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Afirma o Presidente do PL: Celso be:rn ecebido
NAO HA NEM HAVERAJ INTERVENCÃO AO DIRETORIO COMPETE' ESCOLHER CANDIDATOS LETRA DE ESTATUTO - ,lE�Pq D'E" GU;ERRA,
ANO XLVII-O MAIS ANTIGO DIÁRIO DESANT: CA TARINA � N.o 1396!) MENTIRA COM'E TERRA ... DEClARAÇ'ÕES DO: GENERAfvttútA 'D4'ROSA

__ o Partido Libertador recebeu bem o nome de Celso Ramos para seu

candidàto à governança .estadual. - Asalm iniciou sua entrevista a esta fôlha o

General Vieira da Rosae presidente do Diretório Regional da gloriosa agremiação
partidária. E continua: - Foi decisão livre do Diretório Regional que representa
o Partitlo. A não ser o Diretório de Caçador, e não em sua totalidade, todos os

outros aoataram a decisão, e a diasolução decorreu da rebelião dêsse Diretório
face ao que dlspôs o artigo 141 do Código Eleitoral.

"DEBATES SÃO LIVRES COME TERRA
DÉSCONFIO DA.S UNANI- Consultado sôbre se ha-

MIDADES" via recurso junto ao gabí-
Perguntado sôbre se, na nete executivo n.a�ional .do

reunião em questão,' te, PL contra a decisão, a�sIm
riam havido outras rea ,

se expressa o _entrevIsta-
ções respondeu-nos o chefe do: - Não me con�t�. O
libertador catarinense: _ mecanismo eetatutárío é
Claro que sim. Qualquer simples: a decisão de um

decisão teria discordantes.
A reacão variou de acôr;
do com a maturidade po,
lítica o temperamento e a

educação dos discordantes.
Inconformados, porém, fo
ram raros.-

Aduz, ainda, o ilustre
polltíco: -; Desconfio das
unanimidades, que feliz
mente, em nossa reumao,
não se regi[,fraram. Os de,
bates foram livres, os ar,

gumentos foram jogados
sôbre a mesa e a decisão
nasceu da vontade da
maioria, expressa pelô vo

to secreto. E maníreota,
logo a seguir: - Pessoal
mente, discordo do voto
secreto. Membros de um

diretório pela confiança
dos militantes, deveríamos
retribuir esta pelo voto
aberto e responsável, po
rém o voto <'ccreto é esta,
tutário.
NA GUERRA, MENTIRA
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Dissi�entes . �o PIO �esola�os
Os dissidentes do PTB, tendo a frente o aenador Saulo. Ramos e o Dr.

Carlos Gomes de Oliveira. percorreram diversos Municipios do Estado, especial
mente na zona norte e na serra. Voltaram desapontadoe, pois nenhum apoio
substancial conseguiram. Passaram até mesmo vexames. Em São Francisco do
Sul os dois chefes rebeldee foram vistos almoçando em um hotel sózínhos, sem

ninguém para recepcíoná-los. rente em Florianópolis que de Diretórios Municipais do
Em São Joaauim foram estão surgindo séries atrí- PTB os rebeldes não conse-

ímpedídns de entrar na sé- tos no sei� do pequeno �ru- guírarn, e não conseguirão,
de do PTB. Noutros Muníci, po que discorda da lmha contar com mais de vinte.
pios foram recebidos acre, t�aç.aC!.a pelo PTB. Já surgí» � Afirmam elementos líga;
mente manifestando os díssídêncía entre as dISSI_ dos à dissidência aue esta
tjl'a'ba�histas, pessoalmente dencías, e v�rios �rabalhis. acabará 'antes das -eleições,
ao senador Saulo Ramos e tas que haviam sido enga- e nela permanecerão ape ,

ao Dr. Carlos Gomes de 0- nados cem falsas promessas nas os srs. Saulo Ramos e

liveira, as suas críticas, al- estão-se afastando do Se- Carlo.s Gomes de Oliveira,gumas vêzes severas, pelo. nadar Saulo Ra�os, dese;n. assim mesmo o primeiro jáprocedimento aue os oríen, cantados. Na sede da ,dIS- teria enanifestado desejo.ta nesta campanha. O de- sidência, à rua Trajano, em de regressar a Braília, deí;sapontamento ,dos díssí- FIO'rianópolis, não se verí, xando e segundo entregue à
dentes foi tamanho que fica nenhum movimento, própria sorte.
recém chegados a Floria: níguém para ali afluilu, Até mesmo os deputadosnópolís, o senador Saulo apesar de estar .quase em Braz Alves e Paulíno Burí-
Ramos se viu obrigado a frentc a UDN. DIz-se mes,

g'o já ameaçam de' aban
tapar o sol com a peneira, mo que a ún�c� c?is�a que danar a dissidência traba,
,divulgando uma nota pela existe no comitê dIssId�nte lhista.
imprensa, através da qual é propaganda do s�. Irmeu
não esconde o seu fracas- Bornhausen, e mais nada.
soo De outro lado, é voz cor; De cerca ,-:le 5.000 membros

MENSAGEM AOS MOTORISTAS
Aos motoristas de Santa Catarina, na

pessôa do meu velho amigo e devotado cola
borador Arão Bonifácio Senna, que hoje as

sume a suprema direção da prestigiosa Uni

âo Beneficente dos Chauffers - envio mi

nhas calorosas congratulações pela passagem
da festiva data.

Aos homens do tranpôrte muito deve
nossa terra, que deles tem exigido esforços,
sacrifícios e renúncias de tôda a sorte, para
que nossas riquezas, transformadas em pro

dução, cÍrculem e encontrem os mercados e
r

os portos de exportação.
Candidato ao govêrno do Estado, se

eleito, confio em que possa realizar, no- setol
rodoviário, o programa que me tracei, vi

sando - precisamente aos transportes. Ao ela

borá-lo, de par com as solicitações públicas�
tive ainda a emoção de estar atendendo
reivindicações justas e vivas da laboriosa
classe dos motoristas, que tanto tem sofrido,
na própria carne e no desgaste dos seus ins

trumentos de trabalho, o' lamentável estado
de abandono das nossas rodovias.

Ausente da Capital, participo em espí
rito da gloriosa procissão de São,Cristóvão e

transmito a todos os motoristas em Santa Ca
tarina e às suas exmas. famílias, votos de pe-
renes felicidades. (Ass.) CELSO RAMOS.
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sultará os interesses do, Estadol êsse de ,entregar ii
RUBENS DE ARRUDA RAMOS

titular capaz e integro uma repartição de tão 'gran-Sim, da calúnia alguma coisa fica, segundo o
de importância.velho provérbio atribuido a Beaumarchais. Como se .vê, ii en reste quelque chose ...

Mas, ,dando. inteligência .nova à afirmação, po- A exploraçãO de o ,senhor Celso Ramos preten.:de-se concluir que, às vezes, o que fica não é neces-
del' acabar com o Banco Inca é anedótica. Comer-

sariamente mau. ciante e industrial, o candidato da união ,catarinense
Um escribinha palaciano, academico de direito,

jamais pregou contra o Inca estabelecimento bancá-
tendo enverado pela linha justa das calúnias e male-

rio. Contra o que se tem insurgido é contra a car-
dicências que o sr. Irineu Bornhausen ,contratou a

teira política que o grupo dirig·ente da UD:N ,criou
pêso de dinheiro facilmente ganho, entre as reivin-

nesse banco, ,para dele beneficiar-se com dinheiros
,c1icações do Partido Libertador, para aliar-se à can-

públicos, C),ue ressonam nos seus -depósitos enquantodidatura Celso Ramos, incluiu �,da Residência do
instantes ne,cessidades populares e coletiva;; não se

DER, em Lages. realizam.
Por falsa que seja, antes de desmentí-la, deve-

A atitude do sr. Celso Ramos coincide, aliá!>,mos até aproveitá-la.
Nos quadros liberta-dores milita um engenheiro com o pensamento ,do deputado Konder Reis, que

digno por todos os 'títulos: o dr. Leão 'Dutra. não esconde haver cansado de aCOnselhar o sr. lrineu

Dirigindo a Residência de São Joaquim, desco- Bornhausen a não misturar os interesses privados
briu nela a presença de funcionário desonesto. Mim- do seu grupO ·econômico com as finanças do Estado.

'dou fazer inquérito. Remeteu-o a justiça. Mas, con- E disso deu exemplo quando chamado à Secretaria

tra a sua atÚude, pautada no irrestrito .cumprimen- da Fazenda, pois, de imediato, mandou retirar do

to do dever ergueram-se- os correligionários do sr Inco oito mIlhões e depositá-los no Banco Nacional

Irineu Bor�hausen, imediatamente solidários com () do ComérciO. O grupo bornhauseano, sabendo disso,

-servidor peculatário. Deram-lhe toda a assistência ü fez o sr. Her,cilio Deek reassumir iÍmediatamente o

proteção. O lideI' da Assembléia, deputado Romeu cargo. E a sua primeira providência foi fazer retor-

Sebastião Neves ,chegou a atirar-se para São Joa- nar aquela quantia aos cofres incoanos, como se o

quim com a finalid&de de evitar que determinados Banco do Comércio e os demais lião merecessem ne-

documentos fossem J'untos ao processo - recebendo, gócios com o Estado.
d E· 'd" como o do empréstimo pelo Esta-

na ocasião, a mais formal e enérgica repulsa esse sse epISO 10,

jovem, íntegro e dignissimo magistrado, qüe é � dr. do dos dinheiros seus, mostram a 'ganância bor-

Ivo Sell.
- nhauseana.

A par da cobertura oficial ao funcionário. ligeir_i- Mas o castigo não demorou, porque com � can-

h L didato udenista está-se re.petindo a triste história do
nho, o govêrno resolveu castigai' o enge'� eIra �ao
_Dutra, aplicando-lhe a pena de remoça0, que ele, .milardário que fugiu para o deserto com a sua for-

.

d tuna e sôhre ela morreu de fome.
com alta dignidade, repeliu, preferm o exoner�r-se.

Celso, no govêrno, virá mudar: se o,atual sItua- O povo está !'indo do poder aquisitivo de Jrineu

d t t a O hones Bornhausen.cionismo ficou ao lado do esones o con r
,

-

,

t'
.

Foi isso o que restou das calúnia.s atiradas cou-to Celso ficará 'com o segundo, con ra Ó prnneIro.
,

E na forma da sllgestão do escrevedeiro pala- tra o sr. Celso. Ramos.
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A fúria propagandística da UDN, não respeita quase nada,
quanto mais o plácido, ereto 'e atencioso busto do grande
Rui Barbosa, voltado repreensiv({rr_1,ente para a entrada do
Palácio govenwmental. Metem-lhe propaganda, desres
peitosamente, maculando com a irreverência, a home
nagem que o povo catarinense lhe presta. Coisas de de

sespêro, dos pretensos continuadores dêste govêrno
que aí está!

Sanla
. Calarina

exemplo
A Federação das Jndús,

trias do Rio Grande do
Sul vai promover um levan
tamento g�ral das forçasi
econômicas do Estado, a

exemplo do que se realizou
ultimamente em Santa Ca
tarina e que, também, está
sendo realizado no Espírt,
to Santo. Simultaneamente
idêntico trabalho tem seu
curso na Bacia do Amazo ,

nas. Esta iniciativa é patro-
cinada pela. Confederação

.Nacional da Indústria e pe
Io SESI nacional. Os traba,
lhos deste Semãnárto Socío;
Econômico serão iniciados
no corrente mês, devendo
prolongar-se até a,.gôsto de
1961, divididos em três fases
distintas: estudo da situação
dos vários municípios, sob
várlos aspéctos . segundo
'questionários a' serem dís
tribuidos: realizacão de en,

contros regionais: nos quais
serão díseutídos à base des,
ses mesmos questionários e,
finalmente, "'Rompilação dos
documentos informativos
das necessidades do, Rio
Grande do Sul e alterna
tivas de soluções, a serem

díscusídas no Grande 8,6-
minário Que será realizado
nesta capital, provávelmen ,

te em maio de 1961.

Desment,indo.
Inserimos hoje, �ai's te

legramas que desmentem
com efetividade, as. pro
paladas adesões aos dis- .

( sjde1J�Sl Lt,:abalhistas.''"

1Yéimtaifo EV11ásio Cao-n
Executiva, Regional PTB
FPOLIS

De Urubicí
Recebí visita Carlos

Gomes aqui todos firmes
nada arrumou com seus

costumeiros golpes expres
siva vitória Doutel de An
drade Sds. Trabalhistas
As. Jacy Nunes
Deputado Doutel de

Andrade
DD PTE PTB - Fpolis
236 Concórdia 466 31 10
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Informamos V. Excia.

não ser verídica exis
tência aqui Diretório PT'B
Seára dissidência v.g tra
balharemos nomes apre
sentados nosso Partido pt
Sds Trabalhistas Guilher
me Mignoni
Deputado Doutel An

drade
Executiva PTB Fpolis'
121 .s Joaql1im 143 - 6'

- 9 - 1811.
Constando meu nome

incluido dissidência PTB
c o m a. n d a d a Senadores
Carlos Gomes e Saulo Ra
mos vg comunico estou
inteiramente solidário sua
candidatura vice-governa
dor Estado vg fiel ideais
trabalhistas cerrando fi
leiras Aliança Social Tra
balhista pela vitória já se
vislumbra ante todos de
mais Partidos integram
nossa causa Sds Evaldo
Rodrigues da Silva mem-

,

bro Diretório Municipal
PTB

é

dírotórto sobe ao díretó,'
rio superior para homolo ,

gação ou não. É o que es
tá havendo. E quanto a

rumores de intervenção ...
em tempo de guerra, men,
tira come terra. Interven
ção só seria 'feita em dís..
sidio provado (e 16 dire
tórios contra um não o

provam) ou deeobedíêncía
aos órgãos superiores, aos
estatutos e leis.
E observa em contínua,

ção: - A reunião foi re
gular, a decisão tomada
legalmente e qua\..'luer de
núncia deveria ser com
provada. O' fato de em
nosso Eútado estarmos ao
lado do PSD quando, no
plano nacional, estamos
contra, nada implica. O
próprio dr. Pilla numa
entrevista à Tribuna da
Imprensa, advertiu que os
órgãos da direcão e os sím,
ples membros

-

-do Partido
devem compreender que há
várias e[.[eras de acão po-
lítica.

-

com base em uma informa
ção particular.
DECISõES SUPERIORES

SERãO ACATADAS
- Na hipótese do gabí ,

nete do Gabinete Executi_
vo do. Partido instruir se
faça uma convenção, aca
taremos essa decisão, em
bora sob protesto perante
o Diretório Nacional, pe,las razões já expostas afir;
moir- o general Vieira da
Rosa. E continua: - Aliás
como tenhamos de nos de�
cidir sôbre a více-gover,
nança, já consultamos ao
Gabinete Nacional. E apre,veitandr, o ensêjo, antes
que o repórter volte à car.,
ga, �evo esclarecer "tIUe o
PL amd.a �ão sabe que no;
me apoiara para a 'vice
gove!�ança estadual, pois é
mater�a. a estudar, debater
e decídír em reunião a
se� realizada no fim do
mes,

. Perguntámos ao entra,
vístado sôbre se era ver.,dade que a, UDN impedi'u o
PI; de participar num co,
mícío de Jânic1' e Milton
em Joaçaba, e tivemos ,eú�ta resposta: - Bem nãoculpemos o tôdo pelo êrrode

_

um. Não creio que os
proceres estaduais hou,
vessem .aprovado um gestota?, an�I:-democrát'ico. Foi,�lIas, ótimo para nós poís1 �sul.tou em maiores dsfe;
reneias por parte de JânioJORNALISMO MERCENÁ�

. RIO FINANCIADO
A propósito da maneirapela qual vai se processan,do

.

a campanha eleitoral,a.ssIm se manifesta o pre ,

eídente dos libertadores de
�anta Catarina: - Infe,
lIzmente, ainda temos muito c��inho a andar em
��tel'la de educação po;Iíttea.. Essa é a época do
Jornal�sI?o mercenário, coma eseoría da imprensa a
t�r livres mãos Pelo rínan,
cíamenm dos que deve,
riam ter maior nocão de
r�sponsabilidade democrátíca.

. Retaliações, menti.
�a�" C;lli:.,torções da verdade,
InJurIas,

_ calúnias, são a
lan_la p�opria das vésperaseleItoraIS.

_ Todavia, muito
embora nao dá, importân_
embora não dê imnortân
d.e iI?aturidade. Mas pre_fIro ISSO a uma censura.

