
sente edital de CITAÇAO nada, acrescina dos juros de

c?m o. prazo de vinte (20) mora, despesas de protento,
dIas vu·,em. ou dêle conheci_ custas e honorários de advo
mento tiverem, que por êste gado na base de 20%, ou no

meio, fica citado o Sr. DAVI mear bens à penhora, sob
MARTINS ou DAVID GUA_ p�na de não o fazendo, se

RIM MARTINS, para os de_ rem-lhe penhorados tantos
vidos fins, por todo o con_

de sem' bens, quantos bas
teúdo da petição e despacho t�m para, � pagamento inte_
seguinte:

.

. g.ral do debito, com os respec-
Petição I tl'�OS acréscimQs, ficando o

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi_
. Reu desde logo citado para

to da La Vara da Capital. .

todos os d�mais têrr�os d:;
Diz Comércio e Indíwtria

I �resente aç_�o e execuçao, ate
Germano Stein S.A., socie_! fmal, expedl.n�o-se para tan_
dade anônima brasileira com! t?, 0_necessano mandado de
sede ,em Joinville e filial nes_1 cItaçao. ,e penhora..4._ Anexa
ta Capital, por seus procura_

desde .la, u�a. certIdao pas
dores infra assinados, os ad-I sada p,elo. OfICial do. RegIstro
vogados Maurício dos Reifl e d� .Imovels, caso seja neces_

Norberto Brand brasileiros I sana a penhora. (Doc. anexo
solteiros, com 'escritório eu-{! nr. 8) 5. A Suplicante pro_
Florianópolis no Ed. Sul Amé_jl testa prova� o alegado por
rica 5.0 (doc. nr. 1), qUe é to�?S os melOS de prova[l ad_
esta para propo'r perante V.

c mItl9-0s, em direito, sem .ex_
Excia .. uma ação executiva clusao ue nenhu�, especlal
contra o Sr. pavi Martins, ou mente pe�o depOImento. pes_
David Guarim Martins, bra_ soa!?o R�u, �x�f!le de lIvros,
sileiro, casado, re[lidente em penclas, I�qUInçao de teste_

lugar incerto e ignorado, pe- munhas Juntada, �e docu_

los motivos que passa a eX- mentofl, etc. 6. �a a p.resen,.
Naval, Florianópoliu _ SC, em pôr: 1. A Suplicante é credo_ te, para os legaIS efeItos, o

2 de agôsto de 1960. ra do Réu, da importância de va�pr de Cr$ 56. 6�0,0�. �. De_
Haroldo Castello Cr$ 56.610,0 (' (cinquenta e fellmeJ?to. Flon�op<?lls, 29
Branco de Oliveira I:!eis mil, seisc.entos e dez cru_ de abnl qe .1960 (A�slllado)
Capitão de Corveta �eiros) repremmtada pelas ��o�aurlclo dos Rels, Advo_

(IM) Encarregado da Dupl. nrs. FLP - 6884, ven_
.

D h
Divisão de Inten- cidas em 30.1-60, 30-12-59, "A

espac o

dência. 9_12_59 respectivamente no .. Exp�ça_,se. manda?o
____________------------._ executlvo, dIgO, editaI. FpolIs.

30_4_60 (Assinado) Euclydes
de Cerqueira Cintra, Juiz de
Direito da La Vara, em exer_

cício".
Dado, djgo. E, para que

chegUe ao conhecimento de
tOdofl, mandou expedir o pre_
sente edital que será afixado
no lugar de costume e publi_
cado na forma da lei. Dado
e passado nesta cidade de

. Florianópolis, Estado de San_
ta Catarina, aos vinte e qua_
tro dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e sen
senta. Eu, (assinado) 1. E.
Carvalho, Escrevente Jura_
mentado o datilografei e
subscrevo. (Assinado) Wal_
demiro Cascaes, Juiz de Di_
reito da La Vara, Juiz de

prátka Direito, em exe'l.·cício.
Confere com o original.

1. E. Carvalho
Escrevente, p/E[lcr\vão.

:

\
4 mm de espessura; 3.° - Um

JUIZO DE DIREITO DA La balcão com 1,50 m de com,
VARA DE FLORIANóPOLIS primento, de madeira, 50 cm

de largura, com um vidro de
Edital de praça co.m o·

140X80 e 3 mm de espessura;
Prazo de vznte dzas .

4.0 - Uma caixa registrado,
ra marca Minex; 5.° - Uma

O Doutor Waldemiro I geladeira marca Climax côr
Cascaes, 1.0 �uiz Substi- Branca, altura 1,50 m: por
tuto da La CIrcunscrição 50 cm de largura n.v 1010
Judic!á!ia do Estado, no com motor s/n: 6.° - Um�
exerCI.CIO ple�o.do cargo Radiola, marca Philips, com
de JUIZ de Díreíto da La um Rádio da meerna marca

V:ara.' da.Comarca de rio, n.v 2509, cõr creme, em per�
rranópolís, S.C., na forma feito estado de conservacão
da lei,

- .

E, para que chegue ao co
nhecimento de todos, man,
dou expedir o presente edital
que será afixado no lugar de
costume e publicado na ror,
ma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Florianópolis,
Capital do Estado de Santa
Catarina, aos treze dias do
mêa de [ulho do ano de mil
novecentos e sessenta. Eu,
(ass.) Maria Juraeí da Silva,
Escrevente Juramentada, o

subscrevo. (Ass.) Waldemiro
Cascaes - Juiz de Díreíto.
Confere coro o oríígnal.

Maria, Juraci da Silva
E[I.}revente.

FAZ SABER aos 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
agôeto próximo vindouro, às
15 horas, o porteiro dos au,
ditórios dêste Juizo trará a

público pregão. de venda e ar;

rematação, a quem mais der
e o maior lance oferecer sõ.,
bre a avaliação de Cr$ ....

50.000,00, dos objetos penho
rados a MOAIR LINDOLFO
LUZ nos autos de ação exe,
cutiva n.? 12.852, que lhe mo,

ve FRANCISCO ASPIS, a sa,

ber:
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 ea,

pessura; 2.° - Um balcão
com 3 m de comprimento, de
madeira, 54 cm de largura,
com 3 vidros de 280x250 e

MISSA DE 7.0 DIA
O DIRETOR REGIONAL DOS CORREIOS E rELE

GRAFOS DE SANTA CATARINA, convida os parentes,
colegas e pessôas amigas do querido funcionário

OCTÁVIO MARQUES GUIMARÃES
para a missa de 7.0 dia que, por sua boníssima alma será

�eelbrada dia 12 (sexta feira), às 8 horas, na Catedral

l�fetropolitana, no altar de Nossa Senhora de Lourdes.
,-�--�-'-_�----

SALAS NO CENTRO
A L UG A - S E ó TIM A S S.A L A S

SERVIJNDO ESPECIALMENTE PARA ESCRITó
RI(�S, GABIINETE DENTÁRIO, CONSULTóRIO,
FOTOGRAFO, ETC., SITO À RUA JOÃO PINTO, 9

SOBRADO.
TRATAR PELO TELEFONE 3756 ou EDIFíCJO

BANCO DO COMÉRCIO - Apto. 205 - 2.0 andar.

T
JUIZO DE DIREITO DA PRI
MEIRA VARA DA COMARCA

DE FLORIANÓPOLIS
EDITAL DE CITAÇÃO COM'

O PRAZO DE VINTE
(20) DIAS

V EN D E-S E

CONFECClONA·SE QUALQUE� npo
Df CNAVE

Qua: franclsco ToIenlino, n.' II

OU

ALUGA-SE
Aluga-se ótima casa com amplo quintal. Ver à rua

São Francisco, 11 e tratar na Vidraçaria Santa

Efigênia.
_

'"!,'!'EII\

CLICHÊS E CABIa\1BOS DE BO·BRACHA
façam seú pedido na Empresa Gráfica Grajaú Ltda.

