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Professôres de S.Catarina:
Esperei momento oportuno para dirigir-vos algumas

palavras amigas e sinceras, na qualidade de homem público que,
tendo procurado selJ.tir os anseios da classe, espera lhe seja
�oncedida oportunidade de muito fazer para possibilitar, ao ma
sistério público catarinense, a reconquista daquela posição de
inegável prestígio de que desfrutou no País, mercê do amparo
do Poder Público, há vários anos.

Entendo que Santa Catarina, por suas tradições cul
turais, deve contar com professôres realmente estimulados para
o trabalho e que êsse estímulo terá que partir dos responsáveis
'pelá Administração. Muitas serão as medidas que irei tomar
nesse sentido, se eleito fôr para a governança do Estado. Dentre

.

elas, posso enumerar as seguintes: .:

a) Criação, através de mensagens que enviarei ao Legis
latívo, de congregações nos estabelecimentos públicos de ensino
secundário e normal. Dando a esses órgãos importantes atri ...
buições técnicas e administrativas, com êles poderei contar como
eficientes setores auxiliares do Govêrno, e de seus estudos e

deliberações poderão partir as bases para a 'melhoria do ensino
médio no Estado.

-

b) Frestigiar a grande conquista do magistério primário
-- a inamovibilidade dos professôres efetivos - visto considerar
tal medida absolutamente necessária para garantir a dignidade
da profissão, a qual não pode ficar ameaçada por eventuais cir
custâncias políticas.

c) Determinaçãode imediatos estudos que resultem por
assegurar um sistema de avanços periódicos na carreira, e que li
vre o professôr do nefasto critério de promoções políticas, que
tanto desestímulo trazertf"naoSe.iQ..Qa'classe,

- <

Estas e outras providências serão objeto de minhas preo
cupações ,f.._ as irei tomar através da 'Secretaria de Educação e

Cultura, à qual imprimirei o dinamismo realmente necessário
que faça, daquele importante organismo, não mais um ponto de
gravitação de meros interêsses partidários, porém um centro de
orientação, Estudos e diretrizes capazes de provocar, em todo o

Estado, o desejado soerguimento do ensino.
.
Na certeza de merecer a confiança do professôr de Santa

Catarina, a cujo lado estive na memorável campanha reivin
dicatória levantada há cêrca de um ano, envio a todos os labo
riosos mestres meus votos de felicidades, pelo êxito de seu
incomensurável trabalho no sentido .da educação popular.

.

CELSO RAMOS

C.. Gomes tin�a com�romisso:prévio com a UD�
Fato .que nem todos?s foi notificado por ocamao

trabalhIstas tem conhecl- da palestra, e verificou que
mento ocorreu com o ex- poderia vir a ser êle o can-

seI_la�or Carlos Gomes de didato. Como já possuia
O]lVeIra antes da Conven. compromissos lançou a car_

ça� �st�dual do PTB. Na ta pronunciando-se em fa-
resIdencla do Dr. Rafael vor da UDN. Alegar agora
Cruz Lima o ex_senador
teve um encontro com o

deputado Evila&io. Caon,
• com o Dr. Acacio S. Thia
go e com o Dr. Holdemar
de Menezes.
De uma longa palestra

mantida entre os mesmos,
resultou que o ex_senad.or
declarou_se solidário com
um movimento que o se

nador Saulo Ramos iria
iniciar dentro do PTB. E,
indagado se admitia a hi
pótese de ser candidato ao

lado do ",r. Celso Ramos, o

sr. Carlos Gomes de Oli
veira terg1versou, não dan
do resposta positiva.
Sentindo que a presença

daqueles tres lideres tra
balhistas repreElentava, não
um convite, nem um com_

promisso, mas uma natu
ral sondagem, o sr. Carlos
Gomes de Oliveira, por cer_
to constatou existirem pos
sibilidades de formar na

chapa com o PSD.
No dia imediato o Dr.

Carlos Gomes enviou uma
carta ao PTB, e a divulgou
pela imprensa e rádio, re·
pudiando Q acordo com o
PSD.
Isto ocorreu cerca de

vinte dias ante9 da Con
venção. Sabia o ex-sena
dor que o deputado Doutel

de Andrade não desejava
ser candidato - e disso

que a Convenção Traba
lhista foi uma farsa co
mo tem dito o sen'ador
Saulo Ramos, flÓ pode ser
admitido como infantilida
de ou como chantagem po.
litica.

ABANDOINARAM A U.D.N.
lImo. Sr. Dr. Rubens de

Arruda Ramos
DD. Diretor do Jornal

"O Estado"
FLORIANóPOLIS
DECLARAMOS que, nes

ta data, abandonamos a

União Democrática Nacio
nal, de cujo diretório dis
trital éram09 membros e

que estamos solidários com
o valoroso catarinense Cel_
so Ramos e todos os candi
datos da Aliança Social
Trabalhista. Greve: Estudanles

agosto de 1960.
João Fernando de Sá
Ibraim deMedetl'os

Felipe Antonio Pereira
José Teciano Machado

Felisberto Jorge da Rocha
Sebastião João Vargas
Antonio Pedro Ramilo

Nat:di João Sá
Firmas Reconhecidas em

Laguna.

Tomamol1 ,esta atitude
em face das perseguições
de que são vítimas os que
não compactuam com os

desmandos dos situacionis
ta", e nisto fomos precedi
dos por uma imensa onda
dissidente em todo o Est�
do, qUe viu estarem oS ma

ximos repregentantes do

partido que r,epu�i�mo.s,
traindo seús correllglOna
rios e fazendo de cargos

públicos garantias eleito
reiras.
Estamos cert09 de q�e

,encontraremos nos candI
datos da coligação, um re

fúgio para os mais caros

ideais do povo. . .

Pescaria Brava, mumCl.

pio de Laguna, em 10 de

Apoiando a gréve enca.

beçada pela União Nacio
nal dos Estudantes, a en.

tidade catarinense (UCE),
lançou nota ofici� aplau
dindo as reivindicaçõe9 da
entidade nacional, como
também apresentou sug·es
tão para a inclusão de rei
vindicações concernentes
aos problemas ca:tarinen.
ses,
A Faculdade de Direito

de Santa Catarina, tam.
bém deClarou gréve geral,
estando as aula9 suspensas
até quarta-feira próxima.
Em nossa próxima edi

ção, daremos o programa
mínimo de aspirações dos
estudant·es.

e
Dep. Evilásio (aon, líder do PTB na Assembléia:

,

Estou convencido da vitória de (ELSO
Entrosamento perfeito na alianca - Vilória na Serra - Dissidência inexpressiva - Reg.islro da candidatura de Doulel

Objetivos das candidaturas Lolt e Ja�gar Celso e Doulel.
.

;

______----------_-
. -'�wde ooprimfud��mo�m�to �ec�mm�oom ailia�a

PSD.PTB estava convencido da vitória da chapa Celso-Doute!. E agora a mí,» .

nha convicção se robusteceu em consequencia da soma de outras lagendas ao

'10SS0 lado".
'

. ,�. ""'''';�.�..&�.ii·(
É assim que principia a sua entrevíeta o lider do Partido Trabalhista

Brasileiro na Assembléi� Legislativa, deputada Evilasio Caon. Indagado, a se ,

guír, como Se processavam as provídencíaa para a campanha eleitoral no se-

tor oposicionista disse:
_ "Há perfeito entrosamento nas nossas torças, �ão só IlO interior, co,

mo aqui na dtreçâo geral, estão sendo distribuidas as tarefas da camp�n?a em

comum num clima de entusiasmo e de c6<rdialidade. E",tou em condições de

Ilfirma� _ na minha qualidade de Secretario Geral do PTB e últimamente de

dicado exclusivamente ao ajustamento de nossa máquina politica - que ne

nhum problema políttco preocupa a afiança. Todos os passiveis focos de atrt,.:

tOS foram fluperados'·,.
ZONA -SERRANA DARA

GRANDE SALl;>O
_ liA nOSSa vitória na

zona da Serra - continuou
o lider petebista - é ab

solutamente tranquila. No

computo geral dos Muni

cipíos daquela região tere
mos um grande ealâo em

favor das candidaturas
Cel..so e Doutel, como tam
bém Lott e Jango. Os nos-

30S adversários sabem que
não \ exageramoEl quando
anunciamos o nosso triun
fo na Serra por uma dife

rença superior a 10.0QO vo ,

tos".
DISSIDÊNCIA É INEX

PRESSIVA
_ "Simplesmente não

existe essa propalada dís;
sídenéía - aeseverou o Se
cretario Geral dó PTB

quando inquirido a respeí,
to. E prosseguiu: "'Enten�o
como dissidente o mOVI

msnto de rebeldia parti.
dária que conte com apolo
de Diretórios e núcleos
eleitorais. No PTB nao

ocorre isso. Apenao um

grupo de frustrados
.

acos

tumado a aparecer somen
te às vésperas dos pleitos
para intrigar, não �c�it�u a

floberana e democrátíca de

cisão da Convenção 'I'ra;

balhista. Nenhum Diretó
rio Municipal, nem mesmo

Distrital deu solidariedade
à essa r:ebelia de politicos�
poetas.
E destacou ainda o depu

tado Caon: "Posso aseesu
rar sem estar dominado
po� euforia e sem desejo
de menosprezar, que essa

dissidêneia, pelo prestigio
pessoal de seus lideres não

,

tirará 1.500 votos do PTB:
t) �g,u.e eJiCed�' ,a it.so, n�rf tiue aliás� nãó creio, 1"2 iria

.

I formar-ao-lado do Go I:no

Estadual indep�endentemen
�: te da forca eléitoral e ela.

capacidadé de âção los
dissidentes" .'
REGISTRO DA CANDIDA

TURA DE DOUTEL
"Desfazando boatos

em torno de uma anuncia
da rarormulaçâo do pro.
blema da Vice-Governan
ça devo destacar - in,
fÕ�J.tlOU o deputado Caon
_ que já foi requElrido ao

Egrégio Tribunal Regional O d
-

d pessôas, causou viva
Eleitoral o registro da can, eputa O Rômeu. -

Ilmpressao entre os
didãtura do deputade Dou- Sebastião Neves, líder 'tel de Andrade. Ele aceí, meios políticos" que o
tnu a indicação, a:t,sinou. a do govêrno na Assem-
autorização para o regis, " interpretam como con�
tro, já participou.. como bléia; em discurso re- f d d do sicandidato, de comícíos em t ferid

issão e errota o Sl-

Itajaí, Blumenau, Rodeio, cen e, pro ert o em
tuacionismo estadual.

Timbó e outros Municipios, Bom Retiro, recomen
e, no fim desta semaJ.1.a, es:., .

��á o��re g:i�ori�e�s���re- dou ao ,deitorado .0 G f O ESJADO HO-
SUBSTANCIAS DAS CAN- nome do sr, Jete Oli-· • •

D�:nT�!i��dOES:�U�;� veira,_ candidato do JE EM BRUSQUE
nião sobre o conteúdo dafJ PSD" ao cargo de Pre-

���d�d������d�e��()��li�n- reito daquele municí-
"Celso e Doútel tem um .

elo profundo: o naciona-' pIO.
lismo. Aliás, .no sentid�o de

pr,estigiar os idea.is nacio
nalistas foi que entende
moü ser necessária uma

conjugação de esforços em

Sta. Catarina para somar

se o máximo para a vitória
de Lott .e Jungo. No setor
do atendimento e solução
dos problemas catarinenses
é útil salientar: Celso é
profundo conhecedor das
afüçõeo do nosso povo ,e

Doutel em muito poderá
colaborar; com seu presti
gio na esfera federal para
a realização de uma boa
administracão no Estado."
"Há .que se considerar

ainda - concluiu o nosso
entrevistado - Celso e

\

Doutel são candídatos que
falam a linguagem do po�
vo é!imples, dos trabalha
dores dos humildes, des
fraldando bandeiras de rei.
víndícacões sociais, volta
das pal:a os interesses hu
manou e cristãos da nossa

coletividade, em luta no
Estado contra um grupo
de plutocratas que aqui
tem triunfado com apoio
no aparelhamento fiscal e

policial - instrumentos de
politica reacionária e re,

- trógrada".
LOTT E JANGO VENCE�

MAr F'E'
- ,.,...,.. �·:7

O� fotográfos palacianos, colheram um flagrante, pu
blícado em um dêstes últimos dias na '''A Gazeta", da qua
se concluída �scóla Industrial.

,

'

'Com Fisív�( má-fé, objetivaram um ângulo, onde
aparecUt 'uma casa""\Oel:b.a, 'que ríca quase em frente a obra

num d'JS ·extremos. Esta casa será desapropriada, tão lo�
gOt,seja concluída a obra.

Apeear .de tudo, de todo o despeito, a ESCGI.,. Induâtríal
estará' furlcionando em bréve, e aquela' casa velha quase
em ruínas, pode servil' de comparação com êste' govêrno
que aí está!

o líd�r do govêrno. apoia candidato,
. pessedista

Esse ep�sódio, teste
'munhado por muitas

Em ônibus da Emprêsa
Florianópolis SIA., cedido
gentilmente pela sua dire_
çã{), ..segue hoje para a ci
d,ade ele Brusque, a equipe
de O ESTADO, que, na

oportunidade, dará comba.
te ao.esquadrão juvenil. do
PAYSANDU.