DIRETÓRIO REGIONAL É
COMPETENTE NA ESCó':
LHA DOS CANDIDATOS
,- General, perguntamos,

rotam espalhados boatos
dé que a decisão deveria
nascer de uma convencão
e não de uma reunião

-

do
Diretório. O presidente do
PL catarinense responde
ao pé da létra:
- Os estatutos indicam

o Diretório Regional com
petente para escolher os
candidatos. Nenhum outro
meio, oficialmente, nos foi
comunicado. E a propósito,
recebemos, de fato um
informe particular 'que o
STE havia Imposto ao Par"
tido modificasse os estatu,
tos nesse sentido. Nada vi
mo� nos Diários de .Fusti
ça nem nos comunicou o
Diretório Nacional oficial_
mente. Torna_se evidente
que não iriamos deixar de
obdecer o único preceito
legal em mãoli para fazê-ÍÕ'

POiSSIVEL VISITA DE KRUSCHEV A CU
BA QU4NDO DE SUA' VINDA rA R'EU
NIÃO DA ONU

SEM PROBLEMAS A
ALlAN'(A

,

A coligação oposicionista
eliminou tôd,as as áreas on_
de se ,podcriam cho'car in_
terêsses em prejuizo da
chapa Celso- Doutel. Em
Tubarão onde PSD e PTB
não chelg;aram .a um en
tendimento para apoio re_

ciproco aos candidatos à
Prefeitura, - ficou estabe_
lecido que cada partído dis
putará o pleito com o seu

c!)_ndidato, e ambos defen_
derão as candidaturas Lott
e Jango, Celso e Doute!. O
mesmo ocorre em Blume
nau, onde o sr. EricO' MuUeI'
presidente dO' PRP no Es
tado e candidato a Prefei_
to, tem apoio do PSD, e o
sr. José Ferreira se apre_
senta comO' canctidato do
PTB. Ambos lutam também
pelas chapas Celso e Dou�
tel, num ambiente de fran.
co entendimento e cordia,
Hdade.

WASHINGTON 12 (A.
P.) - Caú,) venha a se
concretizar a presença do
"premier" soviético Nikita
Kruchev, na uróxima As
sen:bléia Gerai das Naç0es
Umdas, em Nova York o
líder vermelho poderia
aproveitar a oportunidade
para realizar sua anuncia_
da visita a Cuba, segundo
revelaram fontes diplomá�
ti.cas européias, nei,'�a ca
pItal. As fontes também
previTam a possibilidade de
Kruschev procure esten_
der sua viag.em a outros
países latino-americanof1
muito embora a recus�
inicial dada pelo México.
Os diplomatas, acostuma
dos cpm as manobras co
munistas, fizeram notar
que o comandante das fôr_
çaQ armadas .cubánas, Raul
Castro, disse, num discur
So pronunciado no sába_
do passado que Kruschev
visitaria Cuba dentro em
breve, muito embora não
tenha precisado a data.
A posDibilidade de Krus_

chev comparecer antes as
Nações Unidas foi forneci
da durante, uma entrevista
com o jornal comunista

-

"Pravda", ocaSIao em que
o "prémier" russo disse que
consideraria uma grande
honra poder representar a
União Soviética na Assem_
bléia Geral da ONU, para
tratar da questoo do de
sarmamento. Desta forma,
disseram os diplomatas,
tinha-se uma pista maiEl
segura sôbre a provável
data da visita do Primeiro
Ministro soviético a Cuba.
Frisaram, também, que
Kruchev já havia dado a
entender que gostaria de
receber um convite do
México, para visitar aquê.
le país por ocasião dOf! f.es.
tejos do sesquicentenário
da independência.mexica-
O primeiro ministro da

União Soviética, Nikita
Sergeievich �ruschev, visi.
tará a Coréia do Norte bl!e
vemente, 'segundo anun
ciou esta madrugada a rá_
dio de Moscou em trans ..

mW.3aO em língUa árabe
captada aqui. O convite
neste sentido feito pela co
missão central do Partido
Popular Coreano, do govêr
no, fôra "a�eito em- grande
satisfação", aduziu a men_
cionada ,emissora.

Acôrdo safarial foi homologado
Conforme comunicação recebida pelos Sindicatos Pa

Lronais do Comércio de Florianópolis provinda do Tribu�
nal do Trabalho da 4a Região,

.

de PÔFtO Alegre, aquela
côrte de justiça trabalhista, homologou, em sessão Teali
zada no dia 27 de julho passado, os têrmml do Acôrdo
Salarial a qUe chegaram empregados e .empregadores do
comércio de Florianópolis, no sentido de ser concedido a
tôdos os emp_regados do comércio local, um aumento em
seus úalários na fórma prevista no referido acôrdo e cuja
vigência será a da data do mesmo, ou seja, a partir de
I" de junho de 1960.

O acôrdo óra homologa
do pelo TRT da 4.a I;tegião,
e que pasúa a ter efeitos
legais, está previsto nas

seguintes condições:
1. - 25% (vinte e cinco

por cento) sôbre os salá
rios vigentes em Janeiro
de 1959, para Of.! emprega
dos no comércio de Flo
rianópolis admitidos até 31
de dezembro de 1958, sendo
compensadOS todos os au

mentos concedidos expon
taneamente até esta data.

2. - 20% (vinte pot cen-

to) sôbre os f.!alários no
mês de janeiro de 1959, pa
ra os empregados no co
m€rcio de Florianópolis,
admitidos durante o ano
de 1959, sendo compensa
dos todos os aumentos
conc,edidof.! expontanea-
mente até esta data.

3. - Os empregados ad
mitidos no ano de 1960 não
gozarão os benefícios dêste
acôrdo.
4. - a vigência do rea

justamento salarial será a

partir de 1° de junho de
1960, '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE - sr. João Mansur Elias
- dr. Braulio JacqueD Dias
- sr. Franklin Ganzo
- srt.a.iMaria Helena 'I'odes,

- ['1'. João Luiz Neves
- srta. Ilsa Damiani
- sr. Jaime Furtado
- sr. Luiz Amílton
- srta. Cleia Jeni Barbosa

Marçal
- sr. Luiz

;marães

cato

- sr. Silvino Russi
- Niverth José Debassi

Fernando Gui- ---". sra. Maria de Lourdes Bott
- sra. Altair Rosa Botelho

PARTI('IPACÃO DE CASAMENTO
,

Alfredo Sternadt e Teresa Dias Sternadt,participam
aos parentes e pessôas de suas relações, o enlace ma

trimonial de sua filha DALVA com o Sr. ADAUTO J.
FRAJNÇA, realizado em 10-8-60, no Rio d� Janeiro.

VEN-DE-SE URGENTE

lNST1Tm�AO rR�Mm rno' D�O .., mfStc...
AM�'81',�,A tATI�'

" ia�:ia;:�::�a��c��Oa�!:!�S!
Para acabar de uma vez

, Co'a prepotência do Inco,

O COMPRADOR DE CONSCIENCIAS
Irineu ? P'ra que? Para Santa Catarina conti

nuar parada? Não foi ele que para fazer o seu Banco
fez parar o Estado?

O povo. a massa do povo, não saberá explicar,
como não explica, mas sente, percebe, sabe, que ele
a ciona fôrças nocivas que constituem um escabroso
"sistema marmelausiano". ,

Por isso, todos os partidos se colocaram em opo

sição ao perigo comum, e de dentro da própria UDN
a reação se faz sentir na valorosa dissidência que se

avoluma dia a dia. E' o povo, que pressentindo o pe

rigo e intuitamente percebendo que o homem é pre

juizo, desta vez, está rejeitando as ofertas tentado
ras do comprador de consciências. Nobre e honesta

disposição que liquidará o sisema marmelausiano".
SERA' A VASSOURA ALE'RGICA A LANTERNA?

E' de Macedo Soares a expressão jocosa de que
os patriarcas da UDN andam com as pernas roxas

dos beliscões que o Jânio lhes tem prodigalizado.
Ainda agora, nos eomícíos que o homem da vas

soura andou fezendo lá pelo Oeste, fez questão de

frizar, repetir e esclarecer, em todos eles, que é um

candidato a margem de partidos, sem compromisso
com eles. A posição humilhante em que fkava o Se

nador, presente aos comícios, não interessou ao J f-
nio. '

Todos notam que os avanços e recuos vassourei-
1'0, têm sempre um objetivo birrento contra os lan

terneiros, os quais apesar de saberem disso, não se

ALUGA-SE óTIM-A S S A L A S
SERVLNDO ESPECIALMENTE PARA ESCRITÓ
RIC�S, GABLNETE DENTÁRIO, CONSULTóRIO,
FOTOGRAFO, ETC., SITO À RUA JOÃO PINTO, !}

SOBRADO.
TRATAR PELO TELEFONE 3756 ou EDIFíCIO

BANCO DO CO�ÉRCI<? - Apt? 205 - 2.0 andar.

1 - Promovido pela Fun- Concur o ao P 'e" T'
Ad I ld L b A I

s I mIO, ao 1- 'um um moto. Este, a sua
- sra. e ai e o o mara dação Internacional Pro Deo tular da C' t d de Aná lí
_ sr. Arturo Buzzí

a e ra e na ises vez, deverá ser repetido em
de Estudos Sociais, ínstítue, das Organizações Pan.Ame, um envelope sígtlado, con,

se 'o "Prêmio Pro - Deo - rícanas. tendo o nome e o endereco
América Latina", EDITAL· DE CONCURSO do autor do trabalho,

-

Parágrafo único: Os Go- 1. Institu-se u'm cncurso para P
,

faragra o único - A Díre;
vêrnos dos Países da Amérí, um trabalho cíentífíce, orí-

-

riçao ca Secretaria do Con-
ca Latina, ou Grupos Econô- gínal, Insíprado ao tema:

'

curso e a única responsável
micos, particulares, mesmo de "Recursos e necesídades eco_ d

.

a aceítação ou menos dos
outros países, que vejam a nômicas da Ame'rl'ca Latina" t b Ihra a os apresentados. Nes-
oportunidade, poderão asso, Parágrafo único: o tema te último

.

"P'
.

caso a resposta
ciar-se ao rêmío" com a; poderá ser CI'rcunscríto a' t· I

nega rva será comunicada ao
quelas iniciativas capazes de' análise de um só País Lati- interessado que poderá re,

i

cncorrer para o meu maior, no-Americano correr ao Conselho Diretor
incremento instituindo asim 2. Poderão 'particiPar ao

d�o Instituto e, última ínstân,

outros prêm l'
•

t·t 1 d ..,I'
era ao Cqnselho Diretor da

, os in 1 u a 'os ao ,c�ncurso ,�Jmlen;te os

'Cida-I Fundação.próprio país, ou ínteressan- daos, nascidos ou naturalí., 7 - A tarefa de selecionar
do.se aos vário aspectos com, sados, das Repúblicas Latí ,

os
. trab�lhos selecionados

plementares do mesmo prê- no' Amertcanas ' s�ra confiada, pelo Conselho

mio: viagens de estudo, bol- 3A' DIretor do Instituto a uma
. o. a�t?11 ,dJO melhor tra- ab.alizada Comissão,' constí-'

as de estudo, medalha de balho Inédito, apresentado tuída por cinco membros
honra, etc. será atribuído um prêmio d� q.ualific!l'dos �ntre· 'Os quais

2 _ O "Prêmio Pro Deo __:_ L, 500,000. fígurará o Titular da Cáte-

América Latina" tem como P' dra_ de Análise das Organi,
aragrafo umco: A f-unda- P

rínalídade incrementar as
-

zaçoes aru.Americanas que
çao Internacional Pro Deo presídírá a Comissão.

'

atividades próprias da "Cá; de Estudos sociais reserva.se Parágrafo único - A fazer,
tedra de Análises das Orga, a faculdade de estabelecer parte d3: comis�ão organiza-I.nízações Pan-Americanas", ;,ã.,iretamente ou por injc�a: dora serao convidadas perso-

promovida pelo Govêrno Bra- t
" nalldades qualificadas dos,

rva do govêrno ou de gru- diferentes países LatinO_A_j'silelro "como Cátedra Central pos particulares, prêmios mericanos, residentes em Ro
do Instituto de Estudos Lati; complementares aos mere-

ma, e pr?fesore seuropeus de

no Americanos, para a con, cedores de prl
.

reconhecida fama no etor

tinuidade dos trabalhos cíen-
meira e segun_1 econômico,d� grad�atória, como tam, 8. O Conselho Diretor do

tí�icos .Inerentes à América bem de tnstítuír prêmios de tnstítuto, ouvido o parecer
Latina. incentivo, medalhas com di-

da com�ssão, nomeada em

3 -, A Instituição do Prê- plomas de mérito 'c�mformldade do artig ante-

mie quer representar uma trabalhos' ]'ulg'ados P1I�ra dOS rior, comunicará 'I) juízo n,

t íb
' -

. (gnos e nal sobre os trabalhos ao'
con rt uiçao concreta da Pro menção. Conselho Diretor da Funda,

I

Deo ao estudo dos probelmas f 4. Os trabalhos deverão ser
ção Internacional Pro Deo

:undamen?tnanis, que estão enviados -à Secretaria 'do de Estudos Sociais.

a base do atual desenvolvi, C
9. O Conselho Diretor da

t' onc.ur�o junto ao Instituto Fundação, ao qual assísté o
men o economico da Amért, Brasíleíro de Estudos Latino direito da ntríbulcão do prê
ca Latia, cuja realidade ím- Amertcanos da Universidade mio, procederá então a aber-

i

põe-se à partícular atenção Internacional de Estudos So-
tura do envelope ou dos en, Idos Países Europeus, acomu, ..

. 'I velopes correspondentes ao

claI� (I�.Olna_Vlale Pola, 12), trabalho premiado, ou aos
nades pela civilização latina at eo dia 15 de dezembrc ::!c' trabalhos considerados me,
e círstã, 1960, recedores dia prêmio ou de

___

-... Desde êsse ponto ele vist�, Parágrafo único: A pro_ �enções, ��evidenciando n�o

'EDITAL DE CO'H'CO'RRE"'NCIA
o ref,erido, prêmio quer seI; 'cl�maçãol do prêmio será '��f�rf��f��ll�et�� ��u{�����
t8l�bem uma. homenagem' feita, nas formas devidas, bé.m d� qualquel; outro prê-

O Presidente do Conselho Delibera1ivo do Cl b
devIda ao presldentE1, dO' B1'tá,-1 ::}uatl'o mese� dppois � dig mI.o,. dIploma ou meoalha de

u p. ,-.
t 1 "O Iii 15 Q.

> �1.t.t;_u �
honra

Atlético Catarinense, convoca os sf'nhol'es Sócios pro-I
Sil, .:msIgne prom ar ,f a Pv- i

e a�' ftllJl'C) de 1 O. 10 O C· Ih D' ,t

pl:ie.tário para uma reunião de Assembléia Geral Ordi- �aça� pan�A�ericana", e aos i ,,,5. �s trabalho� .

oe erão Fundação,o���idoO (t�t�:ec��!
nana, em segunda Convocação, à realizar-se em sua

Ilustres PI eSldentes das no- Cvl!star de um mmlmo de do Conselho Diretiv do Ins-
f

Séde lSocial, às 17,00 horas do dia 13 do corrente (sába-I bres Re,públicas �a América, 100. páginas de texto (ex- tituto, po?e�á:. também deli

do'), para eleição dos Presi,dente, Vice-Prsidente e Mem-I do Sul, que constItuem- a ex-I clumdo as eventuais tábuas, berar, a dlylsao 'ex ?eque da

bras do Conselho Deliberativo pressão viva e operante da i apêndices documentos grá qlu�ntla ac�ma refendatentre
.

.. .' .' ,- (OIS 'ou maIs concorren es.

PRESIDENTE do C.D. do CACo nova América, msplrada as f�c�s, etc), em dactiloscrito 11. A fundação reserva-se

tradições da Comunidade tlPICO, no idioma nacIonal em 'ábsoluto,' os direitos do IOcIdental. 00 concorente ao prGmio;de eyentual �)llbl!ca�ão, tradu-

4 _ Para garantir a l'ea_ cada trabalho deve ão çao 'Cu dlfusao ' .. o trabalho,
. . , . r, seren_ ou des trabalhos premiados i

lização das altas finalidades vla�as cmco copIas a Secre- ou considerados dignos de

Por motivo de mudança vende-se duas casas no vlsada� pelo "Prêm:io"" a tal'la dia, Concurso, - mençã:o.. Ibairro BOA VISTA em (COQUEIROS), terreno de es- fundação Internacion�1 Pro 6, Os trabalhos não ,deve- - Parágrafo único: Todos os

.:ruina (p.reço ,de ocasião ( e um terreno à rua Padre José j' Deo de Estudos Soca�s de- rão ser assinados pelo autor
trabalhos apr�senta�os para

1 A h t f d I
.' o Concurso nao seraO' devol-

( e nc Ie a, ,com un os para a Escola de Aprendizes. ega a ,organização e a supe- mas SIm contrasenhados por vidas.

Marinheiros, a cento e cinquenta metros da praia. I rinténd�ncia do mesmO' Prê_

,Tratar no próprio local ou pelo fone 6372, com o sr. ,mio do Instituto Brasileiro

FERNANDES. I de Estud�s Latino-America-

nos, conferindo a direção do
SALAS NO CENTRO

/
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Aluga-se ótima casa com amplcrquintal. Ver à rua

São Francisco, 11 e t,ratar ná Vidraçaria Santa

Efigênia.