R1la Tiradentes, 53 - Florianópo!i9.
--------------------_._--

PRECISA-SE
De �abelereiras e manicures com bastante

e apresentáveis.
Tratar Hotel Royal apartamento, 505.

EDITAL •

\

Edital de de praça com o

prazo de vinte dias
JUíZO DE DIREITO DA P
VARA DE FLORIf\NÓPOLIS

O Doutor WALDEMIRO
CASCAES, 1.0 Juíz Su
bstituto , da l.a Circuns_
crição Judiciária do Es

tado, no exercício pieno
do cargo 'ce Juiz de Di
reito da La Vara, da Co
marca de Florianópolis,
S. C., I).a forma da lei,

FAZ SABER aos que o pre
sente edital de praça com o

prazo de vinte dtas, virem,
ou dêle conhecimento tive-

com o lote n.o 115, extreman
do de um lado com terras

de Hecílio D'Aquino e outros

e do Qutro lado, com ditas

de Maria Francisca ,de Me.

deiros e outros e mais uma

casa de madeira edificada no

mesmo terreno e um gálpão
de madeira, próprio para
oficina. Inscrito no Livro

n.'o 3-1 - fls. 225, têrmo

10.228, no Registro de Imó�

veis do 1.0 Ofício desta Co.

marca.

E, para que chegue ao co

nhecimento Ide todos, mandou
expedir o presente edital que
será afixado no lugar de cos

tume e publicado na forma
da lei Dado e passa,do nesta
cidade de Florianópolis aos

oito dias do mês de 'julho do
ano de mil novecentos e

sessenta. - Eu, ((ass.) Mai'ia
Juraci da Silva, Escrevente

Juramentada, o subscrevo.
(Ass.) WaI.demiro Cascaes,
Juiz de Direito.

Maria Juraci da Silva
Escrevente

CAMIONETA MODELO A
Vende-se lima empla,�ada para 1960.
Tratar cOm AMILTON 110 SAMDU - 'Estreito.

(11%S%%%%SSS%%<:�%itS"ÍEf,(}JrsssôiilÊSS$%SSSSS,Advogado� . n
ED. ZAHIA, 2.° ANDAR TELEFONE, 2248 n%SSS%%SSSS%SSSSSSS%SSSSSSSSS%%SSS%%SSSSSS%S,

SABonoso1
S Ó C A·F E Z I T O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�

íiõificàilõiliiõilss1õõãi! R:���;���tt�:�e���]����A
.... - _.• ""-..:'Q. __ '-& .... '. , EWALDO J. R. SCHAEFER

DR HE�RIQUE PRISCO ORA. ·EBE B. BARR.OS Exames uo. Estõ'mago. - Vesicula Biliar � Rins

l.ARAISO i
Torax - Ossos - Intestino, etc.

C;LINICA DE. CRIANÇAS Hi-terosu lptngog ra í'ta Radiugrafia Obstétrica
LODlultórl. • Il.......t. COllnn.. (Gr.rvidez ) ...:__ Radiologia Pediátrica.

A' lI.r.W. LI. liU a,t. I Selunda , ,.&-f.lra DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
tu J6 à' 17 110'" SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

T." - ..., ENDER1l:ÇO: Rua ITmã Benwarda s/n. õníbus à por-

D-RA-.-EY-A-B,-SC-HW-E-ID-SO-N-BIC-HL-ER
ta (Almte. Lamêgo).

CUNICA 'DE SENHORAS E CRIANCAS
•

Especialista em moléstia. de anus e recto.

Tratamento de hemorroidas, fistula., etc.

enrela &naJ
CONSULTóRIO: - P,ua CeI. Pedro Demoro, 1553 -

Estreito

f'UBL1CIDAOI
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - VlrgUio Dias
_._ Ivo Frutuoso.

KIPRIS.NTANTI
Iwp.reuntaç6u A. S. �. Li4Ia.
HIO:- Rua Sena40r Da.,.. " - i.. �•••r - DR. ANTON(O MUNIZ DB

TeL 11i••4

EDITOU "O _ADO'· LTIJ&.

é) &.dtaCÚJ.
Rua COll8eJhelro mafra, 160

Telefone 3022 - Csa. Postal 139
ILnderê(o Telearáttco ESTAno

UIHE'I'OH
f{ Li beus de Arruda Ramo.

fi E R E-N T K

UO!1l!OIlUS Fernandes de Aquino

HEDAfORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machaa.o - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzl

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvena] - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. MHton Leite da Costa -

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

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Maior - RuI Lobo - Rozendo V. Lima

Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

" P.ul. Ra. Vitória 167 - e•• , n -

Tel. 34-81.'
8e.rvl(o Telecráf1co da UNIT.O PR.S8 (U - .. )

AGENTES I CORRJIlSPO.rm.NT.�
" .. T6dol '"' lIiunk1plo.? �ANTA CATARINA

.ANUNC�J8 ,

lIIuHalltojl éonlnto, d. acordo co... laMla •• tir.'

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respcusabílíza peloe
cour ertos emitidos nos artiaos assinados

·Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

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

...� � .

João Morilz s. ,8.

"A SOBERANA" PWAÇ� 11 DI: NOVEMBRO - .SQUINA
IlIJA FELIPE SCRMIDT

j>'(LlAL .·'A SABJ:RANA" DISTRITO· DO &8'f:::l1TO - CANTO

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

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

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

Fone 2391 e 3426.
_11 _

A P�R E N D A I N G LÊS
com o Prof. Mr. Edward Green

à ru�Tenente Silveira, 42

1---SY"NTEi{C>I
I P a' r a o a s s o a I h o I
Id o seu E s c r i t ó r i o o u L a r i
• •

; Beleza i
• I •

I Distincão !
P

,

i
;

Durabilidadeii Informações e Orçamento
i Osvaldo Meira •

: Av. Mauro Ramos 206 - Fone 2758 I
.� �

••liU••••••e M "..,.1r•••

Carlos Corrêa.
DOENÇAS Da SBNHORAS
PARTOS - OPERAÇO�S -

PARTO SEM DOR pelo m"04o
plloo-profUatlco

ConsultórIo; Rua João PlDio a. 10.
das 16.00 àl UMO hor.. A_JI4.
com hor" marcad.. Ttldoa., .

��:..�:..�:.::.�' '�-'!"I S TU D I O J U R ID I (O I,
! :
• Mauricio dos ReIs - advogado

.

•
• •
• Norberto Brand - advogado (l

j I Advocacia em geral no Estado de &;.'Especlalllt. em molê.tl... 4t Se-

I Santa Catarina ••
:

nboras e vlal urln,rlal. Cura r._

dlcal dai Inteoçõea agude.,. I crô-
ntcas, do aparêlho gen\t:ôlurlnárlo

I Correspondentes: ::em 80mb!:'. o. IaXOI. DO�I}", do INGLATERRA BRASíLIA
ai;larêlho Dlgeltlvo I 'dO; a.ttm.
nervoso. Horário: lO� li 1. I I ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO :
21& àl 6 boral - COIlIllUórlo: I

ARGENTINA SAO PAULO •

Rue. Tlradente•. 12 - 1.0 &1).4ar Ed. SUL AMÊRICA 50 andar. -�:
- Fone 8246. R8Ild'ncl.: &..

• Fones: 2198 e 2681 :
Lacerda CoutinhO. 11 (Chicu. dO 1 ,
Espanha - Foae 1141.

DR. SAMUEL FONSECA

·11i'DICO
.�

Operaçõ" - Doenç". a. SlnllO_
ra. - Clínica oe Adultol

Curso de EspeCialização no .[!oapl
te.1 dOI Servldorel do 1Iltaclo.