. E' COM ELES' QUE lEU. VOU

... Ê com êles que eu vou, parece dizer o transeunte que .estagnou para
a(jmirar o beló cartaz panorâmico da chapa vitoriosa CELSO-DOUTEL, colo_
cado âJí na praça XV de novembro.

\

DOUTEL

RÃO TAMBÉM
"'A eleição de Jango é

admitida,' desde já, até
mesmo pelos nossos pró,
prios adversáríoa A de Lott
é tão segura quanto a de
seu companheiro de chapa
- disse o deputado Caon:
"Há uma euforia em tor
no da vassoura, identica há
.que já assistimos duas ve

zee com o Brigadeiro e

uma com 'Ü General Juarez
Távora. O homem sempre
é anunciado: "vem ai".
Até agora não veio, e não
virá neste 3 de outubro",
afirmcu o nosso entrevís,
tado ao encerramos esta
palestra .

Lei Orgânica da,
Previdência Social
não poderá ser

assinada hoje.
Brasília, 13 (V.A.)
A lei orgânica da previ,

dência social não mais será
assinada no dia 14 no Ma

racanãzinho, no Rio de Ja
neiro, isto porque 00 asses,

sares pre��denciais consí,
deram írnpratícável a san

ção de um ato oficial num
domíngo. A lei será assi
nada mesmo nesta capital
na próxima segunda-feira,
l'1O Palácio 'dos Despachos
sendo quase certa a ausen,

cia de João Goulart, que a

queria assinada em ato pú
bítco e no encerramento do
30. Congresso Sindical, ora,
reunrdo nesta Capital.

* A recente decísão
*. pedecista, de apôio

ao Sr. Cebo Ramos, estou.
rou como verdadeira bom
ba nas hostes da D.D.N .

É que, segunda àlegações
da cúpula .udenista, os con
vencionais do P.D.C. esta
riam divididos e' com faci
lidade seria conseguida
maioria pró�Irineu.
Acontece que o placard

da convenção foi de bas

quete poio enquanto o Sr.

Celso' Ramos obtinha '54
votos, o Sr. Ir·ineu Bor ,

nhausen conseguiu apenas
quatro melancólicos sufl'á-
·gios.

'

Diante disso, a imprensa
do Palácio, iniciou furi
bunda' campanha contra o

Partido que,
.

em outras

épocas, decidiu a vitória
do Sr. Jorge Lacerda.
A inabilidade política da

propaganda governiuLa .deu
agora para fazer publicar
"'adesões" de supostos pe.
decistas ao S1'. Irineu. A
mentira tem pernas curtas.
pbrém.
Há dias, a imprensa do

Palácio fez divulgar decla_
rações de apôio de um su

posto pedecista, Sr. Harol.
do Simas, favoráveis à
U.D.N. '-1:

Acontece porém que o

Sr. Simas é udenista de
cruz na testa. No mesmo

jornal que pll..blicou Sl�a

"adesão" foi noticiado que
o ll1esmo cidadão, há uns

trinta dias, concorreu (e
foi derrots,do) na eleição
de Presidente' do Diretorio
Distrital de Capoeiras ...
da U.D.N.
O mesmo Se dá no in.

tetior onde "'simpatizall�
tes" 'pedccistas são, na

realidade, lnembros ativos
da U.D..N.
O fantasma da derrota

.

está desnorteando a U.D.N.
A candidatura Celso Ra

mos, dia a dia está forta-
.

lecida. ,:
É compre--ensivel o pavor

da U.D.N.
Afinal, perder o Govêrno

do Estado, é idéia que dá
dor de cabeça a muita

g.ente boa .. , ,

Desta vez a barca vai ser

grande.
E os lenços brancos agi

tar.De-ão novamente,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Para almoçar e jantar bem, depois de sua 'jcasa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL
SSSSSSSSSSSSSiSSSSS,SSSCS$SS'SSSSSSSSSSSSSS

"

contecimenfos ,Soe/ais
- sr. Edvardo Araujo -,

- sr. Arlindo Bess

srta. Wilrrna Lumardelli 1- sra, Irene Ribeiro Fi-
--:-..-

- sr. Jonas Brasil chering
- vva. Francisca Schneider - dr. Roberto Valdir Sch-

Com a participaç[(;'" de gravadora cópac�bana lan"'1ter sido absolvida, porque é .

.

b d d Adelaide Ohíosso Altamiro 'çou, com: músicas íntería,
preCISO um oca o e san-I

'
'.' '. " .

dôf
.

f' t Carilho Angela Maria Ca, mente dedícadas ao DIa o
gue rIO, para azer IS o com, ,'. '

.

. t ." d
toda ca1ma, enquanto lhe requinha FlorIa,no FaIssal, ! PapaI , um excelente lp. e

furam os dentes. Não acha João Di;s, Jorge Veiga, Sô-112 polegadas sob o título "E'

nia Delfina e Yeda Maria, a' sempre o Papai". A apresen

tação do -disco é feita pelo
consagrado radio-atar Flo
rian F,aissal, com música e

I "script'
de Miguel Gustavo.

--xxx -

Francisco José, o cantor

JUIZO DE DIREITO DA da Mauro Ramos antiga e português que mais vcnde

PRIMEIRA VARA DA CO- conhecida rua '1;1,; Gazosa, discos no Brasil, está sele

MARCA DE FLORIANO'PO. com a área de 290 metros
I
'cionando as música que de_

LIS - EDITAL COM O PRA- quadrados, comi frente na verão contar do seu terceiro

ZO DE VINTE (20) DIAS. extensão de 10 metros para longa duração para ,a etiquê-
. a referida Avenida, fund'Os ta Phllips. Os dois primefros,

O DOUTOR- WALDE- na mesma extensão, extre .... -"S,l,.lCeSSOS ,de Portugal" e

Mf.RO CASCAES, 1.0 mando com Wàldir Macuco, "As Músié'as Que Ni,ng'uem
Juiz Substituto, da 1. lado sul, na extensão .cté 29 Esquece", alcançaram .exce

Circullscl'ição Judiciá- metros, extremando
.

c o m lente. rec�p.t!�idade. '

ria do Estado, no xer, I propriedade da Vva. DJ alma
, ,_:..� x x x --'

cício pleno do cargo Moellmann e lado Norte, na Sonho de ,am�J', Meu cora,;

de Juiz '.!e Diréito da I extensão d'C 31 metros, extre-. ção a ti pertence, Apenas
1." Vara desta Comar-' mando com dita de João

I
um coração :soutáti{); Ver .. te

ca de Florianópolis,
I
Eugênia Uriarte e mais uma ei ouka vez, Mon coeur

Estado de Santa Cata.
I
casa edifica'ela ,no mesmo ter-.1.s'óuvre à tua vOix, Poema,

rina, na forma da lei,
I
reno, com; um pavimento/Concêrto de Varsóvia, Notur-

FAZ SABER aosque o pre-
I construído de ti'jolos, coberto :no em mi bemol, Dança da

sente eelital de praça com o
I
de telhas, frrado, assoalhado

I
fada açucarada (de "O que

prazo de 20 (vinte) dias vi- I
e envidraçado, em bom esta- bra nozes"), Temas favoritos

rem ou dêle conhecimento I do de conservação, devi-da- da 6.a sinfOlfta (de "Patéti
tive;em que no cUa nove

I mentJe linscrito no Registro ca"), Con-eêrt{) em lá menor

(9) de sete�bro às quinze
j
de Lmó�eis d� 1.0 Ofício �e�- I

para Pian,� Un bel di v.eràr�(15) � horas a frente do edi-' ta Comarca, as fls 277, lIvro mo (·de Madame Butter
i'icio da r_a Vara, à Praça

I
n. 3-R, sob n. 17.204., fly"), foram as melodias sc_

Pereira Oliveira n. 10, nesta I E, para que chegue ao co- lecio�a1as pelo. maestro Ray
cidade, o sr. Porteiro dos nhecimento de todos, man_ Conmff para flgurar no lp.
Aunrlitórios dêste Juizo, tra_

I
dou expedir o presente edi- "S ,Concert - volume .II".

rá a ,público pregão de ven- tal que será afixad!o no lu- Disco já lançado pela Colum�

da e arrematação, a
-

quem gar ele costume e publicada bia, com grande êxito, não

mais ,der e o maior lanço ofe_ na forma da lei. Dado e pas- só pelos arranjos populares
recer, sôbre a avaliação de sado nesta Cidade de Floria- excepciónalmente expressi.
quinhentos e dez mil cruzei- nópolis, Estado .de Santa Ca- vós de R_ Conniff, como

ros (cr$ g10.000,00), do imó- tarina, aos tres dias .do mês também ,pela sonoridad.e im

vel abaixo descrito, penho- de junho <lo ano de mil no. pecável da gravação.
rado �,ROMEU ESTEVAM vecentoa e sessenta. Eu, (�s). -;--xxx--

GONÇALVES, nos autos n. Maria Juraci da Silva, Escre- Recentes sucesos em dis.

13.036, de ação executiva, que vente Juramentada, o subs_ cos :!;tCA Victor lançad{)s em

lhe move INOCENTE XA_ crevo. (Ass.) Waldemim

caS-t78
rotações: "O Lago dos

VIER ALVES': Um�tereno si- caes Juiz de Direito. Cisnes", versão com Mariana

tuacto nesta cidade à Aveni_ Cdhfere co mo ü!igiu'al. 'Pôrto Arll'gão; "Stairway to

Fonseca
- maior - Oliveira de Car

valho Costa
- sra. Juileta Pavan Simões

sra. Aurea Cardoso da
Silveira

midt
_ sra, Maria do Carmo Bar.,

bosa Vieira
sr. Eico Abreu

srta. Alma Silva
CeI. João Eloi Mendes

por Walter Lange com grande insistência. Não
N. 165 conseguiram afastar o ho ,

Seguro morreu :de,velho", mem que a todo custo que
assim pensando uma moça ria falar com o cantor antes
de Melbourne, de 19 anos, do concêrto, Afinal Gigli o

resolveu o seu problema de recebeu. "Como acabo de ler
vida desposando 'dois ho; 110 seu programa o Senhor
mens durante um an-o. 'Pro- vai cantar também "á ferrei-
cessada, por bigamia, alegou
em sua defesa: "Conheco os

. � . , .

�

homens, são. Infléís por na,

tureza e eu procurei segu
rança para mim".

ro"? Eu sou o ferreiro da ci
dade e peço incluir na -can_

ção mais algumas palavras.
Por favor informe ao públt
co que agora também fa
brico carrinhos para crían,
ças".A porta da joalheria de

Stgnori Mario Jõsi, em Ro(
ma, tícou aberta durante aI(
gumas horas, sem qualquer
pessoa lá dentro. Qualquer
ladrão poderia ter entrado.

Quando um amigo o avísou
pelo telefone, na hora do

'almoço, que a sua loja ha-

via sido "arrombada", Josi

correu para lá apavorado
pensando no assalto pratica,
do. Mas ... nada estava fal

tando, tudo em perfeita or

dem. Lembrou-se então que
êle mesmo tínhacse esquecí
do de fechar a porta, Sua
sorte -que nenhum ladrão

passou por lá durante aque,
las horas.

Em San Francisco da Ca;
lifórnia um casal de noivos
apostou �ue trocvarãam 10
mil beijos em 10 horas! O
público contou na primeira
hora 3 rníl beijos; na segun
da apenas um mil; na ter
ceira hora chegaram a 750

beijos, quando o noivo des,
maiou e a noiva teve um

colapso de nervos!

_ Não sei se os versos abai
xo são ele Bocage ou de quem
são; sei que não são meus:

"Os homens são todos
uns diabos,
Não hã mulher que
negue.
Mas todas elas procuram
Um diabo que as carre-

Quando a primeira guerra
mundial terminou, Winston
Churchíll recebeu em Lon- gue", ,

Perante a Delegacia ele l
roubos de Chicago apareceu

I

uma mulher acusada de ter
roubado 2 mil dólares, dos
bolsos de seis dentistas, en

quanto êste tratavam dos
seus dentes. Esta ladra deve

dres uma delegação
nhoras americanas,
centes á Sociedade

de se

perten,
Antíal,

coólíca, Naquele tempo ainda
existia a lei sêca na Amé
rica .Pediram sua opíníão.
Churchill sorriu e disse: Mi
nhas senhoras, deve-se falar

sempre por experiência pró,
pría. Se me permitirem, eu

darei a minha opinião depois
de experimentar não tomar

.

nada durante 3 semanas" A

notícia não diz se elas acei_ amigo Cúneo?
Comício as 20 horas e pernoite.aí, Tome continha de voce, Tl'ablllha, CELSO não para,-A noite do meu bem, Samba CELSO aqui e CELSO lá,rl� Brasília, 1\ felicidade, .

Mas. .. a vitoria mui cara,Pr_esIdente bossa nova, Rio -_E' cert dêle será.

!�g����;�. �.as����: ���o c��
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In�(,lma a Imprensa gua-
J 'SSS· "

.aabarina: Angela Maria pe
diu à grava'dma Copacabana, !
para renovar co,rttrato, a

"irrisória" quantia de 7 mi-
I

lhões de cruzeiros, a titulo
de luvas, a exemplo do que

í

ocore no futebol.
-

Ressal�e-se :
'que a famosa cantora e a-

;

cionista daquela fábrica, com
D import.ância de SOO cru- �

./. '

I .T,RATARPELO TELEFONE 3756 ou EDIFíCIO
BANCO DO COMÉRCIO Apto. 205 - 2,0 andar.