O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
PRESTIGiA PRrESTIGIA O 18('

\

Concedida Nova Suspensão à Medida
liminar deferida pela Justiça de Belém
o Instituto Brasileiro do {çar o IBC a en.tregar café a

Café pelo seu Procurador Dr. firmas suspeitas 'e que não
Hélio Vicente Vianna e com se enc'ontram legalmente ilis_
a e'olaboração da Sub�Procu- critas no Escritório da autar_
radoria Geral ela República 1uia na capital paraense.
vem de conseguir nova vitó
ria junto à Suprema Côrte
de Justiça do País, obtendo
do Exmo. Sr, Ministr'o Pre
sidente do Tribunal Federal
de Recursos, a suspensão da
liminar concedida pelo -Juiz
de Direito da 3." Vara ,dia Co
marca de Belém, e no man

dado de segurança impetra
do pela firma M. Ponciano
da Silva, e pela qual o Escri
tório do IBC naquela Capital
foi obrigado a entregar 5 mil
sacas de café.
Êsse ato do MinistFO Pre

sidente do 'TFR vem compro
var mais uma vez a atitud'e
,preCipitada dos Juizes das
Varas da Fazenda Pública
em Belém, que vêm ,conce
dendo liminares a todos os

pe,didos impetrador. para for-

PARA
QUALQUER
LUGAR \

-\
"

corigem.
O CANDIDATO

CEI�SO RAMOS
Vitória constitutida
PDC,

que será eleito pela Aliança da

pelo PSD-PRP-PTB-PL-

em Joaçaba
com Doutel dando lllJCIO a peregrinação cívica da

redenção de Santa Catarina, seguiu ontem para Joa

-:-aba, onde lPernoitóu.
'em Chapecó
Realizar-se-á em Chapecó, hoje, as 20 horas, um

grande comício. Para essa cidade seguiram os can

didatos da redenção.
O JOGO

Vão cristianizar Carlos Gomes? Eis o dilema.

Consta que Volnei manterá a candidatura. A

UDN descarfegará em Volneí. Carlos Gomes será

ciistianizado. Na parada, quem já perdeu sem ter

jogado,. foi o Aroldo Carvalhq__cuja candidatura foi

afastada pelos ciúmes do "Colo-Champlinhota" que

não quer que ninguem da UDN lhe faça sombra e,

como a cobra que devora os próprios' filhos, devora

os cprreligionários -mais credenciados com medo de

ser 1:>01' eles devorado.'
ONDE MANDA A UDN

velo eliminar uma das ares.

tas -da enorme taref� da dis
tribuicão do aludido mate
rial, que é sem dúvida, a do
seu acondicionamento.

(ONfE((IOIIA-lf QUALQUER TIPO
DE CHAVE

Qui: frlnclsc. Tolenllno. 1.° I'

Em Sergipe:
Queixas feitas em público, num comício de A.ra

cajú, acusam violências praticadas pela polícia e a-

R pontam o governador Luiz Garcia como ladrão. Dis

seram mais que s� ele se elegeu mediante fraude

eleitoral e coação da Polícia Militar, e só age a man

do do sr. Leandro Maciel.
Em Santa Catarina:

Na convenção munidpal que se realizou em

Sombrio, o Deleg'ado de Polícia, aquele mesmo Ota

vio Batista que exerceu pirataria saqueando o navio

Avaí e de cuja rapinagem as autÜ'ridades do Rio

Grande do Sul ainda estão aguardando providências,
prendeu ou tentou prender um vereador e obrigou o

sr. Santelmo Borba, presidente do diretório do PSD,
a se afastar para conseguir as gaTantias da lei junto

_ ao Juizado da Comarca em Araranguá.

_ Havia faixa' a:ffiare1a,
Branca, azul, rubro-chicória ...
Surge, agora, a FAIXA PRETA

Ci'Sm as SIGLAS DA VlTO'RIA !

ti,.,., %$%t;Sr,!"4$SSUMI � - � A
.

le J�ar,_, .•
as. s:-

A SOUZA CRUZ -COLABORA
COM O .(ENSO

Ivan o ·terrivel

A exemplo do que vêm

pra ticando as grandes .orga

nizações industriais do 'País,
a Cia. de Cigarros Souza Cruz

acaba de entregar à Inspetio
ria Regional de Estatística
Municipal em Santa Catari
na duzentas caixas de pape
lão, a fim ,de serem utiliza
das no empacotameI!to do

material de coleta cen:fitária
que será distribuido' nos 102

municipios catarinenses.
Avaliosíssima colaboração

deta Companhia, cujo supe;
rintendente no setor Parana

...:: 'Santa Catartna e o Sr. '

Fernand'O Tostes wyatt, ge_1r.ente da filial de C1..!ritiba,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA FLORIANóPOLIS, (Sábado), 13 de Agôsto de 1960

IMIM, •

(oncessionarios de FORD

ASSOCIAM-SE ÀS HOMENAGENS OUE SERÃO PRESTA-

DAS À NOBRE CLASSE DOS MOTORISTAS, CONGRATU·

LANDO-SE COM .A DIREÇÃO DA UNIÃO BElEFICENTE

DOS CHOFERES DESTE ESTADO.

Distribuidores exclusivos de peças FORD para todo o Estado.

Ilíícína completa' para atender quaisquer serviços

RUA DUARTE SCHUTEL, 7 - Florianópolis - Fone 36-05

N n V O Tesoureiro A u 1 ii i a'r

Por ato do Diretor Geral
do DNER, vem de ser no

meado, para o alto cargo de
Tesoureiro Auxiliar Classe
M, com exercicio no 16.0
Distrito Rodoviário Federal,
onde já exercia a função in
terina ele Chefe da 'I'esou
raria, o sr. José Wenceslau
Lima Drumond, natural de

"�

R Á D I O
< G U. A R -U J Á

,.,._...,,, 1 ...... '

PROGRAMAÇÃO PARA O
Dia 13 de Agôs,to de 1960

(SÁBADO)
As 6,35-

/
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*' DIA 10, à noite, assisti um espetá-
culo maravilhoso no Teatro "Alvaro de * "'A ESPOSA, indignada e irritada,
Carvalho" em homenagem aos sacerdotes para o marido: Que sabes tu de penteá
desta Capital. Foi apresentada uma peça dos de senhora? O marido ,pesaroso! O

infantil, (A Rainha Bembolin) ensaiada preço, minha querida, o preço!!" ...
e organizada peles Irmanzinhag do Co-' 1 .

légio "Imaculada Conceição". Os garotos * Vou observar os destaques do bal

e as garotas que participaram desta, são le de hoje, no Clube Doze de Agôsto,
SSSS'SSS%%%SSSSS.SSSSS%%SSSS%S�SSSSSS%SSS%S%%%SSSSSSSsSSSSSS�$SSSS'

* CIRCULA nesta Capital, o AIPli
rante Carlos da Silveira Carneiro, cria
dor da monumental obra, A ENCICLO
PÉDIA DE SANTA CATARI(NA.

* HOJE, no Estado da Guanabara,
no Teatro Rio de Janeiro, será realizada
uma apresentação do coral da, Orquestra
da Universidade do Paraná, patrocinado
pelo Governador Sete Câmara.

* O BRASIL, ocupa o 8.° lugar na

produção mundial de algodão.

* HOJE, no Baile de Gala. do Clube
Doze de Agôsto, o Lira T.C. estará repre,
sentado pelo 1.0 Vice-Presidente Sr. e
Sra. Dr. Percy de Borba e pelo Diretor
de Relações Públicas, Sr. e Sra. Lázaro
Bartolomeu.

* ANIVERSARIOU ontem, o Sr. Ha
roldo Pavan, Felicidades ...

* DIA 21, no Instituto Brasil-Estados
Unidos, teremos a inauguração da expo-,
sição de Pinturas e Desenhos de Hied:y
de Assis Corrêa (HASSIS). Recebi um

convite. Muito obrigado, ..

* EM Catanga as cousas estão ,'ca-
tangando" . . .

'

* FOI inaugurado ontem, o Instituto

I
de Beleza "Bossa Nova", na Rua Sete de
Setembro n. 12.

* SIMONÉTI, e sua Orquestra é fi

atração do Baile de Gala, amanhã na

Sociedade Thalia de Curitiba.
-

* AS MOÇAS interessadas em par.
ticipar do desfile- para a escolha de
"Miss Florianópolis" e "Srta. Alta So
ciedade", poderão procurar amanhã o

Diretor de Relações Públicas do Lira T.
Clube, às 11 horas, no Disco Dance.

* QUINTA-Feira, p.p. o Lira T. C.
iniciou o Bate-Papo Dançante Bossa
Nova. Tôdas as quintas-feiras, das 20
às 23' horas, teremos êste interessante
encontro social dançante, no' simpático
Clube da Colina.

Alvorecer I;-m Nossa Terra
As 7,05 _

Revista Matinal/
As 7,55 .:
A VEMAq Informa
As 8,35 -

Um Amigo a Seu Lado
As 8,55 _
Repórter ALFRED

lAs
9,05 -

Telefone Pedindo M..isica
As 10,30 _
Antarctica Nos Esportes
.�s 10,55 -
(nformativo Casa Brusque
As 1],05 _
Musical Copacabana
Às 11,35-
Parada Musical Chantecler
As 11,55 _
ftepórter ALFRED
As 12,25 _

A VEMAG Informa
As 12,30 -

Varginha, Estado de

Minasl
Custeio, Chefe de Conta�ili- Carnet Social

Gerais. dade, Chefe de AlmoxarIfa- Às 12,35 _
,

. .
, do, sempre se havendo com Enquanto Você AlmoçaTendo militado em outras

b 'Ih ti
'

,

. -

bl'
. , rI au Ismo. As 12 40 _

repartições pu rcas, j a con ,

A _

'

tando com ,30 anos de rele- _

sua nomeaçao, como Por Que CELSO Ramos

vantes serviços à coisa pú- na.o pode.ria deixar de ser, As 13,05 -

hlic a, para o DINER entrou
fOI recebida com grande �tle- Musical O'tica Moderna

em 1941, ocupando, sucessi- gria por parte de seus amí,
As 13,35 -

varnente as funções de Che- gos e admiradores e fami-
Convite à 'Música,

fe de Pessoal, Chefe de liares. .-is 14.05 -
A música do ouvinte
As 15,05 _
Telefone. Pedindo Música
As 16.00 -
A VEMAG informa
As 16.05 -

-, Telefone Pedindo M{lsica
As 16,55 -

'
,

I Repórter ALFRED
As 18,10 _
RE�ENBA '-7
As 18,55 _
A VEMAG informa
As 19,00 -
Momento Esportivo Brahmb.
AS 20,05 -
"Show" com Duo Guarujá
As 21,00 -
Reporter ALFRED
As 21,,05 -
Telefone Para Ouvir
As 21,30-
A VEMAG informa
As 22,05 -
Grande Informat. Guarujá
As 22,35 -

Noite de Gala.

uns verdadeiros artistas. Parabéns para
tôdos ...

* HOJE, Dia dos Motoristas. Dia de
São Cristóvão. Ul11 programa bem ela
borado pela classe, será cumprido du
rante o dia. As minhas felicitações ...

* AMANH.Ã, no Lira T. C., teremos
o discutido DISCO DANCE. Estarei pre
sente.

* HOJE, o Clube Doze de Agôsto,
fará realizar o seu tradicional e comen

tado Baile de Aniversário que na opor
tunidade quarenta e duas moças farão o

seu debuto Será uma noite de luxo e ele
�g:ância para a sociedade catarínense.

* ESTE colunista agradece a Dire
toria do Clube Doze de Agôsto pelo con

vite, para o Baile de hoje. Estarei pre
sente.

* O CRONISTA Social "CeI" de "A
'Gazeta" voltou .de Laguna, dizendo que a

Garota "Radar" de Laguna já foi esco

Ih ida, aguardem ...

* A MISS Elegante Disco Dance da

Semana, Srta. ELIANE REITZ. estará

presente amanhã, no Disco Dance, quan
do será apresentada ....

Fundacão dos (ursos Jurídicos do Bra-
•

sil Completa 133 Anos -Instalação do
(POR em Florianó.polis é Uma Neces
sidade - Presidência Defere Votos
de Pesar.

cou integral apoio ao reque
rido pelo deputado Bahia

Bíttencourt, sugerindo que
fôsse dado conhecimento r,e
tal homenagem ao Centro
Acadêmico XI de Fevereiro,
porta-voz dos estudantes da

Paeuldade de Direito de san,
ta Catarina e que congrega
todos os acadêmicos de Di

reito da nossa Faculdade,

tural da pátria e a solução
de graves problemas interna
cionaís: Rui Barbosa, ,tribu_
no de largos recursos, diplo
mata que nos representou em

Hà:ya, ocasião em que mos,

tJ."lOU aos outros povos o nível

cultural do nosso povo e a

Clóvis Bevilaqua que além
de outras obras escreveu

"HIstória da Faculdade de
Direito de Recife". Lembrou
aos senhores deputados que

no mundo atual vivemos em

liberdade; onde o direito so

brepuja a fôrça e que aos

homens cabe a respcnsabílí,
dade de resolver os seus

problemas mais' diversos com

a fôrça do direito contra o

direito da fôrça.

Na sessão de ontem da As

sembléia Legislativa ocupou
a tribuna o deputado Bahia

Bittencourt tecendo consíde,

rações a respeito da data
natalícia que transcorreu no

dia de ontem: 133.° aniversá
rio da Fundação dos Cursos

Jurídicos do Br!!-�i.l.

Na oportunidade, rememo.

rou o papel -desempenhado
por Juristas brilhantes e que
deixaram suas brilhantes a

tuações as desafiar os anos.

Citou entre entre outros 0'S

nomes ilustres de Clóvis Be.,

vilaqua, Joaquim Nabuco,
Rui Barbosa, Castro Alves,
Epitácio Pessoa c Osvaldo
Aranha, Apresentando dados
referentes às atuações destes
juristas, deu destaque ao tra,
balho de Epitácio Pessoa, que
realizou carreira das mais
brilhantes sendo diplomata,
legislador, formando ao lado
de Rui na Conferência de

Ha:ya para finalmente ocupar
a suprema magistratura da

naçã:o brasileira; Osvaldo

Aranha, primeiro presidente
da Organização das Nações
Unidas � que muito contribui

para o engrandecimento cul,

Igualmente hipotecou so

lidariedade ao requerimento
do deputado Mário Orestes

Brusa, 110 qual é solicitado
que se forme uma Comissao
Interna para propugnar pela
instalação do Curso Prepara
tório de Oficiais da Reserva

(CPOR) que virá preencher
uma lacuna existente em

nossa Capital, qual seja a

ausência de um curso que
proporcione frequentar' "sua
Faculdade e sirva ao Exércí;
to na mesma oportuníêade.

O dep. Walter Vicente Gomes
apresentou requerimento
de votos de pesar pelo passa
mento dos senhores Leonel
Maurílio dos Santos, ocorri.
do dia 7 último :ná cidade de
São Batista e Tarcilio Bas
tos na cidade de Tijucas,
bem como o envío de tele.

gramas de pêsames.
O deputado waíney Colla

ço de Oliveira, na oportuní,
dade ocupando a presidência

A seguir ocupou a tribuna dos trabalhos deferiu tais

o deputado Dib Cherem que pedidos conforme faculta o

em seu nome pessoal hípote- regimento da Casa.

O orador seguinte foi o

deputado Mário Orestes Bru

sa, que em nome da banca,

da da UDN apresentou soli
dariedade ao voto cóngratu,
latórío requerido pelo depu
tado Bahia Bittencourt.
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l<:llderêço Telegráfico ESTADO

DIHETOR
Kbtlens de Arruda Ramo.

r. E R E-N T I
DO'III nll"� Fernandes oe Aquino

H E D A 'f O R E S .

Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machallo - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLADOR-ADORES
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Casa Laudares, Ltda.
Rua Deodoro, 15 - tel. 3820
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APRENDA INGLÊS
com o Prof.'Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

r·"sYNTEKo�1
Ipara o assoalho I
Id o seu E s c r i t ó r ·i o o u L a r I

I Beleza I
i Distinção I
I Durabilidadei
ti Infor;nações e Orçamento I
I Osvaldo Meira !
: Av. Mauro Ramos 206 Fone 2758 I.
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ATENDENDO DIARIAMENTE NA

íiõill�aiiür']irõilss1oõãii .

-

'" "'\\\mI. ••ll. _\'!l'l1t.- ....... ... '. ,
DR. HENRIQUE PRISCO ORA. EBE B. BARROS

.

PARAISO

IUJ'DICO

Operaçô« - Doença. Clt Senllo

ra. - Cllnlca de Adulto.

Curso de Especlal1zaçãO no .[!oapl
tal dOI Servldorel do ilatado.

(SerViço do prol. Mariano di An�
drade ). Cúnsult... : pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde dali

15.30 �ora8 em diante no con.uI.

tório. à Rua Nune. Machado, 17,

esquina da Tlradente. - Tlllt.

2766. Re�ldêncla - Rua Karl.

chal Gama D'Eoa. n.o l'U. - Til.

1120.

,-,'
DR. AYRTON DE OLI

VEIRA

DomNCAS DO PULRÁO
- TUBERCULOSa -

- Conlultllrlo - Rua FIl1pt.

schmldt. 38 - Tel. 1801·

Borárlo: dai 14 à' 16 .bar...

_Relldêncla _. FeUpe SchD1td'.

n.o 127.