(SerViço do prot. Mariano di AD.
drade ). consultai; Pela mr.nhã no

Hospital de carIdade. 'A tard. dai

l5.30 noras em diante no ccnsul

tório. à Rua Nunel Machado, 17.

esquina da Tlradentt. - TIltf.

2766. Re�ldêncla - Rua Iar••

ohal Gania D'Eça. n.o ln. - TIl,

U20.

JjIt
DR. A1RTON DE OLI

VEIRA

DOSNÇAS DO PULRÃO
- TUBEltCULOSIi -

Conlult61'10 -- Rua Fel1p�
Schmldt. 3M -- Te1. 1801.

Hor,rlo; dai 14 li 16 hor...

Re.ldêncla - Ftllpe Schmld•.
n.o 1117.

ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOG1A
ORTOPEDIA

ConsultóflO: Joãc. Pinto. 14 -

Consulta: da. 16 à' 17 nora•• dl'_

ríament e. MenOl .01 I,bado. RI- \

illdêncla: Bocaluv", 1315. Font !714

DR. WALMOn ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculaad. Nacio_
nal de Medicina da Ulljv�ll<ladl

.

do BruU

Ex-Interno por concurso da ....r_

nldade._Esoola. (SerVIço do prot.
Octávio Rodrlgue. Llm.). Ix
Interno do Serviço de CIrurgIa do

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

Janeiro. Médico <lo HOlpltal l1e

Caridade e da Maternldadt Dr

DR. LAURO DAUHA
CLINICA GI_.&L

DR. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GIRAL

Doença. de Senhoral - proolO
logl. - Eletrlcldadl .l[êc1lc.

Consultório; Rua VIctor .1[11_
r..llel n.o 28 - Telefone 13i)7

Conlultal: Dal 15 boral em dlan'l.
Residência; Fone. 8.4za. Rua Blll
men.u. n. 71.

Dr. Mig'uel E M. Orofino
- Cirurgião dentista-
Clínica de adultos - Raios X
AUSENTE ATE' AGOSTO -

CURSO DE ESPECIALIZA_
ÇAO DE PERIODONTIA com
o prof. S. Sthal da Universi_
dade Ide Nova York, no Rio
de JaQeiro.
Edifício São Jorge - Sala

16. Telefone 2862

FLOlllANOPOLJ.

DENTADURAS INFERIORES
M€TODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

,

DR. MOORRIS SCHWEIDSONI
CIRURGlAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARi\NA
RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENT'OS DE CANAL

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

CUNICA _SANTA CA'ARIHA
Clinica Geral /

Doencas Nervosas e Mentais -
.

,-
Angustia - Complexos - Ataques - Manias -- !Problemático Afetiva e sexual

•
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia - •

Insullnaterapia - Cardiozolornpia - sonoterapta e :
Psicoterapia. :

Direção dos Psíquíátras - :.

I DR. PERCY JOãO DE BORBA :

:
DR. JOSÊ TAVARES IRACEMA :
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE •

• CONSULTAS: Das 15 às 18 horas I! Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 :
I .

(Praça Etelv.ina Luz) t!
...................................� ......

-

,

. DR. ARMANDO YALERIO DE ASSIS
Comunica aos seus elíentes o novo norár;o

tas .

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

de consul-

Consultas Rua Nunes Machado. 7 tone 3738.

CIRURGIÃO - DENTfsTA
Clínica - Prótese :._ Cirurgia Bucal

Raio X - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta 'velo::idade
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultório e Residência:
Rua Jerônimo Coelho 16 - 1.0 arrdar - Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas

DR. MIGUEL E. M� OROFINO
CIRURGIÃO - DENTIS'fA

PELA
Un'iversidade do Rio Grande do Sul

Clínica. de adultos - Raio X
Dentisteria operatória pelo processo de alta

velocidade _ AERO TURBEX FAIRFAX

Exclusivamente cOm horas marcadas
Consultório - Ed. São Jorge - conj. 16-17-18
Te!. 2862 - Rua Traja:no - LO andar.

IMPRESSORA l

IDlt)�il� Ifhtt. I
--_CE;@>---

....

CARIMBOS" ENCADERNAÇOES
SERVI ÇO DE C LI eH ER r J\

coM P E RF E I çÃo E .R A PJ D [ Z 'IRUI=l CONSÊLHEÚ�O MÃFRA. 123.i

E

RAUL P'�REIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões 'rabalhistas�'

I
/

&"crttórlo: Rua Joio PInto n, l' lObO
l�lefone D.. 2.t17 - cma PJiI\al n. U

EiORABIO: Du 1& LI 17 Iloraa.
xxx

Escritório de Advoéacia /
RU<l Felipe Schmiclt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis

I Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago

I·
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásio Nery Caon

Questões TrabalhIstas - Causas cíveis, comerciais, crimi
nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven
da de imóveis - Naturalização - Inventários - oobran-

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e pertcías
PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES

A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.O 167 - C.RE.A. - 10.a REGIAO - S.C.
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

I

Notas Fiscais
IMPRIME-SE

Preço de'20 blocos c/ 2

CR$ 500,00
Rua Monsenhor Topp, 23 ou

pelo telefone 3160

vias

(recado)

ti CAFEZINHO, NÃO! i I
CAFE ZITO! -I

Dr. Hélio Peixol�
ADVOGADO

Escritório _ Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 2° Andar -

Salá 4.

ResidêncIa Alameda
Adolfo Konder nO 27.
Caixa Postal 406.

Telefone - 2422.

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRU,RGIA -

CLíNICA GERAL
.

Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 àa 19 horas (ao la
do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Saraiva, 470

- Estreito - Fones 2322 e

6367.

Gráfica Continente
Lida. ...J

Tipografia e fábrica dll

Gar1mbo. Impressos em geral
Rrua Aracy Vaz Callado, 186
Estreito - FlorianópolisDR. HURI GOMES

MENDONÇA DR. GUARACY A.

SANTOSMeDICO

Pré-Natal - Partos - Ope
)'aç6es � Doenças de Se
nhoras � Clínica Geral
Rcsidêncla: Cirurgião Dentista

Especlalllta em dentadura. anil.

tOmlca•. HorárIo; Das 8 àI 12 ti

!\tende com hora maroad.

Avlaa lUa distinta ollentel. Que

mudou leu oonlultórlo para 110 rua

Felipe SoJunldt, n. 89-A - ,!li

frente a Padaria Carioca.

Rua Gal. Bittencoc,rt n. 121.
Telefone: 2651.
Consult6rlo:

Rua Felipe Schmldt a. 87,
Esq. Alvaro de Carvalbo.
Horário:

Das 16,00 às 18,00, diarIa
mente exceto, aos sãbado..s

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'ICOlUNAf CATÕLlCAI, este símbolo nas construções, é uma

garantia de qualidade
A. SCHMIDT

APÊLOUM
Recebemos de' São Paulo ta que recebemos e ao mesmo

uma carta que transcrevemos tempo fazemos o apêlo para.
abaixo: os coracões bondosos que ISão Paulo, ie de junho queiram cooperar com a cam,

de 1960 panha do SELOS USADOS,
Ilmo. Sr. da "Coluna Oa, enviando para o seguinte en,

tólíca". dereço: GRUPO MISSIONÁ_
VIVA JESUS! RIO DOM LASAGNA Rua

Sabemos 'que seu tempo é Pio XI, 102'4 - Lapa �
ouro. Porisso não pretende- São Paulo. Imos tirar.Ihe mais que um

.0'--

minuto. E êste minuto será SENTINELA' DA FÉ E

Ium tesouro precioso, com que DA EDUCA:CÁO
V. S. podará enríquecer.se, Tapuruquara - AM (Brac '

dedícandoco aos neceseíta, síl) - (AMS) - Noticiamos
dos. em nosso número anterior