DOR DI CABEÇA?

SSSSS** SSSSSSSSSS·S'j (
O PRESIDENTE do Clube Doze de Agosto moço das- reportagens sociais da revista �

e Sra. Dr. Eugênio T. Taulois recepciona. Jóia e Manchete', está acontecendo mais'
ram- o mundo Social na noite de sexta. uma vêz em nossa sociedade. �
feira para o movimentado jantar de co: -- 000 --

! Imem�raçã'o ao 88.0 aniversário do Clube NO APARTAMENTO da Ford, Elayne
Doze. Amim recepcionou as Debutantes do ano

_.- 000 --', com ;'m elegante Coquitel. Pelos salões, �
BARÃO Siqueira, o cronista que tem a notava.se jornadas com grupos de

gracio'jrespó1ísabilidade, da coluna "Jovem So: sas srtas. que discutiram o seu primeiro
ciet!y",-liO Diário Carioca, está circulan,do baile - A anfitriã foi de muita atenção
pela primeira vêz em nossa Sociedade. para com os convidados. Apresentou fino

j
.

-- 006 -- serviço de bar e copa.
SILVIA Hoepcke âa Silva, recepc!ionou as -- ooo --

Debutantes na noite de quinta-féira com TEREZINHA Gonzaga voltou de sua tem

um jantar, nos salões do Praia Clube. poraâa Carioca, mais loura e tambem

Silvia, com aquela distinção que lhe é bonita.

peculiar, recebeu o título de a Debutante

Simpatia. Música, muita alegria e o luar

da praia da Saudade, iêz da reunião de

Silvia, Uma inesqueçível noite para as De.

buianies de 1960.
-- 000-

LOGO mais, o Querência Ptüace recepcio
ruirá as Debutantes do ano, com :elegante
Coquitét;

-- 000--

-- 000--
A CIDADE de Joaçaba fará a escolha das
Dez senhoritas Mais Elegantés- do ano. A

festa de apresentação será no proximo
mês, nos Salões do Cluze Dez de Maio.

-- 000--

TEREZINHA Dutra ex.Miss Santa Caiari:
na e Ial'a Francalase, estão de malas

prontas e viajam para o Bstatio da Gua:
nabara amanhã. Desejamos uma feliz

o

LIGIA'Moellmann, continua daneló shoW
de beleza e elegância - A moça frm [ôco
está de viajem marcada para o Estadio da

Guanabara.
-- 000--

A SENHORITA Beatriz Luz, está de para.'
bens pela visita do Sr. lfmilio 'Muniz Bar

reto. Desejamos ao moço em fóco, uma

[eliz 'estada em nossa CapitaL
-- 000--

DE WASHINGTON, acabo de receber um

�artão das Soroptimistas que la, estão
numa Convenção internacional. sras. F�o
rinda de Monaco Ganzo, Ina Tavares Mo

ellmann e Aurea Leal Moura.
,

_- 000--

O PROF. DR. Renato Barboss: foi home:
nageado no Lux Hotel, com um jantar

-- 000--
JOSÉ RODOLPHO Câmara o discutido

viagem e muite sucesso.

-- 000-

TANIA Dornell.es a Debutante do Rio

Grande do Sul esta circulando com 1,651
de simpatia e muita beleza. Tânia repre-"
sentará o Sul na bonita festa no Estado

da Guanabara em outubro próximo.
-- 000--

RIBEIRO Martins o homem sociedade do

Brasil, já está despachando os tecidos da;
fabricação Bangú, para os novos unifor -

'

mes das cento e quinze meninas do Asilo

das Orfãs.
-- 000-

O SR. E SRA. Rubens Pereira Oliveira re:

_ cepcionaram .

em sua residênCia para em

almoço os visitantes: José Rodolpho Câ.

mara, Barão Siqueira, Flávio Carneiro,
Luiz Augusto, Tânia- Dorneles, Sra. Ligia.
Dorneles, Juliana e Kerina Cãmara.

··SSSSSSSS"S!WSi3SS'4SSSSSSSSi(!<SSSSSSoSSSiSSSSSSS' SSSSiSsSS:
heaven", na voz de Neil Se

daka; "Fame and fortune",
interpretação de Elvis Pres

le:y e, finalmente, "Não Que
ro Mais Amar", versão de

Ramalho Neto com Francis-

Jco Carlos. .
,

--xxx --

"Sambas em tangos", com

farantino ,e seu conjunto ti

pico (3 bandoleons, 4 víolí.

!I1,OS, baixo e piano), é um re.

cente lançamento. da 'etíquê.
ta RGE. Sambas atualíssí-

"

mos, em arranjos para tan

go do próprió Tarantino.
Ei-los: Me dá um dinheiro

taram o alvitre, nem se

Churchill fez a experiência.
Acredito que, se essas '!lenha
ras pertencessem á uma So

ciedade contra o "fumo",
ele teria dado a sua opinião
contrária sem muito pensar
e sem prometer fazer pri
meiro uma experiência, pois
ainda hoje, terminada a se

gunda guerra mundial, Chur
chil conserva o seu charuto

na boca.

E, por falar em Sociedades
contra o alcool e contra o

fumo, lembro-me de uma,
á'nedóta que um' "viciado'�

____/
me contou. Um velho feste';:
java � seu 90.° aniv�rsário
,de nascimento. Um ami�o
presente o interro,gou como

conseguiu chegar ,a esta ida

de com tanta saúde e tão
boa disposição física e men_

tal. Pronta:nlente' respondeu
que atribuía a sua saúde e

idade por não ter o vicio de

beber c fumar. Quando aca.

bou de falar, ouvia-se na
.

sala visinha um barulho;
cajeira no chão, bengala e

chapéu t!l!ffiIbém; em fim

uma pessoa entrava camba
leando. .. Constra�gido o

velhO' nonagenário se le_

vantou e 'cisse aos seus ami

gos: "Perdoem, é o mêü pai;
todas as noites chega em ca

sa neste estado".

Quando GiglJ deu um con

cêrto n'uma cidade na Amé_
rica do Norte, incluiu no seu

programa a c a n ç ã o _de
Brahnl "O Ferreiro". Al,guem
o JílrOcur01J., momentos antes

o seu médico 'Ihe dirá porque Melhorai dá

Corta' a dor - Reanima o organismo - Relaxa os nervos

zeiros..
--xxx --

Tome 1 ou 2

comprimidos de

" ".J� .

Ao povo de Joínvílle
Govêrno negou aval,
Mas CELSO obteve fiança
Do Govêrno Federal

TRATAMENTO. O NOSSO E O DELES
UDN mandando em Santa Catarina, Prefeitura

do PSD na "berlinda". Assim tem sido até agora. Ha
ja visto o deselegante gesto para com Joinville, ne;

gando o aval de um empréstimo que já estava feito.
PSD mandando no Brasil e Santa Catarina udenísta

beneficiada.
Eleitor consciente! Tomecdados positivos, analise

e julgue quem governa administrando e quem governa
politicando. ' .

EMBOLADAS ...
, .

Na Paraíba, os adversários do candidato Janísta
Pedro Godim, distribuiram milhares de folhetos com

emboladas, dentre as quais esta: '

Existe muitos Pedres no mundo!
Pedro bo.m e Pedro ruim!
Mas Pedro ruim como Pedro!
Somente Q Pedro Godim. , .

CELSO E O ENSINO
A plataforma CELSO RAMOS está interessando

pais e mães catarínenses no que tange ao enino, pois
nela: o candidato da vitória assegura que solucionará o

problema de mais de 200 mil crianças que estão sem
escola nesta paralisada Santa oatarína.

A "INCOCRACIA"
Eure.ka!
O que ainda ontem chamavamos "sistema mar

.

melauseano" temi agora o têrmo justo que o expressa
exatamente.

�" " .. A Incocracia, senhora absoluta no Estado há dez
longos anos, sofreu um grande desgaste e tudo indica
que está totalmente superada.

.

Todos os partidos, num instintivo movimento de
autovdefe,..a, uniram-se em tôrn« de CELSO RAMOS
para combater 'êsse polvo voraz que insacíâvelmentc
vem sugando o erário do Estado e que é a Incoeraeia,
instituida PQl� lrineu Bornhausen, o Banqueiro açam,
barcador, que nos seus exclusivos interêsses imedia
tístas e eleltorelros se nos apresenta agora travestido,
êle o Mim ameaçador, na pacífica pele de carneiro,
corri a feição simpática de um colono velho ..

RITMO J. K.

Quando o Brasil acelerou o seu progresso, Santa
Catarina parou.

Quando o gigante que dormia, despertou, Santa
Catarina adormeceu narcotizada pela Incocracia.

Quando J. K. instituiu o ritmo "50 anos em 5",
Santa Catarina foi maníetada � reduziu a marcha.

Não fava J. K. que foi melhor governador catarí
nense, ns seus 5 anos de- govêrno porque realizou muí,
tomais no Estado, do que no Estado realizou dez anos
de Inscraeia, e Santa Catrina teria sido relagada para
Unidade de ínfima categoria, como relegada foi nas

posições que ocupava no ensino e sistema rodoviário.
O CANDI:DATO

t

CELSO RAMOS que PSD-PRP-PTB-PL-PDC,
elegerão,
EM Chapecó
onde, pernoiteou após o grande comício de ontem, per

.

correrá os distritos de Fernando Machado e CeI. Frei-

tas, almoçando em Quilombo.
,

Em São Lourenço
Comício as 20 horas e pernoite.

Em Campo Erê
'

Comício amanhã, as 10 Hóras e reunião ao meio
dia em Palmasola,
Em Dionízio Cerqueira

Comício as 16 horas.

Em São José do Cedro

SALAS NO (ENTRO
-- 000--

ALUGA�SE ÓTIMAS SALAS
SERVLNDO ESPECIALMENTE PARA ESCRITó
RIC'\S , (}ABIJNETE DENTÁRIO, CONSULTÓRIO,
FOTOGRAFO, ETC., SITO À RUA .JOÃO PINTO, 9

SOBRADO.

'"

«

o

o ANALGÉSICO MAIS USADO EM TODO O BRA,Sll.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA FLORIANÓPOLIS, (Domingo), 14 de Agôsto de 1960
----�------------------------------------------------------�

./

IPAIS DEFL
/

que lhes' é dedicado,neste

as saudacões
11"

de :.

\ ,

trumento de sôpro, em que doe candidatos. _

êsse limite máximo será de 13. Para a seleção dos can,

dezoito (8) anoe e os can, didatos, nas diferentes uni.
O Concurso "Jovens Ta. dídatos ao estudo de contra. dades da Federação, o Mi

lentos Musicais", na escolha baixo cujo limite será de nistério da Educação e Cul;
debolsístae para o ano de vinte (20) anos. tura entrará em entendi.
1961, obedecerá às seguín- 9. As dez (lO) bôlsas íns- menta com os govêrnos lo

tes normas extraídas do SeU tituídas são para candidatos cais ou com elementos ou

ficar de Cristo e de Seu San- Regulamento: ao estudo de ínatrumentos entidades muelcaís de Ido;

to Evangelho. 1. Haverá dez (lO) bôlsas de arco e sôpro próprios de neidade comprovada, encar,

Mais ínrormacões do Livro de estudos para brasíleíroe orquestra.' regando-se da direção e or�
de Mormon, encontram.se natos classífícados em con, 10. Depois da prova final, ganização do concurso.
por constatar os eníssíonáríos poderá haver o aproveita- 14. A Juizo da Comissãoda Igreja de Jesus Cristo dos curso.

.

Santos dos Ultimas Dias. A 2. A condução dos traba, mento de mais de um can, Diretoria, cujo julgamento
Igreja fica na esquina de Je , lhos de seleção dos candída- didato para o mesmo íns- será definitivo e inapelável,
rôônírno Coelho' e Tilte. Sil- tos eará feita por uma co- trurnento, dentro do total poderão deixar de ser atrí,
veíra no prfmeíro an�ar.. missão diretora cujos mem, das dez (lO) bôlsas. buídas, em parte ou na sua
Reumoes aos domíngos as .

.

'
. .

10,OO.,.poXãs e�19,6S horas, Tu-... !:r?s", desIgnado_s pelo Mínís- 11. Far_se_á a eeleção em totalidade, as bôlsas de que

�s 'se:j�arn b�n.l'-!�qn; .: ��
.

.""tj;,g:�a _Edue,aç�o e CUIt?ra, du�s fases, a. sab�r: na �a tratam eetas instruções.
� --

- ;" pl'estarao' serviços consíde, qumzena de janeiro, realí- 15. A inscrição no Ooncur.,

Mucus 011 aSMII' rados de excepcional rele_. z�r-se_ão os .concursos nas' so implica na aceitação, por
N

.

. II vàncía, I diferentes unidades da Fe, parte do candidato, das con-
.

Ataques de asma e bronquite ar- 3. Aoe candidatos classifi- deração, cada uma das quais díções estipuladas nestas
rumam sua saúde e enfraquecem o cados será assegurada a apontara à Comissão Dlr'e , instruções.coração. Mendaco dornínz ràpída-
mente ar, crises,

.
reguJ�ri2!ando a educação intelectual e artís, tora os candidatos escolhi.

respíração e garantíndc ""um sano
tr a nq u

í

l o desde G priméiro dia. tíca, constítuíndocse esta de
Compr.e Iv!endoco ainda hoje. Nossa cursos do ínstrumento, teo;Carantla e a sua maior nrotecão,

ria, solfejo, harmonia, mor

fologia e historia da música,
podendo ser.Ihes concedido
também auxílio de pensão,
conforme o caso.