PlJBL1CIDAD.
Osmar A. Schl1ndweim - Aldo Fernandes - Vírgílío Dias
_ Ivo Frutuoso.

�I!lPR.g.NTANTI
5wprtuntaç6e. A. S. Lua Lt4Iil
I{lO:- Rua Sena.or Da.,.. " - 5.. ""ar - DR. ANTON 10 MUNIZ DE:
" Te1. 116114

Consultório: Rua João plnto D. 10,
du 16.00 àl 1S,00 hor,•• "'NIld.
com hora. �arcad... Tllefona.•••••••••••••••••••••••f................... J

-......
;�!�en��e.��ê�:��: Rua

Glnl:al i S T U D I O J'U R í D I ( O i,
-- ,._----_._--

. .
� .

•
9 •

Mauricio dos ReIs - advogado •
• •
• Norberto Brand - advogado (III
· �

••• Advocacia em geral no Estado de ••Especialista em moléltla. di S ...
ra_ • Santa Catarina •

/
I '" . ... nos tiAPCJOS ::.'::: :.:::' .:�:'-u<:.::; i correspondentes: I

••
1

D:�". ""R�'t* :::::����. i:�:���·l�::oe:::�;�: i �������R��IDOS !�S�ANEIRO I
�

'" -? � "" 2'h às � horAl - conlUltórlo:. ARGENTINA SAO PAULO •

-:; � iIl
.. � �" Rua Tlradente•. 12 - 1.0 AMa' : Ed. SUL AMÉRICA 5° andar. :

7- 'l' •
.

..
- Fone 11246. Rea1l1êncla: )tua : Fones: 2198 e 2681 ,. :?i

. ; Lacerda Coutlnllo. 11 (Chicara do !•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,.�

i Espanh. - Fana I'il.·

DR. S·AMUEL FONS·ECA"A SOBERA.."iA" I'I.(.AI;'" 11 DE NOVEMBRO � ESQUINA.
arA FELIPE SCJlMIDT

1"1I.1AL ··A. SABERA1'lA" DISTRITO 00 .Sr:':.IITO - CANTO

;

Doença. de Senhora. - proc.o

logla - Eletrtcldadl Médica
ConsultóriO: Rua Victor .11_

Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes relle. n.o 28 _ Telefone 1110.7
a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Lillp,ares, pró- Consulta.: D'" U hora. em diante.
ximo.a Penitenciária, Podendo o comprador construir �ua I

Rea1dêncla: Fonl, s.ua. Rua BIII-

casa, imediatamente.
.

.

menau. n. 71·

Venuas: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305
Fone 23tH e 3426.

ARAGÃO
/

CIRURGIA TRAUMATOLOGl.A
ORTOPEDIA

con8ultõrlo: JoãlJ Pinto, 10& -

Consulta: dai I" àl·17 horal, dl'

rlamente. Meno•. &.01 'ábadol Re

sldêncl6: Boca\uva, 135. Fonl !i7l4

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

DiplomaCIa pela Faculdaa. Nacio
nal de Medicina da Unlv�l'Ildadl

do Br.IU

Ex-Interno por concurso ela .a.tr_
nldade_Escola. (Serviço do prol.
Octávio Rodrlguel Lima). Ix
Interno ela .serviço de Cirurgia do

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

Janeiro. Médico do Bo.pltal d.

Caridade e da Maternldadl" Dr.

Carias· Corrê •.

DOENÇAS DE SIINHOltAS
PARTOS. - OPERACOilS -

PARTO SEM DOR pelo método
pslco-profUailoo

DR. LAURO DAURA
CLINICA

DR. NEWTON D'AVILA

Dr. Miguel E M. 01'ofino
- 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 Janeiro.
Edifício São Jorge - Sala

16. Telefone 2862

CLtNICA DE CRIANÇAS
COD.DllÓrl. a Km...... CODlut...

Secunda • ..�r.lra
.... 15 à' 17 110r ...

Til. - 1114rLO&lANOPOLl!l

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

Especialista em moléstia. de anus e recto.

Tratamento de hemorroidas, fistulaa. etc.

Clll'1lraia a.naJ
CONSULTÓRIO: _ F,ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553

DENTADURAS INFERIORES
Mll:TODO PRÓPRIO

F I X A ç A O G A R A N, T I D A

DR. MOORRIS lCHYlEIDSON
CIRURGlAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

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

(UNICA SANTA CATARINA
Clínica Geral

Doencas Nervosas e Mentais -
. .

i Angustia - Complexos - Ataques - Manias -_
•

I Problemático Afetiva e sexual, !
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia - :

I.
Insulinaterapia - Cardiozolorapia - sonoterapia e •

Psicoterapia. :
Direção dos Pslquiátras - :

: DR. PERCY JOÃO DE BORBA :
: DR. JOSÉ TAVARES IRAcEMA :
: DR. IVAN BASTOS .DE ANDRADE •

. -.CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

I Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 f
! , \. (Praça Etelv.i.na Luz) !
.........................................�

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

tas .

DE MANHA -:' das 10 as 12 horas
DE TARDE � das 4 as 6 horas
Consultas Rua Nunes Machado, 7 tone 3738.

CIRURGIÃO - DENTISTA

ClínLça .- 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 andar - Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas

DR. MIGUEL E. M� O'ROFINO
CIRURGIÃO - DENTISTA

PÉLA
Universidade do Rio Grande do Sul
Clín i.ca de adultos - Raio X
Dentisteria operatória pelo processo de alta

velocidade - AERO TURBEX FAIRFAX
Ex:lusivamente cOm horas marcadas
Consultório - Ed. São Jorge - conj. 16-17-18

Tel. 2862 -:- Rua Trajano - 1.0 andar.

...

CARIMBOS, ENCADERNAÇOES
SERVIÇO DE CLICHERI/\

COM PERLEI çÃ.O_·_E......R A Pi DE :l'1
RUR' CONSELHEIRO f"1AFRA. 123.'FLORlANÓPOUS SANTA CATIIR!NA !

L'.==================.__ -==--=.-=-_.. -_--_-_-=_-_=.=.-�

, fi'

--_Cs::@ }iIIIro1llo_--

E

MATERNIDADE (ARMELA OUTRA
SERVI(O DE RAIOS X

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

Exames do Estômago - Veslcula Biliar -- Rins
Torax - Ossos - Intestino, etc.

Hist erosa lptngog raf'ia _' Radiografia Obstétrica
(Gr.rvldêz ) - Radiologia Pediátrica.

DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDEReçO: Rua Irmã Benwarda s/n, Onibus à por
ta (Almte. Lamêgo).

/

RAUL P'�REIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhistas·'
zscntóno: Rua Joio Pinto n l' lobO
,t'lefone n, 2.487 - CaIXa PJital D. U

E10R.ARIO: Du 16 ... 17 bar...
xxx

Escritório de Advocacia
!
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 - Cobran
ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

Rua Felipe scnmídt, 14 - 2.0 andar - Florianópolls

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.O 167 - C.R.E.AI, - lo.a REGIAO - S.C.
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

Notas Fiscais
IMPRIME-SE

Preço de 20 blocos cl 2

CR$ 500,00
Rua Monsenhor Topp, 23 ou

pelo telefone 3160

vias

(recado)'

I
C A F E ZI N H O. NÃO! I

Dr. Hélio Peixol�

Escritório - Rua Felipe
Schmid� na 37 - 21) Andar -

Sala 4.

ADVOGADO

CAFE ZITO! I
i

._--------------�--�-'

Dr. Helio Freitas Residênoia Alameda

Especialista em dentadura. aM.

tOmlca•. Horár10: Dal 8 àà 12 ti

!\,tende com hora marcada

Avlaa .ua dlsti.llta clientela <cue

mudou seu conlultórlo para a rua

Felipe Sclunldt, n. S9-A - jJ1l

frente a Padaria Carioca.

DOENÇAS DE SENHORAS Adolfo Konder na 27.
PARTOS - CIRURGIA _ Caixa Postal 406.

Telefone - 2422.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•.

Tipografia e fábrica de.
Oarimbo. Impressos em geral
Rrua Aracy Vaz Callado, 186
Estreito - FloriariópoJisDR, HUBI GOMES

MENDONÇA DR. GUARACY A.

I MeDICO SANTOS
Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
,nhoras - Clínica Geral
Residência:

Cirurgião Dentist�

Rua Gal. Bittencoc,rt D. 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Sehmidt a. 17,
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

Das 16,OQ às 18,00, diaria
mente exceto aos sábados

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ministério da Marinha
Comando do 5.0 Distrito Naval

DIVISÃO DE INTENDÊNC'IA
1. De ordem do Exmo. dêlos fornecidos pela Divisão

Sr. Contra-Almirante, Co- de Intendência dêste Co
mandante, comunico aos se; mando.
nhores interessados que no 4. AL' relações do material
dia 22 de agôsto do corren, a ser concorrenciado . serão
te ano, às 15,00 horas, na distribuidas aos interes
Sala. de Reuniões do 5° Dk'· sados [nscrttos, mediante re,

trito Naval à rua Nunes Ma- . cibo, diàriamente das 12,00
ehado, nesta cidade, serão às 18,00 horae, com exceção
recebidas abertas, examina- dos sábados na Divisão de
das quanto aos seus deta, Intendência dêstê Comando.
lhes' de confecção e rubrica. 5. As firmas interessadas
das pelos preeentea as pro- deverão obter todos 09 escla

postas para o fornecimento recimentos de natureza téc,
e prestação de serviços aos nica, relativos ao material a

estabelecimentos navais se- ser rornecído na Divisão de
diados em FlorianópoliD e aos Intndência dêste Comando,
navios da Marinha de Guer , elementos êstes ímprescín
ra surtos nêste Pôrto duran, díveis à cotaçáo dos prêçoe
te o 3° quadrimestre de 1960, oferecidos.
dos artigos dos seguintes 6. As propostas deverão
grupos da nomenclatura on, conter uma declaração ex ,

cial em vigor na Ma-rinha, a pressa dos interessados di.

saber: Grupo 5 - Bandeí- zendo ter plano e eatísfató,
ra daL� Nações e sinais - rio conhscnnento das especí
material para confecção; rícacoes e amostras do ma.

Grupo 6 - Âncoras e amar. teríal que se propõem tor;
ras ; Grupo 11 - Bombas e necer. A falta dessa decla,
seus pertences; Grupo 12 - ração importará na exclusão
Sobressalentes pa-ra serviços integral da proposta.
de Marinharia e palaments 7. As propostae . deverão
de embarcações miúdas; conter ainda, uma declara

Grupo 13 -'- Uteneílíos e fer. ção de/ completa submissão
ramerrtas para praça de má. ao Edital Geral de 7.10-58,
quinas e caldeiras; Grupo 14 ao presente Edital, aO Re.
_ Lubrificantes; Grupo 15 guIamento Geral de Conta
-Cabos e fios elétricos iso. bilidade Pública, declaração
la-dos; Grupo 16 - Material �ssa que terá fôrça contra.

de rádio telegrafia; Grupo mal, face a legislação vi.
17 - Material. elétrico iso. gente..
lado; Grupo 19 - Poleames � 8.' Serão sumàriamente eX
_ Talhaf_�; Grupo 20 - Ma.

'

cluidas as propoDtas que não
teria I de limpeza; Grupo 21 ..:ontiverem os prêços unitá
_ Cabos de iíbra; Grupo 22 rios por extenso, . bem como

_ Cabos de arame; Grupo aquelas· qUe contiverem'
23 '.� utensílios para navios; emendas ou razuras.

Grupo 24 - Lonas Tecidos III - DO JULGAMENTO

para serviços diversos; Gru. DAS PROPOSTAS
po 27 - Rouparia e Tapeça- 1. O julgamento das pro-
ria· Grupo 30 - Artigos pa. po'stas uêrá feíto de acôrdo
ra 'banheiro e serviço uani. .::om o que preceitua o Regu
tário; Grupo 31 - Artigos iamento Geral de Contabi.

para iluminação (não elétdi. !idade Pública, a respeito,
ca) ; Grupo 32 - Material oem como o que determina o

'isolante de calôr; Grupo 33 Edital Geral de 7-10.1958, c

Artigos para engaxeta. o presente Edital de Concor
menta e juntas; Grupo 34 - rência.
Couros, Corrêais e acessórios 2. O fornecimento será ad
_ Tubos de borracha; Gru· judicado aos proponentes
po/ 35 � Material escolar e que oferecer,em prêços mais
de desenho; Grupo 38 - oaixos, por mínima que seja
Utenuílios para pintura; ii diferença entre êsteo e os

Grupo 39 - Madeiras; Gru. de qualquer outra proposta,
po 41 - Ferrámentas ma- não podendo os mesmos ex.

nuais; Grupo 42 - Fer. cederem de 10% dos prêços
ragens inclusive parafusos correntes da praça, sob pena
para madeira; Grupo 43 - de anulacão da concorrência
Parafusos para metal' - (artigo 743 do R·.G.C.P.).
Porcas arruelas ,e rebites; 3. Em igualdade de condi·
Grupo 44 -. Tubos, canoll e ções terão s�m�re pre�er�z:�
utensílios para canalizações cia os proponentes naClOnaw
de água, gás e vapor; Grupo (a,rtigo 742 do R.G.C.P.).
46 - Metal em barras e em 4. Em caso de empate en-

cantoneiras; Grupo 47 tre duas Pl'Opostas, será o

Metal ,em chapas; Grupo 50 fornecimento adjudicado ao
- Material de fundição e de proponente que c.onceder
soldas; Grupo 51 - Ácidos e maior abatimento sôbre os

drogas; Grupo 52 - Tintas e prêços dados. Se nenhum dê.
vernize'-!; Grupo 53 - Ma. les concordar em conceder
terial de expediente; Grupo' abatimento, proceder-[..e-á o

55 - Fardamento, tecidos, 30rteio para decidir a qual
artigos confeccionados, cal- dos proponentes caberá a ado
çados e aviamentos; Grupe judicação (artigo 756· do
56 - Munição de bôça R.G.C.P.).
(mantimentos, carne peixe, 5. O Comando do 5.° Dis.
padaria, aves, verdu·ras e �rito Naval se reserva o di.
frutas etc.); Grupo 57 teito de estipular uma se

Medicamentos e utensílios gunda condição que no caso

de farmácia; Grupo 58 de absoluta igualdade entre
Material de transporte ter. duas proposta[.·, com direito
re::':re, (sobressalentes e a melhor' classificação, sirva
acessórios para automóveis); para decidir a quem cabe a

Grupo 59 - Material para preferência (artigo 744 do

construção civil; Grupo 61 - R.G.C.P.).
Material médico cirúrgico, 6. O Comando do 5.° Dis.
OdontOlógico, roupas e arti- trito Naval reserva-se o di
gas diversos para uso' das reito de adjudicação total
.enfermarias; Grupo, 62 - dos artigos do sub-grupo
Material para rancho de 'MANTIMENTOS", do grupe
Oficiais e Suboficiaiu; Grupo '56 - Munição de bôca, ao li-
63 - Material para rancho citante qUe menor valôr ofe
de praças; 'Grupo 64 - Ma.- recer a ração diária, em baSe
terial para cozinhas e copas; dOé' prêços cotados em suas
- e prestação de serviços. propostas e nas tabelas de
I - DAS INSCRIÇÕES racões em vigor nêste Minis-
1. Todas as firmas inte� �éÚo.

ressadas deverão eDtar pre- IV - DISPOSICÕES GERAIS
viamente ínscritas na Divi_ De acôrdo com o inciso ..

são de Intendência dêste Co- XVII da alínea c, do Edital
mando. Geral, publicadO no Diário

2. As inscrições devem seI: Oficial da ,(.fnião nilmero 228,
processada9 de acôrdo com de 7.10.1958, páginas 21335/
o que determina o Edital 38 fica estabelecida uma co
Geral da Diretoria de In- ta· de 10% sôbre e valôr do.
tendência da Marinha pu. fornecimento para caução de
blicado no Diário Oficial da garantia do fornecfmento.
União número duzentos e Comando do 5.0 Distrito
vinte e oito (228) de 7.•10
1958, páginas 21335/38.

3. São consideradas firmas
inscritas as que satisfizerem
as eXigênciaL' do mêiso 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 mef.'mo
mês.
II - DAS PROPOSTAS
1. Não serão tomadas em

consideração as propostas
que não estejam rigorosa.
ment,e 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 envelõpe um

único Grupo de Material.
3. As propostao deverão

ser apresentadas em duas
vias, de acôrdo com os mo-

Naval, Florianópolll:.• - SC, em
2 de agôsto de 1960.

Har.oldo Castello
Branco de Oliveira
Capitão de Corveta

UM) Encarregado da
Divisão de Inten
dência.

FLOlUANóPOLIS, (Sábado), 13 de Agôsto de 1960 9

E.DITAL

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 sô.,
ore a avaliação de Cr$ ....

50.000,00, dos objetos nenho,
rados a MOAIR LINDOLFO
LUZ nos autos de ação exe,

cutiva n,v 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 eu_

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

:_!_f.-w""'S'Í!! -�,

:'l4
mm de espessura; 3.° - Um

JUI O DE DIREITO DA l.a balcão com 1,50 m de com,
VARA DE FLORIA,NÓPOLIS primento, de madeira, 50 cm

de largura, com um vidro de
Edital de praça com o' 140X80 e 3 mm de 'espessura;
Prazo de vinte dias 4.° .