Pela experiência da vida que a MiE!3ão salesiana do

cotidíana, terá V. S. notado Cauaboris contava com mais

que há muita coisa neste dois ardorosos operários na

mundo, supérflua e inútil pessoa do Pe. Jos; Schneider

para alguns, mas que nas e do irmão coadjuntor Valé-

, _�----...____ mãos de outros frutifica e rio. Foi êste grande passo pa;

I

2A
·� 1 torna se não só útil mal) ra a Míseão, pois o Pe. Góis

'�LU·.mB�E 1 'AE GOST::--'D-L.� neces;árla. Queremos'�ndi. pôde assim abrir um interna-

........ bI' m-P1 car.Ihs uma dessas coisas: to para 30 dêsses índios bran

, �, os SELOS USADO.3. Quantas cos, os "araraíbas" e os "uaí,

iiiiiiIIl r I vêzes êlee passam pela sua cás", Neste, trabal�o � auxí,'

U
- � mesa de trabalho ou por liado também por índíoe, ex- I

I
suas mãos e destas para a alunos de Tapuruquara. Esta

". cesta de lixo, às vêzes até em I -e as demais notícias da Ama-

PR OGRAMA OO MES grandes quantidades. I zônia são.nos fornecidas ne ,

,

V.S. já pensou quanto êlee lo missionário salesiano, Pe.
DIA 12 _:,.. SEXTA-FEIRA podem valer? Se quiser ta, Casimiro J. Békflta, da Missão

JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO zer-nos o obséquio de recor , de Tapuruquara.
LOCAL: SEDE SOqlAL - Horário: 19,30 horas tá_los, guardá-los em caixas --:0:--

ENTREGA DE DIPLOMAS AOS SóCIOS REMIDOS' e no.los enviar, veja em que, NOVOS BISPOS

PREÇO INpIVIDUAL - Cr$ 250,00 se podem transformar: em . MISSIONÁRIOS
CASAL - CR$ 500,00 remédios, roupas, alimentos, ROMA (Itália) - (A.M.S.)

DIA 13 SABADO rívroa didáticos instrumentos - S.S. o Papa João XXIII sa,

BAILE, DE GALA agrícolas para' tantos índí., grou no dia 8 de maio pró-
APRHSENTAÇÃO DAS DEBUTANTES 6enas espalhados pelas nos- ximo passado 14 novos bis-

HORÁRIO, - 22,30 HORAS sas imensas selvas da Bacia pOI> da Ásia e da Arrtca, S.

RESERVA DE MESAS: A partir do dia 4, Amazônica e da Bacia do Ex. a Dom Fulton Sheen,

A CR$ 200,00. Paraná-Paraguai. Pela má; bispo auxiliar de Nova Ior ,

�ica alquimia da caridade, que, foi um dos bispos con,

podem torná-Ice brasileiros sagrantes.
conscientes e cristãos convíc, --':0:--

tos. �j \ �NCONTRO DE DOIS

Temos certeza de que, V�S, VELHINHOS
nos ajudará a colaborar para 'I'apuruguara - A,M (Era.

esta sublime transformação. síl) - (A.M.S.) - Foi deve.

Para tanto, bastará que vá ras interessante a recepção
ajuntando os seloe usados que feita ao irmão coadjutor sr.

chegarem às suas mãos, Te. Valério na tribo dos "araraí.

cortando.os, mas deixando bas", O velho "tuíxaua", ao

sempre _ pequena fnargem. ver aquêle velhinho símpátí.,
Quando tiver uma quantida. co, de cabeças Ib'rancos; roí,

de razoável, poderá remetê, lhe ao encontro e o abraçou
pclla, endereçou ofício à dí- los para o enderêço acima. i dizendo: "'Apa", isto é" "meu
.retoria do Atlético, confiro Confiados neste abnegado irmão". O abraço, sôbre gra,
mando a participação do auxílio de V.S., agradecemos- cioso, foi muito cordial. Ob
clube' tricolor do Estreito, no lhe de coração e, maia do que aervamos que sóments êstes

campeonato de juvenis da nós, saberão ser.Ihe gratos índios exteriorizam seus are,
cidade. Como se sabe o Atlé, os indígenas que, por esta co- tos. As outras tribos, como os

tico depois de comparecer � laboração ao mesmo tempo Tucanos, por exemplo, nunca

ceun:ão evocar �e acôrdo, I simples e valiosa, serão gran_ o fazem. Em seguida correu

#-' mamfestou deseJO de nao demente beneficiados. para a sua barraca, trouxe os

_,. participar.
'

Entretanto aqui eDtaremos enfeites com que adornava
12 m. e Lila aos 28 m. en-' - -- xXx-,- sempre à sua disposição. Res_ ,Deus braços e os colocou no

quanto que Watdemar con-\ O Guaran:y demonstrou, na peitosas saudações dos, braço do "irmão". Os filhos

signo uo ponto de honra d03 manhã de domingo, ao le- Sócios do Grupo Missionário do "tuixaua" passaram a

v,astoverdinos. Quadros: 0-
I

vantar o título de c!l!mpeao Dom Lasagna chamar ao nosso irmão coado

límpico: Alemão (Bernarêlo); I do. Torneio Início de Juve- P.S. _ Agradecemos a car_ jutor de "tio".

Bianchine, Nilson e Acary, I nis, Que é forte candidato ae -- ------

Hé!ío e Aduci; Nenê, Lila, I título do certame, apareceu. Coluna do CLUBE DE DIRETOR'ES
Onon, Mauro e Nanico. vas_1 do também o Bocaiuva com

to Verde: Largura; Sarará, I credenciais, pois demonstrou LOJISTA' D'E FLO:RIAN:O'POLISIvo e Galego; Fritz e Walde_ i etsar bem armado para o J
mar; Lazita, Jango, Qua�or-: certame. 1. Realizou.se dia 9 a 2.0 as portas abertas para inscri_

ze, Heitor e Michel. O árbitro -,- x Xx-- reunião do Clube, onde foram ção de qualquer firma dedi_
foi o senhor Francisco otto A equipe do Fernando Rau- debatidos assuntos de grano cada ao comépcio lojista a

I

Bohen com' fraco trabalho,llino derrotou na tarde de de importância. varejo de Florianópolis. I
Anormalidades: Quatorze e I dOl-r:ingo ao onze do Cristais 2. A comissão organizado_' 4. A terceira reunião ordi-

Hélio foram expulsos da can-
'

Hering, pela contagem de ra do Clube adotou de início, nária do Clube realizar-se-á
cha por terem sido o pivot '3X2, em prélio grandemente para a formação do quadro dia 23 no restaurante do Lir:;x,

ela grande confusão em que m8vimentado. Na preliminar, é'Jcial, o critério da convidar Tenis Clube.
brigaram a maioria dos jo_ tan:.bém venceu o Fernando as firmas comerciais que tra-I 5. Foi marcada para o difl,

gaelores de .ambos os qua- Raulino por 3x1. balham com crediário orga.' 16, uma reunião extraordi.

dros. __ x Xx-- nizado. I nária, na Federação do Co,

RIO DO SUL - Quinze de Na tarde de domingo no 3. O Clube continua com mércio para serem af..'3enta-

NovembrQ e Atlética Bancá· campo do Osvaldo Cruz, de-
'

das as bases do Serviço, cl6

ria, finalizaram o certame frontaram as equipes do Os- , .proteção ao Crédito do Clube.

da Liga Ricsulense de Des· valdo Cruz e Continental. Vi- 6. Continuam chegando d�
outros Clubes congêne�es,portos, quancl.o a equipe ban_ tória apertada do Osvaldo .

cária, ultrapassando qual. Cruz por 6x5. Marcand'o pa.
votos congratulatórios pela Iquer expectativa, surpreen- ra os vencedores: Carlito,
nossa fundação.

d t·
7. Foram preenchidOS OLl

eu. ao onze qui.nzista a e Dilney, Zilton II, Lauri e Be-
claros da Comissão de Rela

e:: ta,o líder invicto do certa-I tÍl�ho enquanto Carlito con-

m, \ pela contagem de 4x3. tra, Marréco 2 e Sadi, con_
ções Públicas, de três mem_