4. Selecionados os candi

datos, será estudado índívi,
dualmente cada caso, para
solução do que trata o item

anterior, inclusive quanto à
duração doa estudos, caben
do à Comissão Diretora as

deliberações neste sentido.
5. As bôlsas serão rene,

váveís anualmente, laté o

término dos estudo!:l, salvo

quando não fôr satisfatório
o aproveitamento obtido pe_
lo bolsista.

STANDARDS INSTITUTE, INC. U. S. A.ASSOCIADOS DA FRICTION MATERIAIS

o que é o livro de-Mõrmom 1
o QUE E' o LIVRO DE

MORMON?
Um dos livros padrões da

Igreja de Jesus Cristo dos
Sannos dos últimos Dias
(Mormon) ,

uma das mais
díscutídas religiões do mun,

do, está chamando atenção
de pessôas 'educadas em to
dos os países da terra, e se

gundo somente à Bíblia é o

livro mais vendido e lido. O

que é a mensagem do Livro
de Mormon? Qual a sua- orí;
gem e qual sua importâhcia?
O Livro de Morrrror» foi 'es

crito em placas de metal
pelos profetas do povo "Na.

fita" que habitavam nas

Américas entre 600 anos an

tes ,de Cristo e 400 anos de.

pois de Cristo.
Este povo nefita era res

ponsável pela grande cíví,
lização que prosperou nas an,

tigas Américas durante os

prímeíros séculos de era cris
tã. Ruinas, 'evidências do seu

.desevolvímento e de sua al
ta civilização estão sendo des,
cobertas' ho] e 'em dia pelos
Arqueologistas ao longo das
cestas do oeste da América
do Sul, América Central, e

México. No climax da sua

glória, sua civilização re,

pentínaenente acabou-se,
O último profeta dêste po

vo viu a destruição da grande
nação por causa da desobe
diência 3!OS mandamentos de
Deus e' devidos aos ,conflitos
entre faccóes Que dividiram
se do grüpo e -lutaram para
destruir seus irmãos. Sendo
instruido por Deus, êste pro
feta, Moroni, adicionou seu

testemunho ao registro d.e
seu povo, e enterr?u a�
placas" sôbre as quaIS fOl

gravada a história desta na·

ção, num monte onde fica�am
entérraclas dura'r, te 14 secu.

los. Depnis destas guerr�s
civis que aniquilaram a naçao
próspera, o restante do povo
se espalhou em tôdas as par.
tes das Américas e são 'os

antepassadns dos "Indias"

americap:os de hoJe.
As placas, contendo a I:is

tória religiosa e secular deste
povo ficaram enterradas
durante 1.400 anos, até -o ano

de 1827, quando pela vont��e
de Deus o seu esco)ndel'lJo
foi revisado ao profeta Joseph
Slmith.

Este Joseph smth, residen
te de Ma'nchester, Estado de
Nova York, EE. UU., recebeu
a, visita dum mensageira .de

Deus, o qual apareceu-lhe
durante a noite de 21 de se

tembro e a manhã de 22 de
S-etemb�'o de 1823. Entre ou.

tras. coisas esse, anjo ,contou.
lhe da exitênéi"a ,desta ,cole
ção de placas de ouro enter
radas o:1um monte perto de
sua casa e mostrou_lhe·e
conduzlu2lhe ao lúgar onde
as placas tinham sido enter·
vadas no Montle Oumorah.
Depois de repetidas vnsitas
anuais, durrente o período de
quatro anos finalmente foi
pel'mlitido qu-e Joseph Smith
tirasse as placas com o pro
pósito de traduzir uma parte

Jelas. Joseph Smith não era mental, são escritos e apare
instruido em línguas, e não cem em tô::J.as as cópias do
zonheceu a língua na qual Livro de Mórmon. Nenhum
) livro estava escrito, mas dêstes homens a qualquer
"pelo dom de poder de Deus", negou a autencidade de sua

êle era capaz de traduzir o experiência, embora que fos,
registro, sem perseguidos bastante por
IJos�ph Smith não ,foi a causa dos seus testemunhe .

áníca pessôoa que viu e apal , O Livro de Mormon repre ,

pau estas placas. Por permís, enta um NOVO TESTEMU
são de Deus, onze outros vi- NHO DE CRISTO, pois o povo
ram as placas das quais os nefita conheceu a Cristo e
!..ivro ,d'e Mormon foi tra- também conheceu a � plent,'
âuzído, e tocaram.rias, e ou. tude do Evangelho ,de Deus;
'tiram uma voz dos Céus pro- como foi ensinado pelo Crts,
clamando que êstes registros to ressucitado. Sua mensagem
rontírrhaem a Palavra de Deus parece como uma voz ta,
Jada aos profetas do povo lando desde o pó a um
Nof'íta, Os testemunhos dês-

.

causa de muitas interpreta
�es hcmens, que viveram vi- I çõesda Palavra de Deus da
las reapeítáveís, e foram' da na Bíblia. O Livro de
rorandos nas suas cumurn..' Mormon foi revelado ao mun,
dades e que nunca mostra-I do para andar de mãos da,
-am evidência de insanidade das com a Bíblia para testi- ._-� ...------
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MARCARA

R ISUA
PRÓXIMA .

ViaGEM ao o
�.�

• o ar refrigerado perfeito mantem, na cabln••
.

a temperatura ideal.
.

�
• A pressurização da cabine evita • dôr nOIl

ouvidos e a fadiga causada pela altitude.'
• As poltronas macias e de desenho \anatõ./

mico proporcionam grande contôrto,.. e h.
bastante espaço entre poltronas e para ctr.;'
culação.. "�

• O vôo -ª-- grandes altitudes, caracterlstlco do
Super·Convalr possibilita viagena serenas,
,teima das zonal d. turllvltnclL

.DIÀRIAMENTE * ÀS 13:45

Com escala em São Paulo

• Exceto a08 Domingos

Ministério da �Educação e
Cultura Departamento Na

cional de Educação·
candidatos ao estudo de íns- de viagem ·e hospedagem

Concurso Joven.s Talento!
Musicais

INSTRUÇÚES PARA 1961

12. Para as provas de se.

leção no Rio de Janeiro, se

rão custeadas pelo Mínisté
rio da Educação, as despesas.

16. As provas conotarão da

execução de três (3) peças
executadas de cor: a) urna

de movimento lento; b) uma

de movimento rápida; c)
uma de autorbrasíleíro.

17. Serão admitidas como

peças os movimentos em

tempos de sonatas ou con,

cêrtoe, desd eque apresen,
tem os andamentos exigidos
nas alíneas a e b do item
anterior.

1-8. Os candidatos deverão
apresentar seus. próprios
acompanhadores.
Os cacos omissos nestas

,instruções serão resolvidos
pela Comissão Diretora.

Reli MenegGile
Diretor Geral do D.N.E.

dos, um para cada instru

mento; entre êstes no Rio de

Janeiro, durante a 2a quln,
zena de fevereiro, serão se.

Iecíonados por meio de con

curao os dez (lO) bolsistas.

AUXILIESEUSRINS
..ara combater rapidamente dol'ft

UMS costas, dores reumátícas, levan
tadas noturnas, nervosismo, pés ín
chados, tonteiras, dores de .eabeça,
resfriados' e perda de energt.. causa
dos por disturbios dos rins e da be
xiga, adquira CYSTEX na sua far
mãcia, ainda hoje. CYSTEX tem au·
xiliado milhões de pessoas hi lIllI1a
de 30 anoa. I$OSSll C_tia. a lIIt
WJIr proteelo. .

MOLÉSTIA
-

DE SENHORAS

V E' N D E - S E

6. Para Ínscrever.se o can

didato dirigir .se.á, por meio
de requerimento, ao Dire.

I
tor Geral do Departamen
to Nacional de Educação,
Ministério da Educação e

Cultura, com ,esclarecimen_
tos sôbre a idade, naturali_
dade, residência, filiação,
CUré'::lS ou estudos feitos, o

instrumento '

a que dêseja.
dedicar_se entre os que fi.

guram no it'em 9, a relação
dos professôres de música
com quem estuda ou estu
dou e uma fotografia 3x4.

7. As im'.::rições ,abrem_se
anualmente no dia 10 de
agôsto e encerram_se no 'dia
30 de novembro.

8. Não poderão inscrever
se os candidatos que no úl.
timo dia do prazo fixado no
item anterior, completarem
ou tivet;em completado de.
zesseis ,(6) anos, salvo O!)

COLICAS _0_ COLICAS

SEDANTOL
As regras dolorosas podem ser evitadas com o uso do

SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedativa e de
comprovada eficiência no tratamento das dismenorréias
"ua� consequências e perturbações da menopausa�

,

DOENÇAS DO (ORAÇÁO
O TONICARDIUM poderoso cardiotônico.diuretico é

indica,To no tratamento da Artéria Sclerose, disturbios de

Pressão Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo.

TONICARDIUM O ';róNICO DO CORAÇãO

Ou

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

.

São Francisco, 11 e trata:l' na Vidraçaria San'ta
Efigênia.

X
bJ
o
o
:J
.,

Não permita que eczemas, erupçõea,
micoses, manchas vennelha8, frleJ·
1'1UI, acne· ou "'psoriasls" estraguem
.ua pele. Peça NI.-oc(énll ao sell far
macêutico hOj" mesmo. Veja come
Nbroderm acaba com li coceira em ,
minutos e ràpldamente torna _
pele macia, clara e aveludada. II
DCOS8a g1lra'llUa é ...... lDa.OI
�tea.lo •

'

V E N o E - S E
fazendo frente à Avenida Hercílio Luz e localizado em

Um terreno com as dimensões de 1l,OOm por 25,OOm,
frente ao Jardim Olívio Amorim, nesta Capital.

, -Tratar pelo telefone 3166.

\ .
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FLORIANÓPOLIS, (Domingo) 14 de Agôsto de 1960
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DEl S. CATARINA

INICIA·SE HOJE O CERTAME .JUVENIL
DOIS ENCONTROS MAJUTlHOS: FIGUEIRENSE X PAULA RAMOS e GUARANI' xBOCAIUVA

Na manhã de hoje, no estádio da Praia de F'óra, seâo levadàl a efeito as pelejas inauguais do Campeonato' Citadi no de Juvenis, promo
vido pelo Departamento de Fulebol da (apitai. Ás 8,30 horas jogarão Fig'ueirense e Pauia Ramos e ás 10�10 horas veremos em açã,o o

Clube Atlético Guaraní, campeão do Torneio-início, que enfrenlará o Bocaiuva§ Dois bons encontros, sem dúvida alguma. Preço único
no� jogos do cerfame da juventude:_cr$ '10,00. ·%%%%%%M�ls%Süm�ssVHórli%dônjeiàêo"�,..,,,.."'4%�%,,%tó%%s:%ns%%%s:j;:%%%s,.%,..,.."'4,..%S�%,..%,..,..%$S%!as,.,..%· SSS"1U%SS,.SSSSSS,.,.SSS,.%%SSSS%s:,.,.SSSS%S%,.s,s!;.", _

Clube de Florianópolis
Pela dilatada contagem

de,'
No tempo derradeiro, en-

6;>,2, .? �exaco Club de FI�. traram 'os pupilos de Silvei.
rtanópolís, venceu de maneI-

r . t d
.

ra espetacular, o forte con. �,aplesen an o um
_ J_ogO

I junto do Patrulha Mecaniza- rVlstoso de bola no chão e

I
da F. C. urdidas tramas decididos a
O ma tch que teve por lo. levar de vencida a porfia e

cal, a béla cancha do fa- I
o conseguiram pois desde o�

.

I
moso Figueirense F. C" no!. . . . '. '

---�---------I populoso bairro do Estreito I
minutos InICIaIS, se mostra.

Av 9 �I X Atle'tl-(O- cartaz da tarde de' hOJ·e,f��:�!ã:�feec��i����;�op���I�� �:���:�or��mi�a���Ol���
, a_, '., sídente, sr. Thomaz .Chaves i piamente o adversário que,

I Ca�ral, Que tanto� e tantos nada poude fazer para amai.

I assinalados servicos tem I

O Yice�líder" frenle a frenfe com o "Ianterna" que faf'á suas despedidas dos J·ogos oficiais 'd e ��,e�����o ao esporte .da nOS-I �:�o:n���t.�:e�e:�ãr�v��:al���, As 9,30 horas, precrsarnen, a 'Oportunidade para encaí,

1960 I I d
" I

�t'
I

t·, O I
I

I
I

di· f
. ter foi dado ínicío a .r�ereja, xar mais quatro tentos de

,
,

en an O sua unlea v. orla no cer ame - I a vl-azu sequIoso o rlun o que repre.. �:�����, a ��vlmi�i!:âv�� autoria pela ordem por Nilo,
I

r

d
.

I

t d 1'1 I II'
I

d I rapazes d� gasolina. Desdle Aldo, José e novamente Jdsé,�en ara seu grao ,e passo para a conquls�a o I U o, uma vez que espera uma Y I o r I a o I os prnneiros �ns�antes d,a finalizando, assim, a peleja,
, pugna ate, ao término do pri- acusando 6x2 em favor do

Paula Ramos sôbre o Figueirense que é o lider :- Quadros prováveis - Pt1eliminar - Precos. ��fgs P�f�:�t�r�� dOb�l�n� Texaco .�lub 'de .FPolis.
. . . _ . _ . _". _

.