- Uma caixa regístrado,
, ra marca Minex; 5.° - Uma

O Doutor Waldemiro j geladeira marca Clímax, côr
Cascaes, 1.0 Juiz Substi- Branca, altura 1,50 m, por
tuto da l.a Circunscrição 50 cm de largura, n.? 1010
Judiciária do Estado, no com motor s/n: 6.° - Um�
exercício pleno do cargo Radiola marca' Philips com
de Juiz de Direito da 1.a um Rádio da meema �arca
Vara, da Comarca de F'lo; n:O 2509, côr creme, em per�
rianópolis, S.C., na forma feito estado de conservação.
da lei,

.

Juizo de Direito da 1- Vara
d FI

· ,

I-
valôr de Cr$ 2.100, para os

e ' orlanopo 'IS legais efeito'-! e com prelí;
minar requer se digne V.
Excia., observar a Lei nr. 968

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

Para citacão de TAR- qUe se torna culoado e au,
hora para a fase de zoncí ,

GINA C'ÃBRAL CAR_ eêncía de laço conjugal en, liação ou acôrdo, intimada a

VALHO, que se encon: tre ela e seu cúmplice". 140 Suplicada. Nestes têrmos,
tra em lugar incerto. -,Ora, se a S�plicada con,

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

caes
..
1° Juiz Substituto da �er abandonado seu lar con,

(Ass.) Maurício dos Reis e

la Clrcunscrição .Judiciária jugal e passado a viver em ���berto Brand - advoga.
do Estado, no exercício ple, comparihta ?e seu amásio, TÉRMO DE CONCILIAGÃOn� do cargo de Juiz de Di pr�vado esta o adultério. NEGATIVO _ Aos quInze

E, para que chegue ao co-
reIto da 1� Vara da Comar: 15 - Continu.ando a co- dias do mês de julho do ano

nhecimento de todos, man, �a de Flona_nóPolis, S.C. na
mentar os motIVOS nau quàís de mil novecentos e sessenta

dou expedir o presente edital orrna da lei, 'se pode fundamentar a ação t
, FAZ SABER a quem Inta,

de desquite, diz J. M. Car, �es a Cidade de Florianópo_
que sera afixado no lugar de

res v Ih d ' 11s, Estado de Santa catart,
costume e publicado na for. t

sar que pelo presente edt
a o os. Santos, as págs. na, no EdifícIo da l.a Vara

ma da lei. Dado e passado
al com. o prazo de trint� 247 de sua obra: "O abano à Praça Pereira Oliveira n.á

nesta cidade de Florianópolis, (�O) dlas fica CITADA a
dono d.o lar conjugal, para 10, na sala das audiências do

Capital do Estado de Santa c;.� TARGINA CABRAL ciue seja causa de desquite. Juízo, onde ae encontrava o
Catarina, aos treze dias do VALHO .para, querendo

eve �er voluntário e duran, Exmo. Sr. DF. Waldemiro
mêe d.e julho do ano de mil

no prazo de dez días
,te doíe anos contínuos". 16° C- te"tar· con, Em· -. ascaes, 1.0 Juiz Substituto

novecentos e sessenta. Eu, o� a .�çao d� desquite quê M . Ih_aIs amante: "Rafael da 1.a Circunscrição Judícíá ,

(ass.) Maria Ju
..

rací da Silva, p�rante este Juízo lhe -. aga aes, a seu turno en, .

d E t d
Escrevente Juramentada, o �e JUVENTINÇ> LUIZ. riEi f�na. que o. qUalif!cati_vo' Vo- ���noodo�:rgci d��ur:�reC�!�
subscrevo. (Ass.) Waldemiro in1�VALHO, cujo processo se m�t�no n::o �upoe simples, reito. da 1.a Vara da Capital,
Cascaes, - Juiz de Díreito.

.

,

era c0l!1 a seguinte: f'
.n e ausencía de coação

Confere com O oríígnal. �ETIÇAO - Exmo.- Sr Dr
isica ou de constrangimen. comigo Escrevente Juramen.,

JUl d
. to mI· tado de seu cargo, abaixo as,

Maria Juraci da Silva d
z .e l\)ireito da la Var� f Iara; SIg_nifica também sinado, aí, às 14 horas com,

EíJcrevente.
a CapIta;I. Diz JUVENTINO

a .t� de moüvos ret-�ntes pareceu o Sr. JUVENTINO�U�Z DE CARVALHO, bra,
e Ju..!t?s. para () procedimen. LUIZ DE CARVã.LHO, autorsíleíro, casado aerovíárí
to arguido, O abandono de.

po�· .

seus procu/adores in���� ve. ser. na censura da lei,
da presente ação de desquite

aS"lna�os, os advogad adla�ta o saudoso mestre
que move contra TARGINA

MAURICIO DOS REIS aSe ?apI?�hoso, arbitrário, in� CABRAL CARVALHO. Não

! N<?RBERTO BRAND bra. '/ustlf�cado, sem explicação
tendo eDta comparecido, ape_

I lelros, soltei-ros, insc�itos�; plauslVel_ ! sobretudo sem
sar de regularmente intima_

O
..
A
..B., Secção de Santa Ca_ provocaçao .ou culpa do con..

da por edital, não foi possível------------..
t JU d 1 a conciliação 'recomendadaa:.l�a. e com escritório no g� ere ICtO, para ser re. pela Lei n. 968 de 10 de de_EmÍlclO "Sul América" 50 c�b�do. como fundamento dó zembro de 1949. Do que, paraa.l_ldar, que é esta Para 'pro. dIvorCIO por êste motivo." constar, lavrei o presente

f��t�e!�r�eO:rd.E�C!a·'da .ore- C - AS PROVAS: 170 _ O que vai devidamente assina�
quite

J t,l. mana e des. Suplicante prote!)ta provar o do. Eu, Maria Jurací da Silva,
, con ra !)ua mulher �leg'ad t d Escrevent J t dTARGINA CABRAL CARV � o por o os os meios e uramen a a o

LHO, com fundame
A- �e. pr�vas �dmitidos em di. datilografei e subscrevo. (As.

art. 317 n1's I IV
nto �o lelto, mclu.:ave ? depohp'Em. Waldemiro Cascaeu e Juven_

d���aCivil, P�l�s�moú�o� ��� �� f::tS�����a�e'j��i�à�Ç�� ti�E���C���v���o�çam_se�ATO. ao ,expol. - � - O documentos, etc. _ O RE- editais de citação, na forma

confol:m
1 - O .Sup11cante, Ql!ER!MENTO: 180 -'O SUo da lei. ?m 16-7.960. (Ass.)

certidão
ea;�� ��ova com a pllc�z;t�e. sabe, _que cabe ao �al<;lemIro Cascaes, Juiz de

casou s
a oco �r. 2), Judlclano, a nobre misflilo DlreIto.

• e com a SupJICada, de preservar a integ ·d dem 20 de Fevere�ro _de 1948, dos textos legais, razã�l p�re E, para qUe chegue ao co_

s�ndo o de comunhao, o re_ que se se apresenta ora pe· nheclmento de todos, mano '

gII?e �e bens. 2° - Que nos rante V Excia é�"
• dou expedir o presente edi

pnme�ros ano!) de casamen. encontr� seus i�seios\;-riue tal que, será afixado no lu
tos, _Vlveu em perfe}ta har_ lecidos pela opinião de do�� gar de costum� _

e publicado
m�11la com sua esposa, pos- tau mestres 'ela lei na forma da lel. Dado e pau ..

sumdo o casal quatro filhos moral 190 -,--PDado o �l�:la I sado nesta cidade de Floria.

mengJ€s (docs. n�u. 3, .4, 5 e do, r�quer o Suplicante a� I nópolis, Capi�al do Est�do de
6). 3 - Que ha maIS ou V. Excia a cita ão o

. Santa CatarIna, aos vmte e
menos quatro anos, quando tal do s�a mUllier �or. ,��lI·l sete dias do mês de julho do
o. Supli.caz;tte vortava de um mos do art 177 nr' I dS e:. ano de mil novecentos e SeS.
dla rotmelro de serviço. en- digo de Pr�cesso C)i�il

o Co.
senta: Eu, (am.) Maria Juraci

c0!l�rou sua casa fechada e responder aos têrm�s pa�: da Stlva, Escre-vente Jura.
fOl l11formadp pelos _vizinhos,

\
presente acão de desquite mentad�, o subscrevo. (f\ss.)que sua euposa haVll} vendi. na forma �de' fins expôstos' w.al�emlro Cascaes, Jmz de

do todos os pert�nc�� e le. i é:.JP ,pena. de.. revelia, ficand� Dll:elto. ..'

. .vado -os quatro filhos. 4° -, outro"sim citada pa t
Confere com o ongmal.

Q�e ,o. Su.olica!lte ficou a

I
dos o� d�mais têrm�: �; Maria Juraci d'a Silva

prmclplO, desorl�ntado, ten. presente acão e execuc· ,Escrevente
��, dn� entanto, Ido em bus_ 200 _ Assfm, requer ainJ:�:·

e sua mulher, para pro- Decre"-acão do desquite do
,.,

curar saber qual o motivo I
"

J
.

.

daquela resolução N d b c�s!l com a competente dl,_
teve porém p." !l a o - Vlsao dos ben!). Desta manei.

, ,0Id nao con. ra "'spera seJ·a
-.

Iseguiu localizar Targina"-'o .'� a .açao JU-

Passados quatro �li�s gada. procedent�, Julgada a

mais ou meno' f· h Su_ohcada conJuge culpada,
IS, 01 C amado ··t

.

dpelo Juiz ele Menores, a fim
SUJel a am a ao pagamen_

lhe fôssem entregues os qua_ �mr mra mfa .Ir rap. rpap
troD·filhos, pois sua mulher '

to das custas � �onoratlos de
tinha voluntàriamente pro_

advogados. Da a presente o

curado aquela autoridade
-------�--,-------......---------

alegando que não podia en: E D I T A Lcarregar-se da educação dos
�e�mos. 6° - Nestas con_

dlyo.es, foram as quatro
cr�anças entregues ao Su_
ph?ante, as quaiD vivem até
hOJe em sua companhia
sendo qUe a mai[· velha con:
tava então sete anos de ida_
de e

°
a mais moça, oito me�

ses. 7 - Logo após os fatoD
narrados, soube o Suplican_
te, �or ouvir dizer, que a
SuplIcada deixara a cidade
e!11 companhia de um amá.
SIO, passando a reddir fora
desta Capital e que teria
voltado dois anos após em
companhia da mesma' pes_
soa. de quem já tem um ou
dois filhofl. 8° - Apesar de a
Suplicada já ter sido vista
nesta Capital, não conhece
o Suplicante o seu enderêço.
B - O DIREITO: 90 _ Pre_ rem que no dia 12 Ide agõsto
tende o Suplicante, com êste próximo vindouro, às 15 ho_
postulado, demonstrar que ras, o po_rteiro dos auditórios
hOUVe abandono do lar por dêste Juízo trará a públicoparte de sua espôsa, e bem
amim adultério. 100 _ E é a pregão de venda e arreIl,lata-
:própria l�i, .

a doutrina e a ção a quem mais der e o

JUl"lsprUdencla, que forne_ maior lance Qferecer, sôbre
cem os elementos pava a I a avaliacão de Cr$ 180.00000
prova que se deseja. 110 _I .: .

.

�
,

Com efeito, precei'cua o art.
do lmovel abal�o descnto,

317, nrs. I e IV, do Código I penhora'do a ZYGMUNT MA
Civil: "A ação, de desqUite só I' �S, nos autos B.O 12.973, de
se pode .fund ...� ,:m alguns açao executivo que lhe move Confere com o original.
dos u�g?mtes motlv_9S:. I -

CELSO STAHÉLIN:AdulterIo. II - Tentatlva de
morte. III - Sevícias, {lU

injúria grau IV - Abandono
voluntário

.

do lar conjugal,
durante d01S anos contí
nuos." 12° - Interpretando
o artigu transcrito diz J. M.
Carvalho dos Santos às
págs. 216. Vol. V. do seu'"có_
digo Civil Brar,ileiro Inter_
pretado": "Adultério. é a
união sexual de duas .pes
soas de sexos diferentes uma
das quais pelo menos é 'casa_
da com um terceiro". 130 _

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

GOSTA DE CAFÉ1
ENTÃO PEGA CAFÉ ZITO

MISSA DE 1.0 DIA
O DIRETOR REGIONAL DOS CORREIOS E TELE

GRAFOS DE SANTA CATARINA, convida os parentes,
�olegas e pessôas amigas do qqerido funcionário

OCTÁVIO MARQUES GUIMARÃES
para a missa de 7.0 dia que, por sua boníssima alma será
ceelbrada dia 12 (sexta feira), às 8 horas, na Catedral

Metropolitana, no altar de Nossa Senhora de Lourdes.

SALAS NO CENTRO
ALUGA·SE óTIMA S S A L A S

SERVJ;NDO ESPECIALMENTE PARA ESCRITó.
RI(�S, GABINETE DENTÁRIO, CONSULTóRIO,
FOTOGRAFO, ETC., SITO À RUA JOÃO PINTO, 9

SOBRADO. _
.

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

JUIZO DE"DIREITO DA PRL
MEIRA VARA rnr-COMARCA

DE FLORIANóPOLIS
EDITAL DE CITACÂO COM

O PRAZO DE VINTE
(20) DIAS

. IJ 1
valor unitá,rio de Cr$ .. : .,:_.

l'81!'70,00:::-Weioito:mil oitocen
i:ostos e setenta cruzekos),
títulos êstes, devidamente
protestados (doc.s. nrs. 2, 3, 4,
5, 6 e 7). 2. Apesar dos es_

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

MIRO CASCAES, 1.0 Juiz amIgável, o débito do Réu,
Substituto, da 1.a Cir_ não lhe restando outro re_

cunu;:!riç�o Judiciária do curso, senão a "via judicial.
Estado: no 'exercício pIe. 3. Néssas condiçõe[,. com

no do Cargo de Juiz de fundamento no art. 177 nr. I,
Direito da 1.a Vara desta do Código de Processo Civil,
Comarca de Florianópõ_ é esta para requerer a V.

lis, Estado de Santa Ca- E..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 CITAÇÃO nada, acrescirta dos juros de
com o prazo de vinte (20) mora, despesas de protento,
dias vir,em ou dêle conheci_ custas e honorários de advo.
menta tiverem, que Dor êste gado na base de 20%, ou no.

meio, fica citado o Sr. DAVI mear bens à penhora, sob
MARTINS ou DAVID GUA_ pena de não o fazendo, se
RIM MARTINS, para os de_ rem.lhe penhorados tantos
vidas fins, por todo O C04t-

de .seU[� bens, quantos .bas
_eúdo da petição e despacho

tem para, � pagamento mte.

seguinte: ,.
g.ral do d�bI�O, com os respec.

Petição' . tI�OS acresçlmos,
.

ficando o

"Exmo. Sr. Dr. juiz de Direi.
Reu desde lo�o clt,!ldo para

to da 1.a Vara da Capital. I to.dos os d�mals ter�os d�
Diz Comércio e Indúutria

I I?lesente aç_�o e execuçao, ate
Germano Stein S.A., socie_ fmal, expedI.n<;lo_se para tan_

dade anônima brasileira cbm t?, 0_necessarIO mandado de

sede ,em Joinville e filial nes_ cItaçao. ,e penhora..4.� Anexa

ta Capital, por seus procura_ �esde ,la, u�a. certldao pas_
dores infra assinados, os /ad-

"ada p,elo.OflcIal do. Registro
vogados Maurício dos ReiD e d� �moveIs, caso seja neces.

Ntlrberto Brand, brasileiros, I
sana a penhora. �Doc. anexo

solteiros, com escritório em.
nr. 8) 5. A SuplIcante pro_

Florianópolis no Ed. Sul Amé. II
testa

pro,va: o alegado por
rica 5.° (doc. nr. 1), qUe é �r?S os melo� d� provaD ad�

esta parà propor' perante V. , "
tl�os ,�m dlreIto, sem .ex_

Excia. uma acão executiva "lus,ao Ci� ne-nhu�, especlal
contrà o Sr. Davi Martins, ou �ente pel,o depOlmento. pes
David Guarim Martins, bra_ �oa! �o R�u, �x�l!Ie de hvros,
sileiro, casado, repidente em pel"lClaS, l.l_lqumçao de teste.

lugar incerto e ignorado, pe_ m��h�s Juntada, d:e docu_

los motivos que passa a x_
m to..!, etc. 6. �a a p_resen ..

A
• S 1· t'

e te, para os legals efeItos o
_ �or. 1. f\ up �can e � c�edo_ valor de Cr� 56.610,00. E. D.e_
ta do Reu, da lmp?rtancla de ferimento. Florianópolis, 29
C�$ 5�i. 61�,0 (cmquenta e de abril de 1960 (Assinado)
[leIS mll, selsce:Q,tOf] e dez cru_

P.P. Maurício dR· Ad
:1:eiros) repreuentada pelas gado"

os elS, vo-

Dupl. nrs. FLP - 6884, ven.
.

cidas em 30_1.60, 30-12-59,
9.12-59 respectivamente. no

V E· N D E _. S E
OU

A L U 6 A-S E
Aluga�se ótima casa com amplo quintal. Ver à rua

São Francisco, 11 e tratar na Vidraçaria Santa

Efigênia.