I lJros, ficando a mesma for_Já no primeiro tempo, ven_ signarám para os vencidos.
ciam os da Atlética aBncária, O onzé do Osvaldo Cruz ali_

mada pelos Srs. Miguel Her-
mínio Daux, 'Carlos Bonetti

pela contagem de 4x2, ten. nhou com: Argentino; Ce·
e Roberto Bes[�a

do o Quinze após pequena zar, Carlito e Adilson; Zilton 8. A "Comissão do emble.
reação, .diminuir para '4x9, I e Luiz; Zilton n, Betinho, ma" já enttegou seus traba_
com que terminou o cotejo'. Lomayer, Lauri e Dilney. Ih tos, end<;> sido aprovado o i

'

Quadros: Atlética Bancária -- x X X-,- projeto de um sugestivo

em_Icom: Pe�ro Marco; Jatir, Na próxima quarta feira, blema.
Onildo e E'cio; Gastaldi e estará reunido o Tribunal doe

Lula; Antoninho, Moacir, Justiça cl,o Campeonato de AGRADECIMENTOSCarlinhos, Renato e Cará. Amaflsres para julgar os ca-

Quinze de Novembro: Pipe; sos ccnstantes da pauta. Na
Castelani, Hans e Geraldo;! quinta feira o TJD, da FCF,
Arão e Gago; AcaciO-, Gui- I voltará a se reunir novamcn_

nha" Manéca, Pimba e Emir. te para julgamentos de di_

Marcaram para os vencedo- versos processos.
réS: Gastandi, Cará, Moacir -- x X :x--

e Renato. Para o Quinze; O Super campeonato,ta
Guinha 2 e Manéca. O árbi- cidade de Blumenau, terá se- sociação" demonstrando com

tro foi o- sr. Dário dos Anjos, quência na tarde .d.e domin- i.S<!O, que os ilustres homens

com reguIar trabalho, tendo go, com a efetuação do prélio públicos também têm às

expulso Carlinhos, do elenco que reumra as
. equipes do atenções voltadas com as

da Atlética Bancária. Vasto Verde e do Palmeiras. grandes ftnalidades benéficas

�I
canica. O Presidente do Conselho Del i
berativo é o Dr. Arnoldo 'Soares Cúneo.

O' CLUBE "DOZE DE AGÔSTO", com

pleta hoje, o seu 88.° aniversário de

fundação. O simpático clube da rua João
Pinto, comemorará esta data no dia de

amanhã, com um grande BAILE de GA
LA, onde estarão presentes o "mundo"
social catarinense . .tste clube, foi fun
dado no dia 12 de Agôsto de 1872, num
prédio da rua Augusta, hoje, João Pinto,
(possívelmente na residência de Estevão
Pinto da Luz). Na o asião f'oram os seus

primeiros diretores e fundadores os se

guintes membros: Estevão Pinto da Luz,
Presidente; Antonio Venancio da Costa,
Vice-Presidente; Ildefonso Marques Li

nhares, Secretário; Diogo de Mendonça
de Barbalho, Tesoureiro; Juvencio Mar
tins Costa, Procurador e Orador; Artur
Alvir, Leonel Heleodoro da Luz, Raimun
do 4ntonio de Faria, .João Marques de
Linhares, João Leopoldíno Teixeira Bas
tos, .João Augusto Fagundes de Melo,
Boaventura da Costa Vinhas, Severo
Francisco Pereira e João de Souza Si
queira - êstes faziam parte da diretoria.

* AMANHÃ, na noite de grande ga
la, no tradicional clube da Rua João
Pinto, quarenta e duas moças farão o seu

DEBUTE, na sociedade catarinense.

DEBUTANTES I* Ezir Moritz ; Ilse Moritz; Selma
Machado Pacheco; Scheila Carpis Costa;
Tania Dorneles; Sônia Simas Silva; Célia
Terezinha de Souza; Lucia Lange;

Ma-lrilene Beck; Heloisa da Silva Hoeschl;
Olga Zattar Mllssi; Yara Bitt.encourtKastirig : 'I'ân ia Helena Fialho; Içara
Maria Nocetí ; Denise Noceti Irri:; Ice; Eu, �
genia Marcia Noceti; Marita Areãov
Meyer ; Elayue Amin; Virg inia Ramos; �
Cheio de Castro; Dalila Clotilde Busta-j
mente; Silvia Hoepcke da Silva;

Doris.1Maria Ramos Gomes; Alice Maria Vaz;
Delmar Bellin Amante; Margot Pain
Luz; Gracia Regina Assis; Diva Maria

Carvalho; Julinha Câmara; Stella Maris
'

Passerino; Alice Vieira da Rosa; Leda

Regina Deu cher ; Eloisa Horn; Helen
Nader; Carmen Guasco; Mirian Lígocki
Carvalho; Vera Regina de Abreu Schnai-

Impermeabiiizantes

* Atualmente a diretoria é constitui
da de vinte e um membros: Presidente,
Dr. Eugênio 'I'rompowsky Taulois Filho;
1.0 vice-Presidente, Dr. Armando Valéria
de Assis; 2.° vice-Presidente, Dr. Fran
cisco Grilo; Diretor Secretário, Sr. Hi
ram do Livramento; 1.0 Secretário, Dal
miro Agapito Mafra; 2.0 Secretário, Dr.
Jorge Seara Polidora; Diretor Tesourei
ro, Dr. Rui Carlos Batista; '1.0 Tesourei.

1'0, Sr. Mario José Mateus ; 2.0 Tesourei.

1'0, Se. Luiz Alberto de C. Cin tra ; Diretor
do Depto, Social, Dr. Paulo Bauer Filho;
Sub-Diretor do Dpto. Social, Sr. Floris.
belo Silva; Diretor do Dpto. Cultural, Dr.
Jauro Linares : Di retor do Dpto. do Bal

neário, Sr. Aroldo Pessi; Diretor do

Dpto. de Jogos de Salão, Sr. Carlos Ro
dolfo Pinto da Luz; Sub-Diretor, do Dpto,
Jogos de Salão - Divisão de Esgrima, Sr.
Carlos Rodolfo Pinto da Luz; Sub-Dire
tor do Dpto, Jogos de Salão - Divisão de

Xadrez, Dr. Silvio Ney Soncini ; Diretor

I
Jo Dpto, Jogos de Cancha, Dr. Paulo

,

Fran:o Cabral; Oradores, Dr. Dib Che ..

rem e Dr. Augusto Wolf. Pres-idente dá
iNova Sede, GEN�RAL WEBER VIEIRA .* SALVE! O CLUBE "DOZE D�

,

.

'DARO�A, Tesour,eiro,. Sr. Newton Szpo. AGôSTO" - 1872 • 1960.
'SSS:S%SSSSSSSSSi S"'S%%S%$%%SSS;%$5," :;"%��-"�'"':��::a "ssss

der; Léa Mendes ; Iara Maria Senna ;
Irene Lacerda : Ros ita Oliveira e Mari
leide Abraham.

* A CAIXA ECONóMICA FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO, AUTORIZOU O
EMPRÉSTIMO DE DOZE MILHõES DE
CRUZEIROS. AO CLUBE DOZE DE

ApOSTO, PELA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL DE SANTA CATARINA, PA
RA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SÉDE.

* HOJE, às 19,30 horas, haverá um

jantar de confraternização no Clube 12
de Agôsto. As debutantes são convidadas

especiais. Agradeço o c-onvite e estarei

presente.

* ESTE colunista, no ensejo da data

que hoje transcorre, leva aos membros
da diretoria e a tôdos os seus sócios, vo
tos de felicidade e de progresso.

nado com o cotejo Austria e

::::aravàna do Ar.