• palmo o tereno sobressaín- O prélío, convem salíen,Aval e Atlético estarao se yez que nao alcançou classí-
I dos

diante do campeao od CIro, Ramirez e Hamíltcn: nar Que e em disputa do tor-
I do.se, todavía .as duas de- tar aqui decoreu dentro dedefrontando esta tarde no 'I ficação para o Campeonato Estado, Cc::seguirá o time Osmar e Vadinho; Pitola, neio de aspirantes "Thomaz fesas que, diga.se de passa- um c,lima' de dí cíplf _

t' d' d
" I .

Ar' G" b h I gem
ti' d I s 1 ma e caes a 10' a rua Bccaluva, Pa Catarmense por Zonas, a. orientado por Nízeta o seu ipio, Ola, Ro erto e Ma. C aves Cabral. ,

.

veram um esempe- maradagem -acett d •

ra o tricolor do Estreito o: margando que esta no últi- "desideratum"? rínho. Eudes não jogará, PREÇOs..
nho bnlha�tet" , I tanto o con'junt adn 0p' Pt�r.

.eoresent di. h
"

bé .tá í ví t t 'rJ 5R'
. Acusou ese penado, dOIS! " o o alUo

Jogo repr esen a a sua espe,
I
mo posto sem nen um pon- O Atlético tam em es a VIS o er S1..0 suspenso, . Arquibancada - cr$ 30,00 tentos para cada lado assí, lha Mecanizada a d ctdid d tí

-

fiei h' Q f
.

'1 T 20 O
'

I
erro a,I a as compe içces o IClaIS to gan o, Para o Aval o 'Jogo desejoso 'de vencer. uer o eira, por um Jogo pe o JD. e ,O; geral - cr$ 2000 c nalados por Carminatti e porque' seu adve ',.

f t b r t'" .

E 'I . rsaiuo rne,
u e o lS Icas de 60, uma também será seu ultimo clube das tres cores do s- 10,00. Crianças até 12 anos I Luiz para o Patrulha, cn; lhor se conduziu na cancha.

I compromisso no Campeona, treíto, já "lanterna", em de- PRELIMINAR - crs 10,00. Entrada tran, quanto que para o Texaco, I Serviu como 'árbitro '

,....,_ ,

d d S' t d
'

, o sr.
to. OI:! VIer a ser derrota o, finitivo, reabilitar.se os su- era en re, os qua ros se- ca para senhoras e senhorí- marcaram NUa e Jayme, Jessé com bom t ab Ih AI'., ,

d c ndá
,

tíd 1"
r a o. 1

I
seu maior rival de todo sos cesívos revezes, realizan o u anos a par 1 apre rmt.tas, sendo êste último tento, con, nhou o time venced d •,,' . , or, a se

I tempos,
o FI�uelrens:, sera uma despedida ausprciosa. siderado o rnaís belo da par-

I

guints maneira:

I proclamado
trí.campeão da Mas para tanto, precisa ha- tida, dado a perícia e inte-' Nilo (Vílain) : Luiz Garcia

cidade, embora ainda tenha ver harmonia e coesão no Iígência com que foí prepa_1 Alfredo' Cés�r e Ernaní X
e

, ., . I' 1, a.

. I que enfr entar o Paul� terá quadro que conta com valo. rado e aninhado a esfera no: vier, José, Aldo, Jayme e

A presidência da FCF 'vem I
mos. Se vencer, o Aval era res técnicos e ardorosos, co- barbante.! Vilain (Nilo),

de premiar os jogadores do I
dado um gl!'nde p�sso para mo Jãoztnho, Ciro, Alípio,

G
.

1 b 'Ih t feít
a recuperacao ·à.o titulo, pOIS Eudes, Alair, Góia, Pitola,

uar'arn, pe o 1'1 an e elO·
t 't·

,

h
.

h,

t d h- d' tem como cer a uma Vl ona Varlin o e Marm o.
conqUls a o na man a e .

domingo, ofertando' ao tri_
do �aula Ramos sobre o Fi- Promissor pois o choque

I b' t f' I guelrense 'na rodada de en- desta tarde que reunirá" Avaí
co 01' ugrmo um ro eu,

cerramento do certame. e Atlético.. pelo que dev,erá
x x x

ent.r'e O Avaí está sea_ul'osO do ser presenciado por um bom
'i'udo acertadlo as

equipes do Paisandú e ,do triunfo logo mais � para público,

Lauro Muller, para um cote_ tanto batalhará co mtodos -os Quadros Prováveis

jo amistoso, Que deverá ser
I seus recursos, com seus AVAl' Tatu; Binha,

. realizado no dia 7 de sete'11. "players" fazend das tripas Enísi'Ü' e Mirinho; Culica e

coração. Animam o "Leão da Abelardo; Moacir, Cláudio
Ilha" o empate que colheu (E'rico), Nilson Vadinho :)

•

'
J>

frente ao líder e o 'dois triul1_ BetI-nho,
fos de repercussão alcança· ATLE'TICO - Joãozinho;

�O,i[IA5

pro, oportunidaele em qUe o

clube aIvi-negro de Itajaí,
estará comemorando mais
um aniversário�

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovado ...

'

de garantia que os Motores Arno representam para o

consumidor,

Os Motores Arno são rigorosamente controlados pelo Sistema C. L Q" Con
trôle Integral de assegura perfeição máxima na

produção em série.

:I,

;l. ®
ARNOS.A.

* Motores monofásicos até 1f2 H P

* Motores trifásicos até 300 H P

* Motores para máquinas de co,tura

* Motores especiais INDÚSTRIA E COMÉRCIO

REFRESENT ANTE EM FLORIANÓPOLIS:

I\I\EYER & elA.
Schmidt, 33

Tomaram Posse os Novos Dirigentes
-do C. N. M,arfinelli

RUI LOBO Quinta.feira última toma., melhores votos para que a
ram POsse os novos dirig,en_ gestão dos novos dirigêntes
tes do C. N. Francisco Mar- I dJ campeão sej'a das mais
tinelli, tendo á frente o dr. I

prósperas e felizes, par:l
Aldo Belarmino da Silva. 'gaúdio da família rubro.ne.
Nosos cumprimentos e PS gra e glória do remo catari-

, nense.

A primeira regata da temporada velistica será efetua
da no próximo dia 7 de setembro, em comemoração à Se·
mana da Pátria, e servirá também como a regata de aber .

tura da temporada oficial 1960/61 da Federação de Vela e

Motor dt! Santa Catarina. Nêste ano, a regata de abertura
terá como palco a raia da baía norte (Iate Clube Floria_
nópolis), devendo o encerramento, em maio de 1961, ser Veteranos do Fulebol Paulllstarealizado na baía sul (Veleiros da Ilha), Desde já, os clu-
bes de vela da cidade preparam.[l� com afinco para a Jogara-o em Br'usq'uesensacional regata do Dia da Indepei1dência, ocasião em

que estarão sendo homenageados o Exército, Marinha e A equipe dos Veteranos neira dos grandes aconteci-
.Aeronáutica. Paulistas, integrado por fa-I mentos esportivos em Sa!"to

-- 000 -- I mosos jogadores de eras pas· Catarina, estará patrocinan-
Os timoneiros do Iate Clube estão em francos pre-· sadas estará se exibindo do a visita daquela equipe

parativos para a temporada que se avizinha, incluindo- : breve�ente para o público qUe con.grega inúmeros va.
se no programa oficial do clube, além de regatas, as eportivo do Vale do Itajaí e lores que marcaram épocamemoráveis excursões, Assim sendo, à pensamento do.', principalmente para Os des_ defendendo a seleção elo
lightnistas da Capital visitarem mais uma vez, durante portistas brusquer.ses, O Brasil nos mais variados
os dias santificados de 1 e 2 de 'novembro pl'óximo, a 10- 'Carlos Renaux, equipe pio. países, em luta po'r diversos
cal idade de Armação da Piedade� ponto de descanso d:', • títulos de repercusão Irnun.
tl'rma do Iate Clube durante as excursões externas, dial. No estádio AugustoApesar do cmte. Alcenor Meu-chia-des de Souza estar an' Bauer, ol'lg'Ulho dos despoJ'tic;-sioso de rever Armação da Piedade, o cmte. Lauro Ea S A B O R O S O ? tas de Brusque e ele Santatistotti prefere' inspe.cionar Ganchos, ao que eontradh

S O· C "F E Z I T O Catarina, desfilarão, entre
o cmte. Prado, desejoso de visitar Ponta das Canas, Va 1\

ou t r o s: Bino, estupendo
mos a,gUardar o

acôrdo,
dos lightnistas para e:lsa excul'.

I
guardião que por vários anossão de novembro próximo, defendeu o Corintians Pau"

-- 000 --

R
'

D I O l' tA IS a. Dominguos da Guia,Acaba de chegar a Florianópolis o novo slciff que � considerado pelà crítica co ..,'eio enriqllec'er a flotilha do Clube Náutico Ria,chuelo,

G U A R U J A,
mo o mais ,perfeito jogadorA nóveJ. embarcação, presente de um grupo de amigos -

na posição até hoje, em todo dr, He.itor Ferral'Í ao Rnachuelo, foi fabricado nos
.

OGRAMAÇ -O PARA O do 'Oi mundo. Waldemar deestaleiros é!e S�o Paulo dentro das mais modernas técni.. PR A
Brito, foi jogador do (

cas da ,construção naval e está merecendo a admiração DIA 14 DE AGôSTO DE 1960

dos asso�iados e remadores do "azul e branco" da Rita (DOMINGO) tlans durante anos e figura
obrigatória nos selecionadosÀs 8,05-

A música de ontem e de hoje
Às 9,05-
Os Ca1npei'!es da Semana..

Às 10,05 -

A GuaTUjá visita o seu bairl'o
Às 12,30 -

Camet Social
Às 13,05 -

Gente Importante (reprise)
Às 14,05-
Encontro com O sucesso

Às 15,05-
Firestone nos ES1J01'tes
Às l8,OU-
Hora Luterana
Às 18,45 -

A Voz Evangélica.
Às 19,30 -

Momento Espor�ivo Brahma

Às 20,05 -

Programa Paulo Martins

Às 21,30 -

Novas de Salvação
.Às 22,05 -
Instantâneos da Amél'ica
Às 22,35 -
Música de Boite.

Maria. Pal'abéns ao Riachuelo pela nova conquista e o

reconhecimento dos desportistas catarinenses ao dl'. Hei
tor Ferrari e seus amigos por mf.is esta doação precio.sa
ao esporte de Santa Catarina,

-- 000--

nacionais. Hércules, faomoso
ponteiro esquerd que brilhou
no Fluminense com gols es

petaculares, detentor ,d,e pOSe
sante chute, Brandão o mé
dio "colored" que fêz, misé.

rias, integrando o onze co

l'intiano e o .selecionad bra.
sileir. Baltasar, o inesquecI
vel, Gabecinha de Ouro, de

jornadas épicas do futebol

I
brasileiro. E mais Gambá,
Brandãozinho, Gijo, Pinga II
e outros.
Um grande cartaz não há

dúvidas o quadro do Vetera.
nos Paulistas.

O rate Clube. Camboriu, o cacula d,a vela e motor
, de Santa Catarina, deverá na teml)oracla que �e apro
xima, �senv.oJver intensa atividade esportiva, pl'in:'i
:'lalménte nó setor da motonáutica, já que possue poucos
bar,cos a vela, O seu representante junto à Federac:ão
de Vela e Motor de Santa Catarina é o sr. Luiz Faria,
\'elho militante da vela catal'Ínense. Prometemos, dentro
da próxima temporada, realizar uma visita aO galpão do
laJe Clube Cambol'Íl1.

_- 000--
O remo em Blumenau está pràticamente paralizado,

pois a Soeiedade Esportiva Ipil'anga que, era a única
oneol'l'ente do América, está �céfala..Os próprios bar.
cos do Ipiranga estão depositados na garagem do Amé
rica e, Os remadores amel'Ícanos para-as .competições
oficiais têm dificuldades em treinarem e medirem suas

forcas 'com outros adversários, Contudo, o Clube Náutico
América estará presente no próximo Campeonato Esta
dual çom uma bôa equipe, prestigiando, desta maneira,
a grande festa do remo catarinense, que êste ano con·

I
tará com a

P, resença
do sr. João Havelange, presidente

da Confederação Brasileira de 'Desportos.

x x x

COIlffCCIOIIA·$I GlJAIOUlQ IIPO
Df CIIA,VI

tu,: ("nclsco rolWiIIo. R.O zt
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10 MODELOS A SUA ESCOLHA,
.

.
. .-

fOGÃO <IJ!9H4
4 bocas

desde 14.703,00
(inclusive instalação e gás).

I

em
._

13XCr$1.131,OO
sem entrada

ou

00
,

" f. <

:-'{t'
•

':::.
'. ,,-_

.... -I;;.r;_."?:...
.... '{"

�,,' �,...:.;:-
':..-.) �

-
.
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•

rrersosGER�edux.o._
5em entrada ( plano suave)

4 bocas

ASSISTÊNCIA
--=--��-p-- PERMANENTE"

, I

ENTREGA DE GAS.