CLICHÊS E CARlaVlBOS DE BORRACHA
façal?1 seu pedido na Empresa Gráfica Grajaú Ltda.

Rua Tiradentes, 53 - Florianõpoli9.

/

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

PRECI'SA-SE
De ..::abelereiras e manicures com bastante

e apresentáveis.
Tratar Hotel Royal apartamento, 505.

práti.-;a

Despacho
"A. Expeça_se mandado

executivo, digo, edital. Fpolis.
30-4.60 (Assinado) Euclydes
de Cerqueira Cintra, Juiz de
Direito da 1.a Vara, em exer_
cício". \

Dado, ,digo. E, para que
chegUe ao conhecim_;mto de
todO!),111andou 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 se9_'
senta. Eu, (assinado) L E.
Carvalho, Escrevente Jura.
mentado o datilografei e
subscrevo. (Assinado) Wal_
demiro Cascaes, Juiz d,e Di_
reito da l.a Vara, Juiz de
Direi.to, em exercício.
Confere com o original.

I. E. Carvalho (
Escrevente, p/EDcriyão.

,

CONFECCIONA·I( QUAlOUE; "PJ
Df C!t4VI

-

tua: f,lntlse. Tolenllno, n.' it

com o lote n.o 11� extreman

do de um lado com terras

de Hecílio D'Aquino e outros

e do outro lado, com ditas

de Maria Francisca 'de Me_

Edital de d� praça com o

prazo de vinte dias
JUíZO DE DIREITO DA' La
VARA DE FLORIANóPOLIS

O Doutor WALDEMIRO
deiros e outros e mais uma

casa de madeira edificada no

m�smo terreno e um galpão

CASCAES, l.o Juíz Su
bstituto , da 1.a Circuns_

crição' Judiciária do Es

tado, no exercício plimo
do cargo ,de Juiz de Di
reito da 1.a Vara, da Co
marca de Florianópolis,
S. C., na forma da lei,

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

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

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 passado nesta
cidade 'de Florianópolis, aos

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

sessenta. - Eu, «ass.) Maria
Juraci da Silva, Escrevente

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

Maria Juraci da SilvaUm terreno com a área de
400 m2, constituido pelo 'lo_
te 114, medindo Hlm de fren_
te por 40m de frente a fundo
�e para a rua Garcia, fundo�
desta comarca fazendo fren

i,ttuado na Vila Balneário, \no 2.° Subdistrito 'do Estreito,

Escrevente

CAM10NETA MODELO A·
Vende.se uma emplal�ada para 1960.
Ti'atar cOm AMILTON no SAMDU - Bstreito.

!

SABOROSO�
SÓ CAFE ZITO

\SSS%SSSSS%SSSSS%%sssssssssssssss··SSSSSSgSS'

II DR. C. VIE'GAS ORLE

IAdvogado
I EQ. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

S%SS%%SS%%SSSSS.SSSSS;}�SS%S%SS%SSSSS��
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E n ( e r r a r a m seus preparativos
adversários de amanhã

o

É no esporte - de ordem geral - que a Ingrátidãr,
faz guarida permanente observando qual sentinela os

que, de corpo e alma. e sem 'interêsse personalista, entre
gam-se a prática dos desportos.

E éssa narrativa manifestada do ápice das monta
nhas, que mais se aproximam do Céu núm' desabafo aos

que palmilham cá em baixo as andanças do pedreste, não
temem a natureza do seu desafío, porque para êle as

bôcas se fecham e as palavras se emudecem.
ALBERTO MORITZ é o apanágio da glória ao por

tar, no alem-túmulo, a bandeira da ingratidão.
Nasceu fisicamente preparado para os embates da

luta esportiva que o destino traçava no ângulo da mo

cidade e a ela emprestou no transcurso de sua plena vi
talidade a pureza da sua pujança e a lealdade do seu

devotamento.
Deu ao Riachuelo, no mar, e Atlético, em terra, a

melhor porção da sua juventude, tôda ela vivida, in
transigentemente cobrindo-lhes de esplendor com o

manto da 'Sua cristalina tendência combativa.
integrou a seleção catarinense de futebol por três

anos como. um dos seus precursores.
Tinha na derrota o sorriso da vítõria..
Para a comenda déssas- consagrações, para as in

signías da magntficência, para a distinção de reputação
fisicamente ofertadas ao desenvolvimento da raça, AL
BERTO MORITZ� no âmbito do esporte catarinense,
morreu como se não tivesse nascido.

Que sejas, meu inesquecível Alberto, no azul do
firmamento, o salutar defensor dos que, na vida terre
na, quando uma mocidade se entrega aos labores do es

porte, não sofram na velhice o desamparo mortífero do
esquecimento e tenham na tumba sepulcral a merecida
coroa da nossa saudade.

A
-

Equipe Salonista do Internacional,
de Lajes, em Nossa Capital 'Certame Amador

A equipe do Internacional tica Catarinense, deverão I Jogam na tarde de hoje, I suas estréias no certame,

\
da cidade de Lajes, estará se- agradar ao público amante dando prosseg�ime�to ao

,_
caindo vancídos ?or golea

exil?indo para público espor , do .esporte "coqueluche", a- Campeonato clta.dmo de
I da.

A pugna est� marcada

tivo da capital nae noites de presentando lances espetacu, Amadores, os conjuntos )do' para ter começo as 15 ho,
M. BORGES perm�neça:m seu curso n?l'_, amanhã e segunda-feira. Os lares. Bocaiuva e Caravana Austría e Caravana do Ar, Iras. Preço úníeo nos jogos

Os certames das mais di..' mal, e quasi certa a partícf- I cotejos que serão realizados do Ar serão os advereários do os quais não foram felizes em do certame, dez cruzeiros.
versas regiões do futebol ca.,

I
pação do Hercílio Luz e do na quadra da Federação Atlé I clube' serrano. I '"

'

tarinense estão com seue I (cont. na na pag.)

campeonatos pràtícamente
terminados, sabendo-se na

maioria deles os seus repre
sentantes para o eetadual
por Zonas que se iniciará
brevemente. Vejamos então
os campeões das diversas re

giões:
RIO DO SUL - O certame

da Liga Riosulense de Dee,

portos atingiu seu final na

tarde de domingo. Foi cam,

peão a representação do

Quinze de Novembro enquan
to o onze da Atlética Bancá-

(Jubes Classificados Para o Estadual
Por lonas

Grata para os que militam
na imprensa esportiva é a

data de hoje que assinala c

aniversário natalício do nos

so estimado colega dr. João
Luiz Neves, diretor esportivo
da noasa confreira "Ã GA
ZETA". O talentoso colega,
um dos veteranos da n:õssa
imprensa esportiva, tendo si.
do um dos fundadores da As.

socíação dos cronístas Es.

portívos de Santa Catarina e

por todos considerado o seu

orador oficial, vem com bri
lho desusado ímpondovse nos

nossos meloa jornalísticos e

esportivos a par de sua inte
ligência e esfôrço em pról
das causas elevadas.
Ao Jota os nossos cumpri.

mentos.

Certames

Austria x

Os conjuntos ,do Atlético e Avaí, que amanhã farão as suas despedidas do relurno, deram por encerrados, ontem os seus prepar'ali,os
para o jogo que é (venúllimo do certame. g. exercício dolricolor deu-se á noite, do alvi-celesle á farde,. agradando ambos, princi.

palmente o do vice.. líde·r que domingo deverá pisar a cancha como franco favorilo.
'

.<, , .�

-

ALBERTO MORITZ

o Paula Ramos na Jaca "Bras"" de 59
1

Reuniu-se, quarta-feira, a Direlor'ia de Campeão Catarinense que cuidou d e assuntos refe-
rentes aos próximos encontros com o Coriliba, Campeão do Paraná.
Quarta feira reuniu-se BRASIL. Comunicou que oS'lroso, cabendo punição (mul- que se houver necesídade de A Diretoria deliberou pro-

a Diretoria elo Paula Ramos jogadores aceitaram as

con-I
ta, suspensão de contrato) contratação, o técnico' dirá mover medidas para uma

para' tratar de diversos aS_I díções impostas para o treí, aos que demonstra.rem dis- em próxima reunião, a fim concentração dos jogadores
suntos referentes ao clube. namento que deverá ser rígo, ,plicênci:a. oomunícou ainda de que a Diretoria tome pro. nas vésperas dos prélios pela
Com o acréscimo sensível das --_ vidências para essas contra, TAÇA BRASIL.

�:s��::to��'s c����o�:�lve�,�� Quer o Sanlos Jogadores Catari�enses_ta_ç_õe_s. _

quota de sacrífícío de cada O futebol paulista forma pois além disso seus atesta, Detalhes dor Prl"ncl"pal"'um dos membros da Direto. com o 'gaúcho a dupla de do liberatório ão adquiridos 1 � �

ria e outros asoçíados que Estados que mais craques por quantias irrisória. Ago-

Regl·onal"squízerem colaborar, rato que catarínenses possuem em ra, chegou a vez do Santos

virá possibiltar uma exce- suas equipes que disputam o Futebol Clube que levará na,

lente arecadação extra para certame de honra da região;' da menos do que quatro a.

o Clube. Exemplos vivos aí estâo : tlétas catarínenscs para treí-

O Diretor do Depãrtamen- Juarez, Ví, F-iguei,ró, Bran- narem em suas esquadras. O

to de Futebol colocou a Di, dão Gainéte Ivan, Agenor ponteiro esquerdo Godober

retoria a par dos últimos en, 'Isn�l Mengál'viO Hélio etc' to. pertencente a9 'Paisandú
tendíments mantidos com Confiantes no valor e na ca- de Brusque. Petruski, ínte,

técnic e jogadores referen- tegoria do atléta barriga. grantc do Carlos Renaux, e

temente à particiJação do verde, os clubes paulistas e Idésio do Marcílio Dias de

clube nos Jbgos pela TAÇA gaúchos, tentam "pescar em Itajaí. Portanto, um trio a.,

___ 'aguas" catarinenses, OSj

el�'1 tacan,te dOS. mais bri.lhantes,Dr J
'""

L "N mentes ideais para oS( mal" estara na Vlla Famosa, para
. oao Ull eves diversos setor�s da equipe, um período ,d-e experiências,

-

Tatú faz anos hoje

tei!, juizes que mais apitaram
etc. Estamos aguardando que
os certames de Tubàrão, Join
ville e Blumenau, principal
mente, atinjam o' .seu final

para então estamparmos o

nosso trabalho focalizando o

futel;>ol do interior.

Dentro de breves díaa, es

taremos apresentando um

trabalho sôbre os mais dí.,

versos campeonatos regio
nais de futebol, detalhando
sôbre as colocações doa clu
bes disputant-es, rendas re

gistradas, artilheiros princi
pais, colocação dos aspíran,

ALDO FERNANDES

ria classíflcou-ss como vice
............ campeã.

EM CANOINHAS - Derro

tando ao conjunto do Vera

Cruz, o Botafogo sagrou-se

brilhantemente campeão da

cídade, adquirindo, portanto,
passaporte para as diflp�tas
do estadual. EM ITAJAI -

sabe .se perfeitamente que Ci,

menport e Marcilio Dias Se.

rão os representantes da ci
dade portuária no certame

estadual, embora as duas '

equipes 'estejam empenhadas
em saber quem ficará com o

título de campeão do cente

nário, tendo disputado duas

partidas, registrando-se uma
vitória para cada

, equipe .

Domingo, será realizado o

cotejo desempate. EM BRaS.
QUE - O� dois mais tradí,
clonais quadros do soccer

brusquense estarão respon.
dendo presente, a competi
ção zonal. Carlos Renaux co

mo campeão e Paisandú co,

mo více .campeão, form'arão
a dobradinha como legítimos
defensores da cidade dOI)

Te_/cidos. EM TUBARÃO - Em.

bora o certame desta cidade

os três páus, vê transcorrer,
nesta data, maia um aniver
sário natalício, oportunidade
qUe ensejarão seus amigos
e admiradores para manífes.
tar-Ihe a sua estima e aprê,
'ço. Ao Tatú (Sílvio Costa SiL

Caravana, Ho1e,- Pelo

.i
o goleiro Tatú, do Avaí,

que os ano i! não conseguem
razê.Io dependurar as chu
teiras, pois continua sendo
um dos mais eficientes entre

va) os nOSi!OS cumprimentos.

t1

Os grandes acontecimentos esportivos
pela maior e melhor equipe de Sta. Catarina

10 GUARUJÁ
ondas médias - 1.420 Kcs- 5Kw
ondas cur-tas -5.975 Kcs -IOK\i(

Atlético
I

A,aí
REDE CATARINENSE

DOS ESPORTES

FERNANOO
LlHHAREg

NAZARENO
COELHO

Rádio Nereu Ramos - 81u.
..

Rádio Herval O'oeste

Rádio Difusora - Laguna ,

,Rádio Difusora- Joinville A
Rádió Club,e de Lajes "
Rádio Cultura - Joinville

'<t

NIA(JRI
MRGé�

=m=.,m(irêmiõ"·�·Espõ'iiivo·m;;'õ····ÊSfÃ·õÕ;·;·b·e·m""sâiüi'qü·ê···
....···....

Estará se exibindo na cidade de Brusque no próximo domingo a equipe do Grêmio Esporlivo "0 ESTADo,rr contra uma equipe local.
lSSSXS,...%AMS%",USSS;;"�"$%S%-S5"SSS%S%:;SS;ij%S %%3%*'5%%'" SS:SS-US$SS%S"'"%%%SSi%%S%%%S%SSSSSSS%SSU%i-SSS%iJ' %%%,.,.1,%%%%%"%$$%%S%SS:;S\5;:;S%%%SSS%%%SSS%%%S % S%%%%SSS '4$
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�ltfE I DIA OU MOI0RISTl
.
A EMPRÊSAEtnRIANÓpJ)LIS S/A., DE TRANSPORTES

COLETIVOS, MANTENDO UM DOS MAIS APURADOS

SERViÇOS NO GÊNERO NA AMÉRICA,DO SUL, CONTRI.

BUI DECISIVAMENTE PARA O PROGRESSO. SEU CON-

CEITO RESIDE NO FATO DE DISPENSAR AOS OUE
,

DELA SE SERVEM - CONFÔRTO E BEM ESTAR. -

.SUA DIREÇÃO, À OPORTUNIDADE DA DATA DE HOJE,

CONSAGRADA AO MOTORISTA I CONGGRATU-

LA-SE COM A LABORIOSA CLASSE,.' LEVANDO À DIRE··

TOR!A DA UNIÃO BENEFICENTE DE CHOFERES DE

SANTA CATARINA SUA SINCERA HOMENAGEM.

%SSSSSSSSS%SSSSSSS%%S%SSSSSSSSSSSSSOSSSS%SS%SSSSSSSSSS%'"SSSS$S�

I
nos meios esportivos da' cí,
dade que o Paula Ramos con-

I t:atará �s serviços de Bra

cínho, Nilo e Jorginho, para

reforçar sua equipe para os

Jegos da Taça Brasil.

x x x
-

Oontínuarrr os comentários,
girando em tôrno da contra

tação de verdadeiros astros
do futebol catarinense pela
Diretoria do Paula Ramos, a;

fim de reforçar sua equipe
para as dísputas da Taça
"Brasil".

Clubes Classificados Para ...