--.:lÇXx�.
Odiretor do Conselho Ar ,

bitral da FCF. dr. Abel Ca-

clube, devendo ficar inativo

durante 20. dias aproximada,
mente.

-.�, .

",.,;
--'xXx--

"

São Paulo, Postal Telegrá
fico e Tamandaré são os

líderes do campeonato ama

dorista de futebol que terá

sequêndía ma tarde de sá,

�
MERECE UM PRESfNTE
NO DIA14 DE AGóSTO

\

00 PAPA'
Associação- Beneficente de

Santa Catarína, vem de pú
blicQ, agradecer aos Srs. Pre_

feito Municipal, Deputad09
Estaduais... e Vereatdol'es, pelo
cooperativismo soci�l que os

mesmos vem dando'a esta As

para com o povo catarinense.
Dr. Carlos Gonzaga Filho

Presigente

COLAeOiAçÃO de W_lfNHARf(1-pub. p/ClU8f dos WJ'STASFOR�O
I R M Ao S BITENCOiJRT

í(A�\_�AO ... �Ó ' 'ON� 15Qi

� Olr0'>tlO 0 ....... ':"-""
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Celso rumo
.

ao Oeste; Campanhá
Segue hoje para o oeste do Esti�O, o candidato Celso

.

Ramos junfame lte com o deputado Doulel de Andrade, percorrerádi
versos municípios daquela região.

COLIGAÇÕES - COMISSÃO CiENTRAL .

Fcram escolhidos ontem à ciona a Comissão contraí. DE CURITIBANOS..

r.��t1��f�����:� �ª�::;:ri��:!!��:� FOI- u'USC�ll �Ig e 8911U tU.08�UI·gdosana aqui na Capital e no Dib Cherem U n, U UUinterior da Ilha. Membros partídáríos
O Comitê terá como séde, PSD - deputado Ivo Mon; .

os salões �.o Clube 15 de tenegro, Vereador Hélio Pei- O desespero resultante

novembro,' ex- Democrata, xôto, Arnaldo Tavares, i»: da certeza da derrota está
, Ievando os mandões ude ,situado à Praça XV onde sé M. Comelli, Tunbio Sil-

nístas em Curitibanos aserão atendidos os correll., va e Antônio Apóstolo.
gionários. -FTB _ Syrth Nicolleli, jor. recorrerem à violência e às

Ficou estabelecido, que tô, Silveira Lenzi e João dos arbitrariedades.

.(los os assuntos pertinentes Passos Xavier. Em dias da semana pas;
à campanha em Florianó- PRP _ Coronel Maurício sada, o Delegado Auxiliar

polis, Estreito e no interior Spalding de Souza, Hélio da DOPS, sr. Miranda, foi

da Ilha, deverão ser trata, Mosimann, Flodoardo Sena à vila de Ponte Alta do

dos no Comitê, onde run, e Dr. Jucélio Costa.

INJURIANDO OS PARTiDOS Tristezas
.

à Beira-
Encerrando o lintedresCsantte RProgramla radiofÔnti�O mar ...

que o produtor Pau o a os a amos co oca no ar a-

das as quartas-feiras, o sr. Nerêu corres, perguntado na Têm razão os nossos aâ:
ver!'lÍrios políticos quandovitória de quem acredita, no próximo pleito para a su,
se mostram sobressalttulos

cessão governamental, não surpreendeu OD ouvintes, diante do panorama polí-
afirmando acreditar na vitória do sr. Irineu Bornhausen, tico do nosso Estado.
de quem foi íntimo colaborador. Razões de soom porque

1 econhecemos ser muito
Justificando a sua crenca, disse que havia pergun.,

tturo e decepcionante pe«,
tado ao Senador com que elementos esperava contar der uma eleição, porque
p.u a a vitória, se todos OL: partidos se aliam contra a essa perda significa muita
sua. pessoa, ao que respondeu o interpelado- "O Cel, coisa. Perda de çooêrno, de
so fica com as cúpulas partidárias e eu com os votos". poderes de mando e »zes.

mo ãc desmandos. Perda
Este otímterno do Sena-

de suuaçao fácil e cômoda.
dor, com o qual preten�e oposicionista é dono de um

7'7/.ào isso não é aquele
galvanizar as suas desaní., programa, de uma verda,

"vai que é mole" porque à
madas hostes, -entretanto deira mística que influi

altura dos acontecimentos,
ravela urua índesculpável poderosamente' sôbre os

o "slogan" se transtor.
injúria às organízações po; partídártoa Não se poderá

mau em outro: "C'uidado
líticas exístentee no Es_ negar este conteudo moral

que é duro" ...
tado. a qualquer dos partidos
Ou S. Excia. acredita qUe preterem conservar-se O povo decidiiu e está

que os partidários do PTB, pequenos com êle a tornar- decidido: Lott e Jango e

do PRP do PL, e do PDC se grandes sem o substítu, cetso.tsoutei. Nada o tará
são capazes de vender os to ideológico que os orga, retroceder diante rlesta
seus votos, que o Senador niza. inabalável e defi1�iti'/)(t re ..

tentará comprar na véspe , Pensar o Senador que solucão, Nem as calsinia» e

ra cio pleIto, ou então está poderá comprar eu te tun, intrigas soezes; nem os

crente de que .os dtrígentee damento moral e Ideológí- boatos os' mais estanatúr:
dessas organizações poli- co, por dinheiro ou por dia!'; nem promessas de

tícas não passam de ran, cargos, admitir que a dia- transferir o ceu para Sem"

taches, sem qualquer pres- lética de alguns desconten, ta Catarina; nem o di"

tiglo dentro dos seus par- tes poderá destruir a solí , nheiro qu« queima a cons-
- tidos. dês do edifício partidário, ciência, mergulhando no

Nem uma, nem outra ou é supino otimismo ou remorso e no abastetrda-

coisa, todavia, acontece. acreditar que os partidos mento tudo o que foi nobre
As cúpulas partidárias oposicionistaD são compos- e dígno; nada, al}sol'Uw"

representam e expressllm a tos de um eleitorado sem rnente nawa disso poderá
soma da vontade do seu expres,são, disposto a ban- entibiar o ânimo, a dect-
eleitorado. São os me"mos dear-se ao primeiro aceno são e a jirme vontacl.e do

eleitores que irão votar a de um candidato que já os eleitor pessedista e pete-
3 de outubro que as elege- enganou uma Vez e preten- hista com os homens das

ram, que nelas depositaram de enganá-los novamente. demais coligações parti(Zá-
a sua confiança, que a elas Se o prestigio, o valor, a rias.

entregaram as funções de influência das imponderá-, Por tudo ,isso e mudo

direcão dos respectivos veil:! dissidências dos Par- mais ainda e qUe anuam

partidOS. tidos é considerado pelo tristes já se considerand.o

Se elas não tivessem sa- Senador como capaz de vencidos os que sentern a

bido orientá-los e conduZÍ- submete-r o eleitorado, por- inevitável derrota 710 (!-ia :J;

los .evidentemente as con_ que sairam elas das respec- de outubro, que têm pressa

ve�ções, 'antes de se pro- Itivas Convenções sem a- de chegar.
nunciarem livremente pela companhamento, sosinhas Empregos de última ho-
candidatura do sr. Celso e Ll3m eco?