,

AtJTQMAJlCA .

•AK.
4 bocas

,DÂKo

PolcW���
4 bocas

-

l.J(lij M:/'II'l'que j;>f!�. -pLJb_
'" '" �';:"'"�""""".���

"

iI
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6 FLORIANóPOLIS, (Domingo), 14 de Agôsto de 1960 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

nireção de: MILTON LEiTE. DA COSTA e RUBENS COSTA

-JURISPRUDLNCIA-
_ Crime cometido por lenta emoção' e ato injusto tos (art. 479 .do Código de

motivo fútil e sob o domínio da vítima? As situações se Prcceso Penal), � tenha a

de violenta emoção provoca- rios an�uram incompatíveis" precisa cautela em não lhes

do por ato injusto da. vítima (fls. 79). formular perguntas que' se

_ Desde que 'O Júri reco- Quanto 'ao julgamento a contrastam com os já res-

nheceu ambas as
_
círcuns. que foi sujeito Gregório Ri. pondidos.

tâncias, êle se contradisse, oeíro Becker - continúa - Ora" desde que respondido
eis que as duas situações �)or haver participado da arírrnativamente Q quesito
não podem eo-exitir. tentativa de morte de JOA- quesito genérico sôbre a exís-

_ Nulidade do julgament'O. QUIM GONÇALVES, não há tência de circunstâncias a,

Vistas, relatados e discuti- que dêle cogitar-se, eis que tenuantes, ao juiz cumpria,
dos êstes autos de apelação a decisão passou em julga, ex,ví do disposto no ri. IV,
criminal n. 9.305, da comar, do. do parágrafo único do art.

ca de Campos Novos, ape, Respeito à participação de 484 da lei procesual citado,
lantes Gregório Ríbeírç Be- Sebastião Antunes de Olivei; questionar a respeito das que

I

cker e Sebasti-ão Antunes de ra no homicídio tentado, lhe parccesem aplícáveís à

Oliveira e apelada a Justi- existindo, como existe, no hipótese sub-Judíce.

ça, por seu Promotor: proceso, duas versões, uma E S. Excia., -aliás formu-

O dr. Juiz de Direito de favorável, outra desfavorável lando erradamente, eis que

Campos Novos, julgando pro. .ao réu, mas ambas aceitá- a letra d, in fine, do � IV de

cedentes a denúncia e o adi, veis, - conclui o paracer - art. 48 do Código Penal se

tamento de fls. 2 e 24, pro- 'não há como rerormar.se, retere ao cometimento de'
nuncíou Sebastião Antunes nese ponto, o veredieto, eis crime sob. a influência de

de Oliveira como incurso nas que não manifestamente violenta \ emoção, provocada
sanções do art. 121, § 2.0, contrário à prova dos autos" por ato injusto da vitima -,
inciso II e art. 121, § 2.0 in- - Como efeito, respondeu- escolheu justamente uma

ciso II, cambiado com os elo o conselho de sentença que não teria aplicação ao

arts. 12 e 51, todos os dispo. sucesivamente, Que os �r� caso, desde que os Jurados
sitivos do Código Penal, e apelantes cometeram o ho, já haviam, anteriormente
Gregório Ribeiro Becker co. mícidío por motivo fútil e reconhecido, a futilida,r;Je d�
mo incurso nos mesmos dís- sob o domínio de violenta motivo.

pcsítívos, mas combinado emoção, provocado por ato

com o art.. 25., injusto da vítima, êle, sem 'A vista do exposto.
E' que reconheceu terem dúvida alguma, se contradís,

'

ACORDAM, em Câmara

ambos morto a Alvíno Gon- se, eis que as duas situações Criminal, por unanimidade

çalves e tentado matar Jea ,

não podem co-exístír. de votos e consoante opinou

quim Gonçalves, Enquanto que o motivo a. Procuradoria Geral do Es,

A provisional pasou em f�til,. pel� u� miníma impor-I
tado c?'l1hecer dos recursos,

[ugado, sendo orerecídos tãncía, nao e causa surlcíen, e prove-los em parte a fim

contra os réus 'os competen, te para o crime, "não for- de, anuald� os [ulgamen.,
tes libelos, que foram con- nece ao fato praticado pelo EOS pelo crime de homicídio,
traríados. delíquentc uma explicação por contradição das respos,

Submetidos ao julgamen- razoável",.Q Código brasileí- tas as quesitos, mandar que

to do júri, o dr. Juiz Presi;
.

1'0 subordina 'a atenuante a novos sejam o réus SIU'Jei
dente, à vista dos veredictos preconizada na letra c, in tos, com obervância das for

proferidos, condenou Sebas_ fine, do inciso IV do seu art. malidades legais, e negar

tião Antunes de Oliveira, 47, a provocação por parte da provimento ao apêlo quanto
pelo homicídio, a 13 anos de vítima. ciO Julgamento til' Sebastião

reclusão e pela tentativa li Daí que, ínexísteíndo uma Antunes de Olíveira pelo
5 anos de reclusão, e Gregó- explicação razoável para o crime ,de tentaiva de horrríci,

rio Ribeiro Becker a 13 anos procedímdnto anti-jurídico dia, para confirmar, cerne

de reclusão como eo-particío - entre elas Q estado emo- confirmam, a sentença con-

do primeiro delito, absolven. cional do agente -, a cír- denatórra recorída, çustas
do-o da acusação pelo se. cunstâmcía qualificadora do na forma da lei.

gundo, por nao ter contrí- homícidío e a atenuante se Florianópolis, 6 de maio Ibuído para o mesmo. estrechocam. de 1960.

Inconformada, apelou a de Mais doe uma vez se tem Ferreira Bastos, ..P..residente e : e

fesa, alegando, em prol dos advertido que necessária se Relator. I
seus constítuíntes, que as de. terna que o juiz presidente Hercílio Medeiros, Mauriflo
cisões proferlndas foram ma do júri esclareça sufícíente, Coimbra.

nífcstamento de encontro à mente os jurados sôbre a Fui presente: Milton da

prova dos autos. sígniücação legal dos quesl; Costa.

Os recursos, após eontrar

razoados, subiram a esta
Instância onde, chamada a

opinar . Procuradoria Geral
do Estado, manifestou-se .por
intermédio do Dr. Joã,o Carlos
�amos, Promotor Público,
convocado, em lorigo e j urí ,

cioso parecer.

Apreciando as decisões do
.

júri, conclui pelo provímen,
to, em parte, dos recursos,
"para o' fim ele serem anula,
dos 0S julgamentos a que
foram submetidos os réus
SEBASTIÃO ANTUNES DE

OLIVEIRA g GREGORIO

BEc'KER, como co-autores
no delito de homicídio pratí
cada na pessoa ele ALVARO

GONÇALVES, por contradi.

ção nas respostas dos quesi_
tos, confirmando-se a deci

são, no que tange ao 'crilme
de tentativa de homicídio,
em que figura como apelan_
te o primeiro do réus aponta_
dos".
Isto porque, reconhecida a

ilualificativa do motivo fu·

til, reconhece'll o juri, tam
bém a atenuante de estarem
os réus sob "O' domínió de I
violenta emoção, provocad'
por ato injusto da vítima".
E indaga: "Como poderao

'Conciliar motivo !fúti� vio.

fraqueza
pele amarelada e sêca
magreza
falta de apetite
desâI'Jimo

sinal de
amarelão-!

AIIIIOSTOMINA
.FONTOURA

• hó mÓIs de 40 anos curando
m�hões.--de brasileiros!

." ..
� �

Agorom:��e:! outro LY(�
....

- forte sadio • I
sempre bem disposfal

'_".'�_um produto do ....-----____
"

'_

INSTITUTO MEDICAMENTA FONTOURA 5. A.
fobrlcantes do famoso BIOTÔNICO FONTOURA

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

Ivan o terrivel

•

Edilicio TONI
APARTAMENTOS EM CONDOMíNIO

AV. RIO BRANCO

.

{próximo
à

do Eslado}
Assembléia Legislativa

Área c] Garagem: 144m2

Informações :

íi'I •. ...•

:��movels
,'�I Ç!:ompra -Vf!ndc-/ocacao --o(/n)/fIlSffOCÕO

�r RUA FELIPE -SC'HMIDT, 37-scl.:I 2.A-Ed-SÃO LUIZ

[DlflCIO GUANADARA
APARTAMENTOS EM CONDOMíNIO
"':�4 ",,,.';:',,,.•:$7�'tlifJ!ft''j' y�",�,,;, "'ífi.;!·,,_

RUA FERREIRA LIMA
"

'(ao lado da Fac. de Medicina)

FINANCIAMENTO EM 5 ANOS

/ I
· ·

tlIJlV1!l:;
�A FEI.IPE SCHUlOT :n -,eIO 2A - E d SAO LUIZ

Informações :

(URSO GRATUITO DE TAQUIGRAFIA
POR CORRESPONDÊNCIA

i POR CORRESPONDt:NCIA •

i o INSTITUTO NACIONAL DE TAQUIGRAFIA, :
• empenhado na campanha de difusão da taquigrafia •

I- hrasileira, abriu inscrições ao seu curso Ipor cor- :
'. respondêucia, através de 12 lições. Escreva hoje (t

mesmo, dando nome e enderêço, para a' Caixa :, Postal n.? 2.500 ou n.? 8.600. São Paulo. I

, CI G•••�•• :r"

.' .

�

De cabelereh-as e manicures com bastante prática
apresentáveis.
Tratar Hotel Royal apartamento, 505.

VENDE-SE
CENTRO
Rua Cons, Mafra
Casa
Avenida Rio Branco
Apartamento em
Rua Ferreira Lima
Incorporação
Apartamento em

Condorninío
Rua Altamíro Guimarães,
Esq.
Casa
Rua 'I'iraderrtes Esq.
Casa
Rua Almirante ANin
Terrenos
'Super Mercado Municipal
Bancas
Rua Brig. Silva Paes
Terreno
Rua Visconde OUI1'O Preto
Casa e Terreno
AGRONÔMICA
Rua Alm. Cartos S. Carneiro
Depósito

IRua São Vicente de Paula
Casa

ESTREITO
Rua Aracy Vaz Callado
Casa
Av. Santa Catarina (Esq.)
Casas
BARREIROS
Loteamento Fforíanépolls
Terrenos
CAPOEIRAS
Rua Apiai
Terreno
'Rua Portella
Terreno
MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno
COQUEIROS
Rua Juca do Loíde
Terreno
SÃO JOSÉ
Centro :

rua José Souza
Casa
ENSEADA DE BRITO
Praia de Fóra
Sítio e/52.000 m2
(frente para a praia)

ALUGA-SE

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

CENTRO
Rua Oonselheiro Mafra
Sala Ampla pj Escritório
Super Mercado
Bancas

ALÉM DOS --IMÓVEIS ACIMA, SEMPRE OUTROS
NOVOS A VENDA E PARA ALUGAR
INFORMAÇÕES DETALHADAS SEM COMPROMISSO
Rua Felippe Sehmídt, n.? 37 .:..... Sala 2-A

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE ()TIlVIAS SALAS

SERVISDO 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 andar.

"V E N D E - S E
<_0l.I' .�

AtU�A .. SE
Aluga-se ótima casa com amplo quintal. Ver à rua

São Francisco, 11 e tratar na Vidraçaria Santa

Efigênia ..

I

Im todo o mundo ... a experiência dos frotistas mostra-

Você não pode comprar pneus
que custem mellOS por quilômetro

do que Firestone

COM'RCIO .

E �NDÚ�tRIÃ GERMINO STEIN S. I.
,

ROA CONS.
-

MAFJ<A, 41",- FtO'RI_J,NÓPOLlS

o maior estoque de pnetlS f'írt$tont da praça

I'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS, (Domingo), 14 de Agôsto de 1_96-0----------------'7-
"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA

_ c
" ,,'.

';\"

-/960

r--.'-ii---�· ..

_.", . �."-

/

RETILfNEA MAGNÉTICA GE

..
.

EM 8 PAGIMENTOS IGUAIS
...

PELO PREÇO a VISTa!

Com porto magnética, que se fecha
automàticamente. O maior e mais
luxuoso modêlo de linhas retas já
fabricado.

r,·'/ DESDE APENAS

,I'",

GE ECONOLAR 8 PÉS
A desejada qualidade e cccbementc
GE a preço de economia.

2.685,00
.. N\ENSAIS

.'

.-

>;:��'\:t'

...,�,."" .. ,.

G'E DE lUXE 8 PÉS
Todos os detalhes planejados para
rendimento nunca igualado em

refrigerador pequeno.
" ql�,1A'

,tr.�. ,�,��� 'e-�.��� ......,'o ...... ô.�",. t.• .

r,

-' J. ri'
'"""

,) ';'-,
i« .,.� ·,i ��

GE DE lUXE 10,3 PÉS
Eficiência GE num modêlo
de gra�de capacidade.

norton p. C\

FERRO AUTOMÁTI CO GE ENCERADE�RA GE
Super-leve. Uma temperatura
poro cada tipo de tecido.

Máxima qualidade ...
máxima eficiência!

_--

-
'

'i
, \.

--------�--
.. -

- .. - - - -
-

VISITE-NOS, SEM COMPROMISSO!
"

,

•

:PCf#J.éPâIú#kG-..... ., �.

_.-'''-- -
-""'-..