FLORIANóPOLIS, (Sábado), 13 de Agôsto de 1960

I velhice da.�.
Bem .. , bem .. , é! eu já

sube dessas nutiça côs zome

fazedô de livro e faladô de

ísplíque de raide, avisare

prás zotra gente, cuna zome

ai di fóra arresovero subi prá
riba dum morro bem arto ,e

gritá bem anssim, sete ";ez,
bem nos pé dos osvido dos

qui ficaro írnbaxo na varge.
óíe , .. subo bem dipressa

cá prá riba e trago bastante
cumê cô mundo arresoveu si
inforcá na lua cumo currente

Peguê o aratóro da difunta di istrela amarrada na cín

vó Afra, butê os aanto qui tura e côs pé inriba do sóli.

tavo nele dentro do baú de Mas mó qui êle vai escoei o �

fôia; fiz trésr furo na parte dia do São João prá não que.

detrás dele e em cada furo má a sóla dos pés.
meti um birro de fazê renda Sinha Perpeta e sínha Na.

de almofada cá cabeça prá zara, eu não sê lê fôia de li.

dentro do aratóro e cá barrL vro nem jornali; mas um:

ga prá fora; arriba deles fiz zome mi insináro a desenhá

um furo grande, colê um pe; o mô nome a muntos zano

daço de vidro por dentro e passado.

por fóra do vidro colê uma Agora cô sempre disse

fôia de numbro do livro da quêste mundo já tá maduro

iscola da minha ermã Nas. a mundo tempo e qui non

taça lê; o pé da perta fenquê dimora cai do gáio prá baxo

dos bambú, pegue dos caco lá isso tá, proque sinão esses
de caneca, a amarrê cordão guínurante da nossa banda

em cada um pegue o arame não fazio o qui fazero condo

do varáli de estende ropa, sobero dessa nutíça apar,

amarrê um pedaço 00' caneca vaiada.

em cada ponta e amarrei O Valentim -pegô a porca

eles na. ponta dos mabú. da sogra, matô e fazero um

Adespôs amarrê um cordão pudê de cumê
'

móde murrê

no arame do varáli e inliê cá barriga cheia; o Fatão

êle na caxa do arotóro. Pe. p.egô a vaca da mãi dele, ma_,guê uma lata, inchi com to e fazero uma ceiada mó

azeíte de pexe, butê um pavio, de si dispidí do mundo, cá

acendi êle e butê aceasa dsri; famiada toda; à Cezára ma.

tI'O do aratóro. Adespôs, an, tô a pirúa da vó, razero uma

tão fui rodando os bfrros ... cêia, cumero e si deitaro mó;
toí..rodando, como a Prima de murrê garrado no sono;

Ruta fez móde chamá as fala a eínha Supriça matô o boi

.

prá dentro 'da caxa dela, mas do marido e arrepartiu a

não cunsi� nada, Nazara... carne .cá vizinhança toda

Dentro/da caxa da prima móde todo mundo ir de bar,

Ruta, aquelas vóz, qui falava riga cheia pro céu; Mané

são memo é di arma cÍotro Garanço, butô a famía toda

mundo qui ando por ai a ca., enríba da cama e cubríu to.

ta de purgá o qui tão deven. d.os c.uma, rêde �e pes.?á, mó_,do, móde ganhá a savação lá de runguem sal e murrê to

em ríba, do abraçado e maiado na

Tomém, eu penso no mô rêde,

juízo da cabeça" cá Ruta cha, Derrepente os memo zome

ma aquelas vóz, prá dentro qui dissero as premêra nutí,

da casa é cáe oração munto ça, logo dissero otra, co mun,

rorte qui ela aprindeu nos li- do vai si arresorvê prá mas

vro qui leu na íscola, ô an, tarde ir prá barranca.

tão, foi gente munto intéÍiCfL Pro=rrrôde que, -eim -sô aím,

da das coisa do arto, qui in. priço?
sinaro prá ela, aquela ínre, Não, é promóds que a gen,

dlça. te condo morre; enti do ca.,
Sinha Perpéta eu vô dizê I xão ir prá barranca, lá de ri

uma coisa, mas antão não ba a pessoa arrecebe uma ca.,

quero qui fique aburrucida misola branca
-

cumprida ,e

cumigo! um par de aza tombém bran,

Não minha fia. .. - não ca, móde saí voanda porai
fico! inté arrumá um poiso no raL

Oie, sinhora, o nome da. do da prima da sinha Perpe.

quela caxa de taba da sua ta.

pri�a Ruta é raido.
'

Acuntece, né, co são pedro
Credo! . , . Cruz! . . . Vri. mandô um recado porumas

ge! .. , Santabarba piquini. voz de arma que falaro den

nha si vistiu e si carçô... tro da caxa da sinha Perpe·

São Gerorme... ta, co mundo si arresoveu si

Nazara! ... Oh!." rapari. morre notra ocauião mas'àdi.

ga, móde é qui tô ti achando ente, móde qui não acharo a

é intolemada do juizo da ca- contidade de pena de aVe

beça. ..' prá fazê o par daza prêle,
Raio é um mandado lá de nem a contidade de fazenda

riba _qui cái condo ronca tri- móde fazê a camisola cum.

vuada, mas quema tudo, in. prida pra visti nele; nem a

té ficá em cinza. contidade de alfaiate, má.

Não, sinha P,erpeta, não tô quina de custura aguia de

intolemada do juizo da cabe. mão dedáli carritelli de linha

ça não sinhora! . . .
e tudo mas que percisa.

A vredade, é qui o chama. Sô Simpriço o mundo vai' é

dô daquela caxa da vossa ficá eheio de gente anssim

prima, é raido. quiném asinha Perpeta cá

Oia, Nazara, bem, o sô Zé caixa da cabeça, móde fóra

Simpriço vem vindo ai! . . . do prumo.

Bastarde moças, como vão Na cidade tão dizendo,

cá[! vossa saud.e? Cô mundo vai si matá.

Eu vô bem, sô Simpriço a Sô Simpriço disso não tenho

sinha Perpeta é qui tá mún. arrecêio

to, maliçada dos nervos mó- Pró móde q�i começa por lª.

de co mundo vai se treminá. Fpolis, 13 de julho de 1960

CLICHÊS E CAII"BOS DE BORRACHA

(Cont. da 8.a pág.)
A luz qui aparece dentro da

caxa é bem avremeiada, ans,
sim memo quiném as luz qui
fórmo as bruxa I!9hdo tão

por rlba das ríguera.
Nazara, é anssim memo,

não tem qui tirá nem qui
butá , .. tali, quali. , . Prá mô;
de eu acraditá caquílo não

era espertança da prima Ru.

ta, sabes o cô fiz condo chi.

gê em casa?

tarão por uma vitória que A seleção bancária de ru,

lhes dará o título máximo da tebol estará se movímentan.,

categoria, pois ambos os con, do na tarde' de hoj e no- gra

juntos estão e�tadQs - na mado do, Abrigo de MElJlores"

liderança. oportunidade em que en-

x x x frentará uma das bôas equi.

A equipe do Botafogo, de pes do futebol amador.

\ Canoinhas, sagrou-se cam- x x x

x x x peã na tarde de domingo 'Com a participação �do

Prosseguem anímadamente ao suplantar o Santa Cru� Paula Ramos na Taça "Bra.

os Jogos Abertos do Interior por 3x2, em prélio grande- sil", o jogo final,do Oam;

Catarinense, tendo mesmo mente disputado. O coniun, peonato da Cidade, entre o

€m algumas oroportunid.ades to campeão da cidade for- tricolor praiano e Figuei'ren

ult.rapa,ss.ado a expectativa, mou com: Ney; Grinaldo e se, mrcado para o dia '21 do

POI� vano� .1'ecOrd� .foram Gino'; Horavio" LolonWue. e ' corrente, foi transferido ,para

batIdos, SllVlO JuvenclO dos Mario; Osny Vicente, Moa-I data que será estudada após

sa�tos foi o primeiro a con- I
cyr, Guido e' Marinho. seus compromiSSOS no certa-

�Ulstar nova marca, no atle- x x x me que reune o campeões

tu;mo.
_

Fala. se insistentemente dos Estados.,
.

x x x
----------'--------------------------------------

Na tarde de hoje o ca.m

peonato ,de juvenis d,a cida.
(Ie de Blumenau atingirá seu (continuaçãio da lQR pag.) margem sôbre os demais. É

final, com o prélio que reu- 'Ferroviário, pois os dois mais caso quase certo. EM JOIN.

nirá as esquadras do PaI· populares clubes da Cidade VILLE - A temporada oficial

meiras e elo Olímpico. I Azul cOJ;ltinuam
mantendo a�' da Manchester, continua em

Palmeirenses e grenás lu_
I primeiras colocações com bôa franco desenvolvimento, a

.................�

'. presentando imprevistos de.

i
.•••••••., ,: véras curio[!,)s. Mas o Caxias

: 'R A N S P O R 'E R IS' A R S/A
lestá classificado, devendo o

: : caçula, ou seja o Fluminense,

: : formar a dupla de equipes

•
,.'que defenderão o bom nome

!COM MATRIZ EM SÃO PAULO, SERVIN� ! do fu�e�91 joinvillense já que

• DO AS PRINCIPAIS CIDADES DO PAI'S.o A.menca atravessa fase das

: A
�

': maIS negraf.!, estando presen.

: NO ENSEJO DA EFEMERIDE DE HOJE, gtemente dóis pontos na fren_

: QUE ASSINALA O DIA DO MOTORISTA i
te do Lanterna, o. Florest�,

•L'
'

, • devendo saldar dommgo maIS

: EVA A LABORIOSA CLASSE AS SUAS : um compromisso que será

! MAIS EXPRESSIVAS CONGRATULAÇÕES: cntra o Caxias. Em vista do

I
' : períodO adverso que atraves-

• RUA TAQUARI, 970 _ TEL: 9.8101 (Rêde Interna)
: ua, o Pinguim é considerado

•
• antecipadamente como ven.

• END. TELEGR.: "RISTAR" - Caixa Postal, 13.298 : cedor enquanto o América

R I O DE J-A N E I R O I
fará companhia ao Floresta, 1

FORTALEZA apossando.se da L!J,nterna.

Praia São Cristovão, 183 Rua Castro e Silva, 417 LAURO MULLER - Co cer- r-----__;,-----------------

Tel.: 48-9930 Tel.: 5871 : tame da Liga Desportiva de

I Lauro Muller, foi suspenso

BELO HORIZONTE C U R I T I B A

1
na sua última rodada. O Mi.

Av. Augusto de Lima, 18€1 Rua Rockfeller, 174
-

•
nerasil e o Urussanga, sao

•
Tel.: 2.0762 Tel.: 4-7507 • 4.5316 • ou dois mais prováveis c1assi-

: I. ficados para defenderem o

• SALVADOR _ BAHIA PORTO ALEGRE

I
futebol daquela liga, pois em

: Rua Real da Torre, 1060·B Rua São Pedro, 1420 vista de haver processo, de-

• Tel . Tel.: 2-3355 •

.., •
sejando anular o camepona.

._
• to, acreditamos q1.:l� isso difi-

; R E C I F E FLORIANóPOLIS I cilmente ocorrerá. Portanto,

i
Estrada dos Remédios, 2294 Rua 7 ele Setembro,7 I Minerasil e Urussanga serão

!
Tel.: Tel.: 3178 I mef.!mo os qUe estarão pre.

"
sente no estadual por Zonas,

I.
AGÊNCIAS EM: Taubaté - Pidamonhargaba - Campinas. pela liga de Lauro Muller.

Lorena • Pelotas • Rio Grande • Vitória Resta Blumenau cujo cam.

I da Conquista. Itabuna - Jequié - Ilhéus. 'peonato agora tfan�formado

I Campina Grande. Natal. Aracajú • em Super, ainda não está de-

Feira de San.tana • Maceió. João Pe�·3ôa. finido. Dos tr,es clubes. OHm

I pico, Palmeiras e Vasto Ver.

..........." ,
de,. um deverá sobrar.

\

façal!' seu pedido na Empresa Gráfica Grajaú Ltda.

Rua Tiradentes, 53 - FlorianópoliD.

ARQUITETON'ICO
• TOPOGRAFICO
• DE PROPAGANDA
PERSPECTIVAS
TIMBRES. ETC.

[�OLUNAf CATÔLlCAI
'"

,

. ..:�''J;:I' _,,,"

os MOTORISTAS FESTEJARÃO SUA DATA
'"

OS MOTORISTAS FESTEJARÁ SUA DATA

._0 dia de. hoje é consagrado a SÃO CRISTÓVÃO, a

União .BenefIcente de Choferes de Santa Catarina fará

,cum�1'lr extenso programa, em homenagem ao seu pa·
droeiro,

Para tanto, foi elaborado o seguinte programa'
Dia de São Cristóvão Padroeiro dos Motoristas

.

1.0) - às 06,00 horas, 13 salvas de rojão
- �s 08,00 horas" Missa na Catedral Metropolitana

-:- as 09,00 horas, Mesa de dôces para os filhos dos

associados,
- às 09,�0 horas, partida de futebol entre as equipes:

Motoristas do Centro X Motoristas do Estreito

2.0) Às 16,00 horas, Procissão com a Imagem de

SÃO C�IST?V.ÃO - Itinerário: -- Catedral, Praça 15,

R�a.Joao Pinto, Av. Mauro Ramos, Agronômica, Bo.

caiuva, Esteves Júnior, Av. Rio Branco, Ponte Hercílio

Luz, Estreito, Aracy Vaz Callado, Antonieta de Barros

Felipe Schmidt, Praça 15.
'

3.0) Às 19,30 horas, Posse da nova Diretoria da

U. B. C. S. C.

4.Q) Às 22,00 horas, SOIRÉE.
xxx

AMANHÃ DIA DO PAPAI

A TODOS PAIS DESTA ILHA QUE ABENÇAS
DO iSENHOR ILUMINA OS SEUS LARES.
ESTA PEQUENA HOMENAGEM QUE ESTA

"COLUNA" LHE PRESTA.
DIA DOS PAIS

14 . 8 .. 1960
Meu Pai peço-te:

Que eu �nc;ntre em teu carinho e tua experiêncla
ânimo seguro contra as seduções do mal;

,

'que, quando deixar nossa casa para construir um

lar, possa dizer-te : Agradecido pelos teus exemplos
de fé e honradez;
que tua lembrança seja um estímulo para uma

vida irrepreensível.
DIA 13 - Palestra pelo Dr. Hélio Freitas:

"'EDUCAÇÃO SEXUAL"
A palestra será realizada no Colégio N. Sra. de

Fátima, no Estreito, às 19,30 horas .

Noss Família
OS FILHOS

PARTICIPAM! ...

laboração e agradecendo a

sua contribuição ...
Tenho encontrado paisque
acham que serem "respeita.
dos" é inspirar mêdo aos

seus filhos, que dar-lhes um

lugar na família é obrigá
los a fazer o que os ,pais
descobrem que é preciso f'a

zer ... Entretanto, conservei
a impressão dejQ.ue o mais

acertado é habituar as crían

ças a compreenderem os

problemas pelo racíoclnío e

d!!-r _a sua colaboração Hvre,
mente e os pãis lhes pedi.
rem "aquilo" que êles têm

possihilidade de dar.

CreIO ,prejudicial educar

os filhos pelo trabalho obrí

gatório. Parece mais educa.

tivo pedir uma "juda" para
papai Ou uma "ajuda" para

,mamãe. .. A retribuição
com um ,carinho, com um

presente será muito signifi.
cativo. Os presentes conse-

,guidos por um esfôrço pes·
soai rep-resentarão· maior
valor. Éles começarão a per.
ceber que poderão partici
par dos ,problemas da casa

que podem dar a sua 'contri�
buição. .. Serão "muito

f!lais filhos". .. A casa será
"muito mais d,êles"... Ha.

verá maior ,confiança, maior
respeito, maior amor entre

pais e filhos ...

Desde a infância é pil'eciso
educá-los no sentido da

responsabilidade

Quando eu era menina,
ainda, ouvi na escola, uma

conferência sôbre as rela.

ções de amizade entre pais
c. filhos. Lembro.me bem

que mais me interessou foi

o exemplo de uma família

que procuráva colo'�ar os

filhos em todos os problemas
da ,casa. ensinando·os a, re·

nolvê.los, pedindo a sua co-

Dalva

(Tran,scrito ,da JOC)

HOMENAGEANDO O "DIA DO PA'PAI":
DUO GUARUJA' NA PIONEIRA

T rês Apresentações da Festejada
Dupla na "Mais Popular"

AtendendO a centenas de I "Côr de jambo", "Guarânia

30licitações que lhe foram do ad,eus", "Punhalada"

e?dereçadas - tendo em '''Eu'', etc., sendo que mai�
VIsta o grande sucesso aI. recentemente vem obtendo

cançado quando se apresen. ,êxito com um 78 rotações no
tou no "'show" ,eomemorati. qual figuram o bolero "AI.

vo ,de ,se.u 17.° ��iversário guem me disse" e a guarâ.
- a RadlO GuaruJa resolveu nia "Serenata suburbana".

b:azer novame�te a esta Ca. Hoje, às 20,05 hs. no pai.

p�t�l o conhecld.o cartaz do co auditório da Pioneira, o

radIo, ,TV' e discos de São Duo Guarujá estará fazen.

Paulo, Duo Guarujá. do sua au,dição de estréia

Desneces�árias, evidente. nessa nova temporada em

me.nte, quaIsquer palavras Florianópolis, sob os auspí.

a,ce�'ca das qua.Iidades ar. cios publicitários do Maga.
Ílsh:,as de Armando Cas. iine Hoepcke e Lux Hotel.

'iro e Nilsen Ribeiro (Duo Amanhã, às 10,05 hs. e

Guarujá), não fossem êles 20,05 hs., respectivamente
(!lementos ,dos mais destaca,. nos ,programas "A Guarujá
dos no hmbiente radiofôni.co visita o seu bairro" e "Paulo

e também na televisão bau- Martins", o primeiro direta�

deirantes. mente do Cine São Jorge,
em Capoeiras, o Duo Gua.

rujá receberá novos aplau.
sos da platéia florianópoli
tana, através de uma pro.

moção da "mais popular"
em homenagem ao "Dia do

Papar:.

Gravando desde há muito
na etiquêta Continental, que
o projetou de maneira deci.

siva, o Duo Guarujá é o lan.