.

ra, transformação de de-

Ramos, as teriam destitui- Que, o Sr. Irineu Bor- legados e süb-deZegados
do. Entretanto em tôdas nhausen, que está no de- com estrela no jardamen�
elaL', a maioriá esmagado- ver de aplicar o óleo can- to [(. ]dto de sherijes dos
ra dos convencionais, ex- forado da sua palavra aos filmes americanos CCliW ;:á
nressão da vontade parti- seus partidários, diga isto pensam os homens de [JO-

dária, manifestou-se pelo nos comícios e nas casas dos vêrno jazer ,nada 'i.:alem,
adversário do sr. Irineu ingênuo[l, ainda se admite. porque CELSO vem ai e

Bornhausen, que pensa po- Mas que use de tal ar- limpará o eirad'o, porque
der, com a sedução das pa_ gumento para consolidar a sua estrela .não é de leta

lavra[l dos raros dissiden- fé e a confiança de um pintada.
tes que numa ou noutra Ministro do Tribunal de Não tenhamos dúvi.das

surgiram, ou com o poder Contas sabe-nos a que porque desta vez, r.1, coisa

corrosivo do seu dinheiro, S. Excia. substima o poder vai mesmo, queiram ,lU Iuio

disputar, agora, os votos de penetração, a acuidade queiram os que deixaram
aos legítimos chefes, pa'ra mental de um homem ar_ grandes espaços vazi08 na

engrossar as depauperada", guto e int,eligente como sóe infecunda administração
fôreas da UDN. ser o entrevistado de Pau- da· coisa pública.
Qualquer dos partidos lo Ramon no _programa PESSEDISTA

que apoiam o candidato "Gente Importante".
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Acautelem-se 0[' que tomam dinheiro

RENATO BARBOSA do INCO. Lembrem-se de que banco não
A filial do INCO, em Blumenau, ad- dá dinheiro. Empresta e cóbra juros. Os

quiriu, em dua�� coinpras, em oito dias, títulos têm prazo e as eleições passam.
260 milhões de estampilhas, na Coletoria Depois vitorioso CELSO RAMOS, surgi
Federal, destinadas á selagem de pro- rá o arrôcho .da cobranca. Nada de amor

missórias para pequenos empréstimos tizaçõe[� porque logo depois de 31 de ja
particulares e á movimentação de uma neiro de 1961, ,empossado o Governador
carteira agrícola sui generis. Os juro[l são Celso Ramos, o INCO terá de fazer vol_
de 8% Dara os lavradores e de 12% para tar para o povo, através de serviço, mão
simples- promissórias, prazo de 120 di�s de-obra e investimentos, como fonte de
para os primeiros e de 90 para 0[' demaIS. trabalho para todos, os depósitos maçi_
Oferecendo dinheil'o percorrem o .vale ços do E9tado ali bloqueiados., ou desvia
do ltajaí verdadeiros comandos do po- dos Dara a área financeira naulista. Não
deroso grupo de pressãb. Não se illida se iludam com diRheiro fácIl de. véspera
ninguem com o subôrno. Celso ganhará, de eleição, Recórtem êste modesto ca

na certa. Há trinta anos que participo do mentário de um eleitor realmente inde
processo político catarinem'�, sem haver' pendente, qüe nada pretende senão a

errado ,em uma previsão. Simples objeti- reconquista da dignidade política e ad
vidade de raciocinio. A Leoberto Leal e a ministrativa de sua terra, para me da
Ferreira Lima, certa feita, quandO o pri- rem os interesuados a devida resposta,
meiro estava empolgado pela candidatu- após a apuração do pleito. Nada de ilu
l'a Gallotti, eu lhes garanti a vitória de sões. O noder de subôrno do INCO, com o

Jorge Lacerda. Nos idos de 1935,. eu vati_ nosso proprio dinheiro. não é de tal or
cinava a Manoel Pedro da Silveira a vi- dem que consiga invalidar a vitó,ria de
tória de Nerêu Ramos. Em 1950, eu escre_ uma causa do nórte desta em que todos
vi do Rio a CelsO Ramos, dizendo_lhe nos em,Denhamô[' tão vivamente.
�entir o petfume da vitória de Irineu
Bornham':m sôbre Udo Deecke. Questão Meu velho e querido amigo: - Per.
de friêza em Dolítica e de manter exata dão. Eu não escrevi, ôntem, nesta colu
posição de observador. Será possível que na, nome algum. Jámais cometeria a in
('inca partidos coligados, com os �'espec- dignidade de relatar encontro tão secre

tivos orgãos diretores compromIssados, -1:0. b'ct nã.o sou crianca. Nem o são Cel
nrotocolados - com estampilha, teste" so, Aderbal e Fulanos (dois). Falei só
rounhas, fir�1as reconhecidas, registro no mente em poderosos clemento[! do goJ..
Cartório de Títulos e Documento[� e tu- vêrno que, alta madrugada, tiveram en-,
dO - nossam' estar de tal maneira mi_ tendimentos políticos secretos com Cel
nades em suas bases (1ue o dinheiro do so, EM RESIDÉNCIAS DE AMIGOS CO
candidato do INCO. de uma parte da MUNS, DIFICÍLIMAS, SENÃO IMPOS

UDN, do Dr. Saulo-," das sóbras do Ma- SÍVEIS DE SEREM SUSPEITADAS, E

noel de Menezes, pO['3a alterar funda- daí? Révelei seu nome? Dei seu endere
l112ntalmente os termos do problema? co telefone e caixa postal? Entao não

I
Será Dossivel que, em Santa Catarina, éxlste motivo para você prot�star contra
existei1.1. pelo meno.s, 89.691 eleitores que minha SupOi..'ta indiscreção, junto a Ader-

)
sejam objéto de mercância? Eu não te- bal. Fique quietinho. •
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Norte, no município de
Curitibanos, .

e prendeu o

encarregado da Farmácia
do SESI, Eugênio Walter,
levando-o para outro díe,
tríto, onde o interrogou em

um inquérito sôbre exercí
cio ilegal da medicina,
instaurado por persegui;
ção politícà, contra o alu
dido preso, No dia seguin
te, soltou-o, porém, como

ameaçasse voltar- a pren,
dê-lo, Eugênio Walter ob
teve "habeas_corpus" pre;
ventivo contra essa ameaça
da referida autoridade po ..

licial.
A perseguição Ui) devj, ao

fa to de terem as famílias
Walter e Pires de Lima, às
quais pertence o preso, e

que conta numerosos mem.,

bros naquele distrito de
Curitibanos, onde é muito
conceituada, abandonado,
acompanhando E u g ê n i o
Walter, a. UDN, íngres,
eando no PSD. Além disso,
diZ-Se que o preso fez pu,
blicar um boletim contra a
candidatura do futuro
provável candidato a Pre,
feito, pela UDN, em cun,
tibanos, o médico dr. Hélio
Ortiz.

Segunda-treira última,
dia 8, o Delegado Auxiliar
da DOPS (ao que se sabe
à revelia do Delegado ere,
tívo que apenas teria da,
do ordem para instauração
do inquérito) voltou a

Ponte Alta do Norte aguar,
dou a volta de Eugênio
Walter que

.

passara o dia
no interior entregando tí
tulo (é juiz preparador
eleitoral), e tentou pren ,

dê-lo.