RUA JOÃQ PINT01 1�,
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Co�pre agora os brinquedos que VII deseja' oferecer no NATAL

E DESFRUTE DESTAS VANTAGENS:
- V. pode receber os brinquedos agora ou quan

do desejar, até o NATAL.
- Divide o pagamento em 5 mensalidades. poden

do assim tornar realidade o sonho

do seu ente querido. sem afetar o

seu orçamento.

- Paga o prêco atual em 5 mênsalidades sem
'

f

lu fos, e sem aumentos. /

- Evitará possiveis aumentos no prêço de brinque
dos.

- Estará livre dos atropelos de últh"a hora.
-- Escolherá os brinquedos preferidos pelo seu

ente querido.

FAÇA UMA VISITA AO ._'.

MAGAZINE HQEPCKE'
. �

e balconistas especializados terão �
.;

o máximo prazer em mostrar-lhe i
o variado sortimento de .. <. i
brinquedos para tod�s as idades �

.;t;

sem qualquer compromlssso de. sua parte
i·

:i'
"

. ,
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l[OlUNA' CATOLlCAI H a s s i-s
A JOC EM MARCHA
o QUE É A J.O.C.

Origem:
A J.O.C. (Juventude Ope

rária Católica), foi iniciada
na Bélgica, em 1925 pelo
Monsenhor José Lardisna,
em . um grupo de jovens tra
balhadores belgas. Filho de
uma família de trabalhado;
ree belgas, quis Cordijir, Se

tornar padre, seus pais em

bora não sendo ricos, se ati,
raram ao trabalho, para que
o pequeno José, pudesse rea

lizar o seu sonho. E foi nos
últimos momentoe de vida do
seu pai, que José Lardisna
Jurou devotar tôda a sua vi.
da à classe operária e toro
nar .se o padre dos trabalha,
dores. E foi organizado �

JOC que êle começou a rea,

lizar magnificamente sua

promessa.
A MISSÃO DA JÓC

A JOe não é uma irmano

dade, nem um sindicato. Os

dois já existiam e não havia
necessidade de ser organiza
das como tais.
A J0C é um movimento

destinado à. Juventude assa.

lariada (operários, comerciá.
rios, éecrlturáríos, etc.) a

fim de realizar sua educaçâc
religiosa, social, cívica, tra

balhadora, física e sentimen

tal, de responder às suas ne

cessidades, pela criação de

:.!�rviço!) organizados pelos
jorviens trabalhadores entre

si, re se encarregas da dete,

sa e da representação de
seus interesses morais e ma

riais,

qUe a JPor isso dizemos
O C. é:

- Uma Escola
.- - Um serviço social.
- Um corpo representativo
Seguindo uma frase que

bem caracteriza a JOC, frase
essa ditá pelo cônego Mon,
senhor

.

Cardijos. "A JOC É
A VONTADE DE RESOLVEE
O PROBLEMA !Th DESPRO.
LETARÍZAÇÃO. ESPIRITUA'�
E TEMPORAL DA MASSA
DOS JOVENS DA CLASSE'
OPERÁRIA, ENTRE ÉLES,
PARA ÊLES, POR ÊLES.
Para resolver os problemas

da Juventude Operária, para
reagir no seu meio, para
obter das instituições a aju
da e a prot jjão necessárta,
ninguém pode substituir os

jovens trabalhadores, nem os

pais, nem OEl educadores, nem
os patrões nem os poderes
públicos, nem o clero.
Cabe-lhes a organização de

um movimento que os tíre de
seu isolamento e abandono,
que promova a sua educação
assim como [ma representa
ção e serviços necessários e

adaptados,
-

Êste movimento não é re

servado a alguns privilégios,
mas ee dirige a todos os jo
vens trabalhadores sem ex

cessão, oferecendo a todos seu

apoio, mas também pedindo
a todos sua colaboração.
A JOC DEU PROVAS DA

SUA EFICIÊNCIA NO MUN.·
DO INTEIRO, sobretudo nos

trêa países de Origem: Bélgt,
ca, França e Canadá. Tor.
nou-se uma potência muno

dial.
É o movimento de jovens

mais dinâmicos do século XX.
Lenbre.se:
DIA 25 DE AGôSTO DIA

INTERNACIONAL DA J.O.C.

HOJE: FESTA DE NOsSA
SENHORA DA GLóRIA
Azambuja - Brusque

A tradicional festa de 1.5
de agôsto terá neste ano de

1960 atrativos especiaiS.
Ef.!tarão em pleno anda

mento as comemorações do
1.0 Centenário da Cidade de

Brusque, conforme foi ampla.
mente divulgado pela im

prensa. Os peregrinos, além
de assistirem às festividades
em honra da Padroeira do
Santuário de Azambuja, te
rão oportunidade de ver e

admirar;
a) o PARQUE DO CENTE
NARIO, no qúal 00 encon

tram: a Exposição Industrial,
ExposIção Agro.Pecuária e o

Parque de Diversões.
b) a Pista de Atletismo

e as duas novas piscinas (in.
fantil e olímpica) da Sacie.

SÃO C,RISTOVÃO - Ontem,
foi o dia de São Cristóvão,
data comemorativa do DIA
DOS MOTORISTAS. Na pró.
xima edição divulgarei as
festividades de ontem.

SYNOVEX contém duas substâncias

,

INICIE BEM A PRÓXIMA ENGORDA COM

naturais em quantidades balanceadas, que
fazem os boís aumentarem de' pêso
rápida e econômicamente, melhorando
o índice de aproveitamento dos alimentos.

.. melhor desenvolvimento dos animais e carne do melhor qualidade
e superior qualidade da carcaça.

MAIS CARNE! MELHOR. CARNE! SEGURANÇA ABSOLUTA!
VEJA o NOTAVEL AUMENTO DE PÊSO QUANDO OS 80lS SÃO IMPLANTADOS COM SYNOVEX:

Prova Ganho
n.O de dias de pê,o

• AUSTRÁLIA
SYNOVEX 56 80,3 kg
Grupo testemunha 56 68,9 kg

• BRASI L
SYNOVEX 143 142.3 kg
Grupo testemunha 143 95,2 kg
SYNOVEX 13,2 69,4 kg
Grupo testemunha 132 34.0 kg

• URUGUAI
SYNOVEX 128 90,3 kg
Grupo testemunha 128 66,6 kg
--

•• Regime de pasto mais suplementação com milho

Adquira SYNOVEX no seu fornecedor preferido. Para maiores informações
sôbre SYNOVEX consulte seu Veterinário ou en'(;9·n05 o cupom abaixo:

'I: i:N�'�; '�' Squibb-Malhieson�
�� i f S W DIVISÃO AGP.O·PECUÁRIA DA I _

,,�u�.. E'R'SQ._uII!,s & SONs,S'A MATHIESON

Av. João Dias, 2.758 - Te!.: 61-2141 - End. Telegrá
fico "ERSQUIBB" - Caixa Postal 7225 - São Paulo

dade EElportiva 'B'andeirante. Hiedy de Assis Corrêa co-

c) o Museu do Centenário nheço..o bem; amigo dêsde
em Azambuja. os prímeiroe dias escolares,
e) no dia 15, às 7 horas companheiro de andanças

da noite - Desfile dos car, juvenis; na saudosa "prí ,

ros Alegóricos iluminados. mária" conquistávamos amo

DIA DA FESTA bos, sempre o primeiro lu-
Horário das Santas Missas: gar: eu não' sabia tanto de.
5 he, - 5,30 hs. - 6,30 hs. - senha como o Hiedy; e, em

7,30 hs. - 8,30 - 9 hs. - troca, o Híedy não sabia
10. horas tanta matemática. Ríamo",

A missa das 6,30 horas será sempre dos "empates" ao

celebrada pelo Exmo. Sr. Ar. vencedor e traçávamos pla
cebíspo Metropolitano. nes para passar à História,
Haverá distribuição da S. pelo menos da velha Des

Comunhão para o povo em têrro. Os anos eeguíram.se,
geral. contínuadamente. Os ter.

Às 10 horas: Mis[Ja, solene renas onde fazíamos a "pe,
com assistência pontifical e lada" foram tomados de ca,

pregação do Exmo. Sr. Arpe. sarío: as arenas dos piões,
oispo Metropolitano. O côro ' foram astaltadae; os campos
mixto do Seminário 'cantará das pandorgas se fizeram em

a missa, a qual será acompa, lotes, em ruas. As mutacões
nhada de orquestra. constantes do tempo e 'das
Às 14 horas: administração cousae, entretanto, não con

do santo sacramento da crís, seguiram roubar-nos à amí,

ma. Os bilhetes poderão ser zade e aos planos traçados
adquiridas na portaria do se- nos dias jovens que se aras,

minário. tam já. Houve, contudo mu,

Durante todo o dia 14 bem dança em algo, não' para
como no dia 15, os peregrinos nós amboe, mas para o muno

terão ocasiao de vii[Jtar o do: A velocidade com que o

MUSEU DO CENTÊNÁRIO, espaço cruza o tempo obri

localizado no prédio do anti- gouvnos a transformar o

go semmario.
I
nome de batismo e de cha,

Todos os festejos, tanto na mada escolar em nome de

véspera como no dia da festa conquista das artes. O Hiedy
serão abrilhantados pela ,I de Assis Corrêa tranefor,
BANDA MUSICAL TREML mor-se em Hassis; o peque,
(FURIOSA) , de São Bento do 1 no companheiro das "ar-I
Sul, já aramada em todo o tes" passou a homem de

país, e tido como razão como I Arte. Hoje o Hasf.'is é um
I

um dos nossos melhores con., : artista, um técnico das côo

juntos musicais. I res-tíntas, um intérprete de

N. B. - Por Concessão da I sentimentos íntimos, de ãn,

Santa Sé os fiéis poderão ra, gulos ópticos. É um pintor
zer a Páscoa no Santuário até de Arte. É um inquiridor da

L6 de agôsto. I
plástica humana, dos ges,

FESTEIROS: tos, das cousas, da nature.
Exma. Sra. Ilionyr Bauer de za. Tem a sua escola, o seu

Alencastro 'I estilo. Não foi feito; fez-se.
Exma. Sra. Mary Richard Tem seu próprio cânone'
Arruda Câmara não eaguíu rotinas e estudos.
Exmo. Sr. Ferdinando eZn É, a bem dizer, um Rafael
Exmo. Sr. Pedro Cervi. ou um Michelangelo mirim

Na praça do Santuário fun Ditou a sí mesmo normas
danarão: Serviço de alto- I que, talvez, um dia, o muno

falantes e tôdaa as barracas! do adote como notável. É
Tôda a renda será apltcada bem possível. Tem o destino

na construção do .p.bvo Semi- �o crtador ; . nasceu assim. j

nário Menor Metropolitano. E da càtegoría dos gênios I
VISTO: dêss ..es individuas qUe sem�
Cônego Valentim Loch pre aparecem nos séculos

Cura do Santuário.
j para dar leis, normas e ma.

I �eiras. �eu futuro deve ter

HOJE, Dia do PAPAI, este SIdo delineado no seu pas,

colunista" deseja aos homena sado, ninguém o mudará

geados as aínceras felicita. apesar de tudo.
'

I
ções pela data. Embora jamaía eu anten, f

desse da Arte de Pintar as

HOJE, no Colégio catart, visões das cousas e do mun

nense, será comemorado o do, não raro o Hassis me in.

50.0 aniversário da Associa. terroga a respeito dêete ou

ção Desportiva Catarinense. daquêle quadro. E conforta

Dom Felício ãe Vasconcellos, I se com a opinião do com.

celebrará a mísaa, ����e:Oqued�S����_éte:; ('CDS da (xposl·ça"o doll ,- tAmanhã, no C. oatarínen, torturado da ARTE; quer o r IS a
��!�:�:�I:��!���: ;�2��!:::(':'!:����;:� I Calarinense Ernesto Me'ye·r FI·lhojmenagem no Salão Nobre do clamando a perteíçãode' B

COlégiO�.,;��4����r'��i$< �:�é��Ve���\�:t:�ot;�ea:� Na Galeria de Arle Moderna da Livra- ���o�o;re�r:���O�aqued����ra fi��� ���l�;hc�m a������
certa condícâo. Não raro I. P

.
.