çador de grandes-. sucessos
fon<Ygráficos, tais como

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dia dos Mot'oristas
grama para comemorar O programa elaborado é o

condigamente a data. Na seguinte:
ocasião, às 19,30 horas, o DIA DE SÃO CRITOVÃO
sr. Rei:naldo Machado atu- PADROEIRO DOS MOTO

al Presidente da ,Associa.ção RISTAS.
d classe, transmitirá ao 1.0) - às 06,00 horas, 13

sr. Arão Bonifácio Senna, salvas de rojãe,
(feto) eleito recentemente, - às 08.00 horas, Missa na

a direção da Associação em Catedral Metropolítana
, - às 09,00, horas, Mesa de

cerimônia a realizar. se na dôces para "OS filhos dos
Séde .da União Beneficente associados.

'

dos Choferes com a presen, - às 0,930 �horas, partida
ca de altas àutoriades civís de futebol el}tre as equipes:
é militares e eclesiásticas. MOTORIS'l?AS DO CEN-

�1l:
'

.J

Royalty do�Carvão
Na seseão de 13 de julho A êsse fato, juntou outro Informo que Exa. já está

último, no Senado da Re, gesto - o de que estava também cogitando, e breve

pública, houve o flagrante também disposto a auxiliar será uma realidade.
oratório que abaixo desta. a montagem de uma usina pois os entendimentos com

camas, sobre o royalty do siderúrgica no Estado da o ilustre Ministro da Agri.
carvão: Bahia. cultura, Senhor Barros de

O SENHOR LIMA TEI. O Senhor Francisco Gal- Carvalho, estão bem adían-

XEIRA _

'

Senhor Presl- totti - Permite V. Exa. um tados no sentido de dar o

dente, o Senhor Juscelino aparte? rOíJjalty também no meu

Kubitschek de Oliveira, em O SENHOR LIMA TEI- Eútado, até hoje desprote,
verdade, despertou no po- XEIRA - Com todo o pra- gido, para a extração do

vo da minha terra muita zero carvão, riqueza do solo de

admiração por S. Exa. O Senhor Francisco Gal- Santa Catarina que tanto

quando anunciou haver as. lotti - Vossa Excia. se re , serve ao Brasil, a fim de

sinado mensagem para en- fere ao gesto do eminente qUe a extração dêsse míne,

caminhar ao Poder Legís, Senhor Presidente da Re. ral, possa ser maior e me-

lativo, aumentando o royal- publica no 'ato de aumen- lhor desenvolvida. Ve as-

ty de 5 para 8%. tal' o rayalty do petróleo sim V. Exa. .que o ilustre

Diário Congresso, 14-7-60 no grande Estado baiano. Senhor Presidente da Re-
pública eetá sob todos os

aspectos, alertado para a

grandeza do Brasil.
O SENHOR LIMA TEI.

XEIRA - Muito obrigado
pelo aparte do eminente
Senador Francisco Gallotti
donde' se verifica qUe o

Presidente Juscelino Kubí;
teschek de Oliveira se

preocupa com todos os Es.
tados da Federacão braeí
leira e a todos quer aten,
der, assistindo assim ao

Brasil através da magnítí,
Ca obra que vem realízan,
do, a começar pelas Metas,
já agora vitoriosas, do seu
Govêrno. Isso sem falar na

assistência direta que vem
dando a todos os Estados.

De parabéns, hoje, tôda
a classe motorista, que vê
passar 'o dia do seu padre,
eira São Cristóvão.

Nesta Capital, como acon,

tece todos os 3;O'OS, as co

memorações tornam vulto
e prolongam-se desde a ma.

nhã até altas horas da ma.

drugada.

A União Beneficente dos
Choferes de Santa Catarina,
fez elaborar extenso pro-

Na viola
Irineu - Com o poder da ,pecúnia

Outra vez serei primeiro:
Já contratei a Calúnia
E tenho muito dinheiro!!!

Celso Serei um govêrno novo,

De trabalho e de respeito:
É isso que quer o povo,
Pelo que serei o eleito!

BANANICULTORES
R'EUNIÃO A 28

Irineu Eu farei oito centrais,
Toda .estrada asfaltarei;
E o erário nunca mais
No meu banco eu porei!!!

No próximo dia 28, se

gundo noe declarou o sr.
Carlos Borges, Presidente

, da Comissão Organizadora
São Francisco do Sul serã
palco de uma reunião dos
Bananicultores do Estado
de Santa Catarina.
A réunião terá por local

o edifício da Prefeitura
Municipal daquela impor
tante cidade do Estado e
terá início às 15 horas.

'

Para a referida reunião
e['�ão sendo expedidos con�
vites á todos os plantado;
res de banana do Estado
por intermédio dos Presi�
de?tes das Associações Ru
rais doa Municipios produ
�ores e autoridades ligadas
a Confederacão das As
socíacões Rurais do Rio d;
Janeiro.

Gelso Um banco só para o Estado,
De comêço eu fundarei:
O erário está roubado,
Com ladrões acabarei!

. Irineu - Meu disfarce de colono,
Mostra que sou mesmo o tal.

Da bola já sou o dono,
Como eu não existe igual!!!

Celso De humildade eu me cubro,
Esperando pelas urnas,

Mas depois de 3 de outubro,
Irineu, vê se te enfurnas ...

.
,

as:

At0,.,a/�. fockrtl'
.JS.Ç) o

go�a,. suas 2!/�&WJ®
pagando as passagel1S,
cm suaV05 p"e:."b.c;.ôes,
p�I[1�CRUZEI90
APRAZe

/

7AIi
l:RUZEIRD
Ja 5UL

TRO X MOTORISTAS DO
ESTREITO.
2.°) 'As 16,00 HORAS

PROCISSÃO COM A IMA�
GEM DE SÃO CISTOVÃO
Itinerário: Catedral
Praça 15, Rua Joãio Pinto',

Av. Mauro Ramos, Agronô.,
mica, Bocaiúva, Esteves
Júnior, Av. Rio Branco
Ponte Hercilío Luz, Estreito:
Arac,y Vaz Callado, Antoni
eta de Barros, Felipe Sch
mídt, Praça 15.
3.°) 'As 19,30 HORAS,

POSSE DA NOVA DIRE.
TORIA DA U. B. C. S. C.
4.°) 'As 22,00 HORAS,

SOIRÉE.
'A nobre classe as eongra ,

tulações de "O ESTADO"

I

Acacio S. l�ia�o c�efia cam�an�a �o PlD.
O I?r. Acacio �aribaldi candidato à presidência do' traB'alhismo o Dr. S Th'

S. Thla�o, e�-presldel?-te do PTB em contraposição ao go imediatamente p�sso 1

PTB, fOI. e�e1to Preslden�e deputado Doutel de An , emprestar o seu apoiU
d:; .Comlssao Inte�.Partl- drade, em 1959. Fiel, entre- colaboração a atual EO
dana --:-- .P!SD.PTB-� RP - tanto, aoa seus espontã- cutív, presidida pelo de

lte

para. dirigír o pleI�o ,nau neos compromissos com atado Doutel de Andr dllU
Munícípíos de Flonanopo-

ra e.

lis, Santo Amaro, Palhoça,
São José e Bíguaçú, Antes
de ser designado pela Bxe;
cutiva Regional do PTB -

para essa importante tare
fa o destacado líder tra,
balhísta já havia estado
em Chapecó e em outros
Municipios do Extremo
Oeete ao lado do Dr. José
de Miranda Ramos, e no
Sul do Estado, em Tubarão
e outros Municípios, assim
como em Brusque em mis
sões oficiais do PTB. Cum ,

pre destacar qUe a pre
sença do Dr. Acacío Gari
baldi S. Thiago é um dou
dados mais importantes do
atual esquema do PTB ca

tarinense, ao qual vem

servindo, ao lado do Pro.
-f'essor Telmo Vieil''I. Ribei
ro, junto da Justiça Elei.
toraI: Isto porque, foi o Dr.
Acacío Garibaldi S. Thiago

DE ARAQUARI:
DISSIDÊNCIA UDENISTA

A ,dissidência udenista
catarínensa acaba de rece

bel'. � ade_:Jao do prestigíoso
pol�tIco deste Municipio Sr.
ThIago Aguiar, Vereador
eleito à Câmara Mun.icipal
de Ar�quarí, pela; legenda
da União Democratica Na
cional.

_Esperam-se novas ade

so�s, que aliadas as já
eXlsyen�es, no Município,
darao, a causa dos díssíden,
tes, aliados do progresso
Catartnense e que tendem a
fazer oposição ao candidato
situacionista, vitória con,
sagradora.

UMA FE�TINHA ORIGINAL NO SESI
- Será realizada hoje às 14 horas, no
4.° andar do Edifício IPASE uma fes
tinha original, promovida p�1as crían;
ças de 10 a 15 anos que fazem parte dos
grupos, orientados pelas senhoritas Ma.
ria Aparecida Freitas, Maria do Rosário
Fontes, Dagmar Batista da Rosa e Ruth

JSouza, alunas da nossa Faculdade de
Serviço Social.
Na oporãunídade as crianças presta-

, rão uma homenagem a seus pais presen
tes e convidados especiais. Ressalte-se que
a restínha foi 'organizada pelas criancas
e que os presentes a serem. oferecidos fo.
ram t preparados por elas mesmas apenas

,
orientadas pelas encarregadas do; grupos.

Desta maneira o SESI
vem facilitar que as crianças
que fazem parte dos gru;
pos do Serviço Social, pres,
tem uma homenagem de
coração, pelo transcurso
do Dia dos Pais.
O Setor de Orientação e

Educação Social do SESI,
numa iniciativa de Da. Neu
sa Mendes Guedes, incenti
vada pelo sr. Celso Ramos
diretor da entidade man:
1J,ém esses grupos d'e cri.
anças que, sob a orientacão
de alunas da Faculdade

-

de
'Serviço Social ' promovem
reuniões onde os mais sa

,
díos princípiOS são cultí
vados, com grande utilidade
para a formação do. cará,
ter. Quem quer Que conhe,
ça como são feitas as reuni
ões dos "grupos", fícará
entusiasmado pelo alcance
das mesI?as. Ali a..L crian
ças mamfestam suas ten,
deneias e, brincando, apren,
dern, sob as vistas ,das ori
entadoras.
Reconhece:ndo o valor do

a�biente sadio e confrater.
mzador ali existente, o sr .

Celso Ramos, diretor do
SESI, vem incentivando es

sa� reuniões de grupos �l;
crIanças. Atualmente o
Serviço Social ,doo SESI con
ta com. 3 ,grupos �esses aqui
na capItal. As proprias cri.
anças escolhem ,o nome de
seu grupO' respectitvo. As •.
sim, o que reune meninas
de 10 a 12 anos foi denomi
nado grupo Hercílio Luz;
o de meninas de 13 a 15
anos recebeu o nome

'

de
"Celso Ramos". Um terceiro
,grupo, para meninas de 10
a 12 anos, ,ainda não esco.
lheu seu patrono.
São essas crianças que vão

promover uma festinha em

homenagem ao dia dos pais
hoje as 14 horas no 4.0 an,

dar do Edifício IPASE. Es
tarão presentes, pais para
receberem presentes, paren,
tes, para aclamarem e pes,
soas que queiram observar.

..
. ..

--__ I "" �
,�-

-

FLORIANÓPOLIS, (Sábado), 13 de Agôsto de

Um Vendedor e Um ,Propagandista'
Organização de âmbito internacional de Produt

Farmacêuticos procura um vendedor e um Propagandist
de medicamentos de receituário para viajar por Floria
nópolis e litoral.

" E�,tudo Científico ou equivalente
,� Idade 23 a 30 anos

',' Desejar progredir na vida
* Dirigir veículo
Carta de próprio punho sob Pseudônimo "CANDI.

DATO" Hotel Lux - Nj Capital anexando uma foto _

informando salário pretendido.

LOTERIA DO !ESTADO' DE S� CATARINA
FLORIANÓPOLIS, 12 DE AGOSTO DE 1960

1.208 Cr$ 500.000,00 CURITIBANOS
4.922 o-s 50.000,00 FLORIANóPOLIS
4.890 Cr:\i 30,000,00 -BRUSQUE
5.575 crs 20.000,00 JOAÇABA
5.237 crs 10.000,00 ORLEÃES

-_

Busca:'pes '>i
..

O Secretário ultimamente empossado e o candi
dato à vice-governador pela legenda udenista, EN
CONTRARAM-SE NUMA ÇURVA SILENCIOSA DO
DESTINO.

E o pr imeiro falou:
- Seu Carlinhos, desta vez tomamos o bonde

errado! Ninguem mais quer saber da UDN e do Irf
neu! Percorri o Estado e observei que dos votos que,
obtive, os que eram pessedistas continuam pessedís
tas e os que eram, meus, não transfiro nem 200! Sabe
que no Sul mostraram-me até cópia do meu pronun
ciamento no inquérito parlamentar do carvão? E per
'guntaram-me se eu posso estar com o Heriberto e o

Irineu depois do que disse nesse inquérito? E acuo

saram-me de haver traído os mineiros ...
E falou o segundo:
- De fato, erramos o pulo. Eu devia ter aplicado

no Saulo aquele provérbio do Padre Godínho : SE TE

ENGANAM UMA VEZ, A CULPA É DE QUEM TE

ENGANA; SE TE ENGANAM DUAS VEZES, A
CULPA É TUA. Percorremos grande parte do Es
tado e o senador Saulo percebeu que está mais FRIO
do que bico de pinguim! De 15 sacerdotes com os

quais conferenciamos, 11 me mostraram um discur
so meu, no Senado, defendendo o divórcio. É o fim ...

"Na encruzilhada do destino duas sombras se

abraçaram."

, Feriado Municipal
Segunda-feira
Solicitam-nos da ASSO

CIA:ÇÁ:O 'COMERCIAL DE
FLORIANOPOLIS que divul.
guemos ser feriado li pró."
xima segunda feira, dia 15,
festividade de Nossa Senho
ra ,ca Assunção, de ac'ôrdo
comi a lei municipal n.O 346
Oe- 1.0 de Dezembro de 1958:
Dessarte, nem o comércio

;nem a indústria darão ex

pediente naquele dia.

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

Como noticiamos em edição anterior, foi levado a efeit�, no dta 30 de julho, na
estação metereológica da Fôrça Aérea Brasileira, nesta cidade, às 9 horas local,
o teste aerológico com o balão sonda SN-.2-C-60, de A, Seixas Neto. Na tato acima,
um flagrante tornado na ocasiao. Grande passo do nosso conterrãneo Seixas Neto,
na resolução de importantes problemas da navegação aérea. O balão, visto pelo
teodolito, no nivel de estabilização. a meteorologista A. Augusto Case?'. fazendo

o registro e triangUlação da SN-2-C;60.

---- MENSAGEM FRIA
O senador ainda continua sob os bendo, daqueles qUe foram metidos nO

efeitos das injeções de óleo canforado "embroglio" pelo senador, sem consulta
dos chàzinhos de flÔl' de maçã. 'prévia!'

Continua o senador, querendo des- O resultado, o castigo, veio rápido
pejar sôbre a paciência dos eleitores não à cavalo, mas à jato: teleg,ramas �
catarinenses, um prestígio que verda- telegramas, comunicacões e comunica
deiramente não possue. ções. são divulgados; nos jornais nas

O tempo e o espaço, distanciaram- rádios, desfazendo o pretenso Movi�en-,
no das massas, dos embates eleitorais to, petulâncias do senador combalido
�a. própria .realidade e conjuntura po� acabado, derrótado.

'
,

htIca catarmense. Os seus métodos fo- Alguns dos seus próprios compa
r�m u�trapassados, ficaram "gagás", nheiros dissidentes, estão debandando
dIvor�Iados d�s normas políticas da saindo de fininho, cônscios do bond�
atualIdade, eXIgentes de maior identifi- errado que tomaram ou do ANDAR
cacão dos homens.' INE�IS�ENTE QUE COMPRARAM.
"Ainda ontem, na "A Gazeta" o Se- J!l afIrmamos por diversas vêzes que

nador\�aulo Ramos, inseriu mais uma os canones da política trabalhista mu
mensagem "fria" aos petebistas. Fria daram. Não existe mais aquela cÚlpula
em todos os !pontos, desde o início até de :(mt,rol'a, que permanecia em p'lano
os ítens sêcos, que não traduzem a 'ver- maIs elevado, na cátedra. dando lições
dade, mas siin o laconismo e o deses- - d'!1ras aos. soldados trabalhistas, e que

pêrQo. vI�ava somente os seus interêsses.
ue adianta o senador "matracar" ,Cupula de enl'edadores, que negociava

na sua tecla pifada, tentando dissemi- a eleição de senadores, soberbõs. su-,
nar mentiras e estado de coisas que não pimnas, nos seus tronos, que deixavá o
',)xistem, a não ser para êle e mais mu eleitorado catal'inense com falta de re-
grupinho! presentantes na Câmara federal e na

Que adiantam as suas falhas al'gu- Assembléia Legislativa.
mentações _ como se aquilo fôsse argu- As coisas mudaram� não adianta o

mentação, diante das inúmeras mani- s�nador FERVER nas suas _geladís
festl.lções por cartas e telegramas, que slmas mensagens, símbolos de gagueira

__a_E_x_e:-c_u_t_iv_a_R_e_g:...i_o_n_a_l_d_o_P_T_B_v_e_m__:r_e_c_e_-,_...:e�p:,:.r:imairismo político.
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