Eugênio Wartel' apresen_
salvo-conduto assinado pe
lo dr. Juiz de Direito e, a

despeito disso, o sr. Miran
da sacou de um revolver,
dando-lhe voz de prisão. O
"preso". porém, prendeu o

Delegado, alegando que o
fazia em flagrante, pela
aesobediência á autorida_
de judiciária; desarmou_o,
e, segundo diz o Delegado
em téla, tirou-lhe até os

sapatos para ver se não
trazla outras armas além
do revolver. O Delegado e

arma foram trazidos á ci
dade de Curitibano[l, onde
Eugênio Walter com êles
se apresentou ao dr. Juiz
de Direito,
O Delegado, por sUa vez,

alegou ao dr. Juiz que
prendera Eugênio em fla
grante de exercício ilegal
da medicina, e que é des_
mentido por um oficial do
Exército qUe presenciou os
fatos e acompanhou o ;"de
legado . preso" até Curiti_
banos.
O Dr. Juiz, depois de

examinar maduramente o

caso, estudando-o por 24
horae - expediu alvará de
soltura a favor do preso,
Eugênio WaIíer, negando
validade ao pseudo fla
grante. Como altos próce ,

res udenistas locais anr..
mavam que Eugênio não
seria solto, o JUiz, em com

panhia dos advogados de
preso, dre. Hernani Farias,
José Wellingtop. Cava�can.
ti e Walter Cavalcanti, fo
ram até ao quartel da, poli,

.

cia (onde o acusado, que é
oficial da reserva do Exer
cito, estava detido), afim
de acompanharem o escri
vão que conduzia o alvará
de soltura e fiscalizarem o

cumprimento dessa órdem.
Enquanto isso, por 24

horas, a população acom,

panhava e,'Larrecida essa

luta da autorlda.. de policial
para sobrepor-se à autori
dade judiciária, "torcendo"
para que o Juiz conseguisse
fazer prevalecer a sua le
gítima autoridade.
Chegados ao quartel, o

Delegado Auxiliar, discu
tiu com o Juiz por mais de
uma hora opondo.s- à Ií.,
bertação do preso, e che ,

gando mesmo a fazer .re

terêncías que o Juiz julgou
ínjuríoeas à pessôa do ma,

gistrado. E só permitiu a

libertação, q u a n d o foi
ameaçado de ser preso em

flagrante por desobedíên,
eia.

A população vibrou de
entusiasmo pela vitõria da
justiça, e em Ponte Alta do
Norte grande quantidade
de foguetes foram' atiça,
dos por numeroso grupo de
amigos de Eugênio Walter.
Continuam, p o r é m, as

ameaçaL' de prende-lo no

vamente, e é bem prova_
vel que ao momento de
publicarmos esta nota te
nha sido, êle, novamente
preso, pois, segundo se diz,
o "provável futuro candi
dato" assim o exige.

INSTITUTO BRASILEIRO

DO CAFÉ

COMUNICADO
H.O 60/77

A Diretoria do Instituto
BrasHeiro do Café, no in_
tuito de esclarecer os in
teressados, comunica que a

exportação de café, pelo
pôrto de São Francisco do
Sul, somente será possível
apóu a instalação de sua

Agência local, fato que será
noticiado oportunamente.
Rio de Janeiro, 20 de ju

lho de 1960.
Adolpho Becker

Presidente Interino.

rIO Concurso do Teatro Infantil"
Está encontrando ,nos

meios estudantís primários
grande aceitação' o Concur_
so l.aneado pela Direcão do
Teatro- Infantil de Floria_
nópolis. Como éra ode espe
tar as direteras dos Grupos
Esc'olares bem como os pais
,d.:os alunos estão incenti
vando as criancas no sen
tido de fazerem o desenho
com ,� motivo de "A Bela
Adormecida". Tendo por
estréi,a no dia 7 de Setembro
o ;referido 'concurso será

oI1g-anizado pela Comissão
Julgadora e os prêmi,Qs se_

rão entregues uma hora
antes do· espetáculo.

Os trabalhos dos alunos

poderão ser entregues até o

dia 30 de agôsto, auando o
meSil11iO será encerrado.
Em várias oasas comer

ciais e tél.mbém no Teatro
Alvaro de Carvalho, serão
expostos os traba)hos ,dos
.particip�ntes q.e poderão
ser observad,os no períOdo
da temporada da peça A
BeIa Adormecirla.

A direcão aue está a car

go de Óe�y- Borges, tem
recebi'do por parte dos me_
ninos e das professoras in_
teiro apôio, o que pode-se
dizer desde já que o refe
riria c'oncurso será um ver_
dadeiro sucesso.

Vote

Almle. Carlos da Silveira Carneiro

em

lOTT

Encontra-se há dias em

nocsa Capital, tendo .nos
distinguido com sua hon
rosa visita, a ilustre e díg.
no patrício ',1'. Almirante
Carlos da Silveira Carneí ,

ro, sx.cornandante do
Quinto Distrito Naval e

conceituado membro do
Instituto Histórico e Geo,
gráfico Brasileiro.

Catarlnense, obra a que se
tem dedicado com múíto
carinho e proficiência, cujo
vanoso trabalho já se en,
centra muito adiantado.
S.S. vem de aseístír as

festívidades comemoratí ,

vas do centenário' de Brus;
que, em cuja comuna es
tivera também em missão
da obtencão de elementos
para 3. citada obra, tendo

Dedicado patríoticamen., uara tal fim se feito acom,
te à nossa terra onde panhar de proficiente ro,
conta Inúmsraa admirações tógrafo.
e amizades, dada a sua Ao digno patrício que
i econheeída cultura e ex., tão salutares servícoa vem
celentes qualidades como prestando à cultura em
cidadão, o sr. Almirante Santa Catarina, os nossos
Ca rlos da Silveira carnet, votos de feliz permariên ,

1'0 teve, como sabemos, a cía em a nossa terra e de
louvável iniciativa da orga, grande êxito em a sua pa.,
ruzaçâo da Enciclopédl<'1. irótíca .mísaão

I'���:i��������i
iEÂ1RO' INFANTIL EM CAPOEIRÁS'

.

.

Após entendimentos e
atendendo a díveraos pedi
dos, o Teatro Infantil de
Florianópolis, encenará sa,
bado as 15 horas em Ca
poeiras, no Cine São Jorge,
gentilmente cedido pelo
seu proprietário senhor
Arolde Simas e José Peres,
a grande e magistral peça
"A BELA ADORMECIDA".

AS9im estão de -parabens
os simpatizantes do teatro
amador com esta oportunL
dade de ver brilhar os co
mandados de Geny Borges,
Portanto, sábado as 15 ho,
ras no Cine São Jorge em
Capoeiras "A BELA ADOR_
MECIDA" sôb a direcão
de Geny Borges'.

-

JANGO

CELSO

DOUTEl

PRÊMIOS f�REVELA(ÃOu, PARA RO-•

MANCE E POESIA: �NS(RITOS 100 TRA-
BALHOS

SÃO PAULO, (ABP) �

Cêrca de duzentos tt'aba_
lhos, precedentes de todo o·

País, foram inscritos no eon
curso promovido pela Câ-
mara Bràsileira :(10 Livro
(São Paulo) e pelo Sindi
cato Naçtonal dos Editôres
de Livros (Rio de Janeiro),

para escritores inéditos. Os
prêmios "Revelacão de Au
tor" (200 mil cruzeir,os para
romance e 200 mil para
poesia) serão entregues em

,novembro, durante �l Se-

mana do Livro de 1960.
Enquanto isso, as comis_

sões julgadoras ,elos prêmios
''JJ\.abu.ti'', entr<4gues pela
pnmeIra vez, no ano p.assa_
de, pela Câmara Brasileira
do Livro, ccm:o reconheci
mento ao trabalho desen
volvido- por diversas perso_
nalidades, nos mais varia_
dos setôres ligados ao li
vro, desenvolvem intensa
atividade, para a escolha
,daqueles que receberão, êste
ano, a respectiva estatue
ta de bronze.

No café mais frequentado pelos pessedistas, o
candidato udenista ao govêrno, aqui na Capital, foi
fazer exibicão.

Pediu uma cerveja bem burgueza, comprou torra_
dinha aa primeiro guri, e ficou papeando.

A turma pessedista, entre éI. qual algumas ví,_
ümas das injustiças e perseguições, não gostou da pre
sença deslccaàa. E foi-se abancando lá para os

fundos.
De l'.!;pente - era noite - a Elffa (com perdão

da má palavra) pifou e o ambiente tenebrej-ou.
Lá dos fundos do café o clicionário lusitano fun_

cionou naquela base.
O gerente providenciou velas. E quando o garçom

quís coIcear uma delas na mesa ud-enista, a piada
política explodiu terrível:

- Ponha na mão do candidato!!!
xxx

Cinco minutos depois a luz voltOu. Na
udenista só estava a -vela ...

xxx
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