Penguín, em Copacabana. De. dos quais eu chegaria logo

prgu.nta: .: E aquela nu: ria
'

enguln, em Copacabana, Rio de ����� ���p�e��d����mc�:: nOtr���cr?t� :���;�ETA DE

venzínha, ;a no, fundo, está I J
. \

rubros sóis, constantes' flôres, NOT!CIAS". Rio 10. 7. 1960)

de acordo. Ou e uma nuvem anelro ...-.

besta, irreal? Corrige. Faz ,
OT S tI 11.,'/

perfeito. Assim o HASSIS, o SILVIA LEON CBALREO cabana e deu a sua apresen,
_. ., �

menino de ontem, o AR- Numa série ide boas ex- tação - "Sozinho na Ilha de � c.,

TISTA de hoje. posíções a Galeria de Arte ISalnta Catarina pequenino �
�

HASSIS venceu já vários Mo_derna. da Livraria Pen- habitan.te da provinciana e c.,

premíoe; ilustrou diversos
gum está apresenta(ndo ao burguesa Florianópolis, Er. �

v

público carioca os trabalhos nesta Meyer Filho sublimou
livros. Foi sucesso firme, ír; de um artista de Santa cata, a sua solidão no enriqueci
revogável, indiscutivel. Fez rina que pode ser considerado ment de um mundo subjetí,
decorações de folclore carna, I um novo original autentíct, vo que êle transporta para

valesco: saiu-se bem Em dade, Ernesto Meyer Filho é seus desenhos com rara relí- �O
1957 '3

. um Jovem que nasceu em Ita- cidade". Rosa é poesia e eer-
•

. expo.s 2 aquarelas, mo- [aí e encontrou �a sua arte, tamente encontrou nos sóis
tIvos da Ilha de Santa Ca- a respo�ta plastlca dre sua redondos, nos cavaLos que vo.

tarina, amor daquele meni. p�rsonal�da<l:e em face dos' am e nos galos Que anunci·

no nascido em Curitiba em
blChos que v.lvem en.tre os ho. am as auroràs , com flôres e

1926 e morador aqui de9des mens, as COIsas e os ele:r:nen• vegetações '.0 verdadeiro "ha-
.

tos. Cheg·a-se a pensar, dIante Oitat" do homem - isso foi
os tenros anos. Ilustrou Jor. de seus riquíssimos dese- exatamente o que Meyer en.
nais. Achou que devia dar a nhos, que o primitivismo está siil1JOU numa lição inaugural
mão aos demais: AjudoU a n9s primeiros dias da cria. ja vida. E na nua simplici·
fundar o Grupo dos Artistas ça�, nl() gê�esis. En.tão, o dad'e tão .humana e tão sim·

artista realIzou os seus so. pIes o artIsta representa exa·
nhos. Os ànimais surgiram tamente' a riqueza que sua
adultos, as correntes de pen- mensagem entrega comi() dá·
samentos éruzam os ares, as diva. Não se pode Id�ixar de

_ ternu.ras,.as tristezas,.tO amor �ssistir essa mostra na Gale.
a sohdarIedade e a mgenui� rIa de Nora Beltran. Um de-
Idade, tudo ,parece trazer senha seguro e pessoal uma

mensa�em �UIllla fabulosa rê. linip�z,a de expressão plâstiea
de de IdealIsmo e de pureza, admIravel bons sentimentos
Rpsa Pessoa f'oi _ portadora invenção piedosa generrosi'
desse achado para o Estado dade e alegria mesmo s �
da Guanabara, Guardou�o na previlégio ou sem arroub�s
acolhedora ",cave" de Copa- E' uma beleza valiosa a ólbrá

de arte dêsse jovem eatarl.
,.. ...__....._..;"'� nense.

trancrito Ide "PORTUGAL
EM FOCO", Rio 8. 7. 1960)

MAURA DE SENNA
PEREIRA

Ernesto _��yer Filho, nasci.do em !taJaI, expõe pela pri.
mleira vez no Rio Os seus' fa-

ALÉM DESSA VANTAGEM, SYNOVEX PROPORCIONA:

Prova Ganhu
n.O de dias de pêso

* ARGENTINA
SYNOVEX- 143 39 kg
Grupo testemunha 143 8kg
SYNOVEX 90 67,6 kg
Grupo testemunha 90 47,7 kg
SYNOVEX 120 119,8 kg
Grupo testemunha 120 90,4 kg

** CANADÁ
SYNOVEX 123 173,7 kg
Grupo testemunha 123 129,3 kg
SYNOVEX 92 122,0 kg
Grupo testemunha 92 87,5 kg
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* Regime de pasto
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À E. R. SQUIBB & SONS S.A.
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Divisão Agro-Pecuária
Av. João Dias, 2758 - 510. Amaro - C. P. 7225 - S. Paulo

Favor enviar-nos, sem compromisso, comple
tas informações sôbre SYNOVEX.

Nome: _

Enderêço: _

Cldade: _

Estado: _

---------

REVISTA

SALAS NO CENTRO
ALUGA-SE óTIMAS SALAS

SERV1NDO ESPECIALMENTE PARA ESCRITó

RIQS, GABLNETE DENTÁRIO, CONSULTÓRIÓ,
FOTOGRAFO, ETC., SITO À RUA JOÃO PINTO, 9

SOBRADO.
TRATAR PELO TELEFONE 3756 ou EDIFíCIO

BANCO DO COMÉRCIO - Apto. 205 - 2.0 andar.

GOSTA DE CAFÉ1
ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA

JUIZO DE DIREITO DA J posse de um terreno que
COMARCA DE TIJUCAS. pertencera a seu tio José

Francisco Serpa e pelo meu

mo abandonado, com 110

metros de frente qUe faz ao

Norte com Pedro Rodrigues,
por igual metragem dos run,

dos que faz ao Sul, com

Manoel Felício, tendo de

O cidadão Carlos Ternes, comprimento de frente a

Juiz de Paz no exercício do fundos 350 metros; extre.

cargo de Juiz de Direito da mando a Leste, com João
Nicolao e, a Oeste, com Ama,

ra Serpa, no logar Fernan_

des, São João Batista, des

ta comarca, us-ando.,o como

FAZ SABER a todos quan, seu, cultivando-o, sem opo,
tos o presente edital de ci- sição de quem quer que se,

tação, com o prazo de trín, ja: Que, assim sendo, estan,
ta dias, de Interessados au, do como estão os Suptes. há
sentes incertos e desconhe, mais de 30 anoa na posse
dos, virem ou dele conha- mansa, pacífica e ínínter ,

cimento tiverem, que por rupta do terreno acima quer,
parte de Manoel João Serpa agora Iegítímávla nos ter
e s/mulher lhe foi dirigida ai mos do art. 550 do Código,
petição do teor seguinte: � Civil, modificado pela Lei
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di. n? 2.437, de 7 de março de
reíto da comarca de Tiju_ 1955, com a ação de usuca,

caso - Manoel João Serpa e piao ora proposta. Nestas
sua mulher d. Ignez Serpa, condições, respeitosamente
brasileira, êle, lavrador e ela, requer a V. Excia. se digne
doméstica, residentes e do. mandar deelgnar dia e hora
miciliados no logar "Fernan; paraji Justificação exigida
des", São Jioão Batista, dea- pelo art. 455 do C.P.C., cían,
ta comarca, vêm com o de-I te o Exmo. Sr. Dr. Promotor
vido respeito a V. Excia. por Público da comarca, na qual
seu assistente que esta' suo deverão ser inquiridas as

bscreve brasileiro, casado, testemunhas Pedro Rodrí ,

solicitador, que recebe as gues e Pedro Ráitz que com.

citações em Florianópolis, á parecerão índependentemen
rua Felipe Schmidt nO. 52., te d intimação, díspsnsan,
expor e requerer o seguín, do-se a citação do serviço
te: - Que, há mais de 30 do Patrimônio da União, em

anos, OS Suptes. entraram na face da jurisprudência do

EDITAL DE CITAÇAO, --COM
O PRAZO DE TRINTA DIAS,
DE INTERESSADOS AU.

SENTES, INCERTOS E DES_

CONHECIDOS.

comarca de Tijucas, Entado,
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc ...

JUIZO DE DIREITO DA CO.
MARCA DE TIJUCAS.
EDITAL DE CITAÇÃO, COM
O PRAZO DE TRINTA DI
AS, DE INTERESSADOS AU
SENTES, INCERTOS E DES_
CONHECIDOS.

senteça, se digne V. Excia.
mandar citar pessoalmente
os confrontantes e Q. órgão
do . Ministério Público, e,
bem assim, por editais no

prazo da lei' os interessados
ausentes e desconhecidos pa
ra acompanharem todos os'

O Cidadão Carlos Ternes., termos da presente ação até
Juiz de Paz, no exercício do fi!nal, pena de re"elia e· para
cargo de Juiz de Direito da contestaremcse tiverem o que
Comarca de Tijucas, Estado alegar dentro do prazo legal
de Santa Catarina, na forma sendo a presente ação de usu�
da lei, etc... capião, afinal, [ulgada pro.
FAZ SABER aos que o cedendo e declarando o do

presente edital de citação, mínío dos Suptes. sôbre o
com o prazo de trinta dias, aludido terreno, Protesta.se
de interessados ausentes. in- provar O' alegado com 'os de
certos e desconhecídos, virem poimentos pessoais de ínte
ou dele conhecimento tive- ressados, por testemunhas e

Irem, quer por parte ,fie Nilo demais provas permitidas em

Gattis e s/mulher lhe roí dí, direito Dá-se à presente para I
rígída a petição do teor se- os efeitos do art. 49, do C.

guínte : - "Exmo. Sr. Dr. P. C., o valor de Cr$ .. ..

Juiz de Direito da Comarca ?.OOO,OO Têrmos em que, P.
de Tijucas. - Nilo Gattis e deferimento.· Tijucas, 23 de

s/,m. Maria Andregtoni, bra- março de 1960. (ass) Aluízo
sileíros, casados, lavradores, Costa Souto - Assistente."
residentes no lugar Centro do Em dita petição foi exarado

Fernandes, município de S. D seguinte despacho: - "R.
Jo-ão Batista, desta Comarca. Hoje. A., designo o dia de
vêm com o devido respeito amanhã, à 11,00 horas, no

a V. Excia. por seu assistente Forum, para a Justificação,
que esta subscreve, brasileiro, feitas as notirícacões e i:n,ti

'solteiro, advogado, que rece, mações devidas� Tijucas,
be as _ citacões à Rua Fe- 29 - 3 1960. (ass) Carlos Ter_

lipe Schmidt -n.o 52, em Flo- nes." Feita a Justificacão foi

rianópolis, expor e requerer pr?feri�a.a seguinte senten-
o seguinte: _ Que, ha 'mais ça· - VIstos, etc. Julgo por

de vinte anos entraram na sentença, para que produza

posse de um t�rreno que .�e�.1 seus l�g.ais � juridico� efeitos,
tencera ao sr. Manoel LICl·' a 'JustlÍlcaçao procedIda nes_

nio aue ficará abandonado tes autos a requedrruento de

por' seu falecimento, com 400 Nilo C�ttis. e ....s/muj.ber. Ci

metros de frente que faz ao tem-se, 'por mrunda-do, os corn

Ribeirão da Manteiga por frontantes conhecidos do

igual metra;aem nos fundos imóvel; por e�itais, com o
o ,

d' t
que faz com Ribeirão do Fer- prazo rele trinta las, na 01'-

nandes tendo de comprimen. ma do art. 455, § 1.0 do C. P.

to- de 'frente a fundos 70 C., os interessados incertos;,
metros; extremando a Oeste pesso<almente, o Dr. Repre·
ainda com o Ribeirão do Fer- sentante do M. Público n.esta

nrundes e a Leste com· AI- Comarca; e. por precatória,
bino Esperandio, sito no re- a ser exped'ida para o Juizo '\

ferido lugar Centro Fernan. de Direito da 4a. ,VlJ,ra da

des, do município acima aluo Comarca de FIorianópolis, o

rlido, usando-o COiIIlO seu e 81'. Delegado de Serviço do

planta'ndo floças de mand,iQ- Patrimônio da União. SJem
ca r milho, sem oposição de custas. P. R. 1.. Tijucas. 41qem quer que seja; Que, as. de abril de 1960. (ass) Carlos
sim sendo-, estando como -éS- Ternes - J. de Paz, no

tão os Suptes. Ha mais de 20 exercício do cargo, de J. de

anos na posse mansa, pa- Direito." E para que chegue
cífica e ininterrúpta do ter- ao conhecimento dos int.,...es.
rcl"O acima, .quer agora le_ sados e :n.iguém possa QTi)gal'
gitimá.la, nos têrmos do art. ignorância, mandou expedir
550 do código Civil. modifica- Co presente e,dlital, que será
do pela Lei n.o 2.437, de 7 de afixado na séde dêste Juizo.
março .de 1955, com a ação � no lagar do costume, e. por

usucapião oro proposta. cópia, publicad_o UMA VEZ
Nestas condições, com o de- no Diári,o da Justiça e TRES
virlo 'acata,mento reqperem VEZES no jornal "Diário da

a V. ·Excia. se digne mandar Tarde", de Florianõpalis.
designar dia e hora para a Dado e passado nesta cidade

Justificação exigida pelo art. de Tijucas, aos cinco dias do
455, ido C. P. C.� ciente o mês de abril do ano de mil

Exmo. Sr. Dr. Promotor Pú_ novecentos e sessenta.

blioo e citando_se por pre- Eu, (ass) Ge�ey dos .AnjoS,
catória a Delegacia do Do- Escrivão, o datIlografeI, wn_.
mírn.io da União. 'em Flmia_ feri e subscrevi. 1nsento de

nópolis, na qual deverão ser selos por se tratar de Assis-

inquirid,as as testemunhas tência Judiciária (ass) Carlos
José Mílitão Costa e Domin- Ternes - J. ,de Paz, no exerc.

gos dos Passos, brasileiros, do cargo de J. de Direito.

caados, residentes no logar ESstá conforme o original
CentrQ Fernandes, que com- afixado na sede dêste Juizo,
,parecerão imdependente de - no logar do costume, so.

int�mação. Requer ainda, bre o qual me reporto e dou
que, feita a Justificação e fé.
julgada quantum satis por.:' Da.a s'Upl;a. O Escrivão:

mulher, para que surta seus

devidos e jurídicos efeitos.

Cítem-ae, por mandado, os

confrontantes conhecidos do

� ",,,,.:,.,,/�
�

MERECE UM PRESENTE
NO DIA14 DE AGÓSTO

,
.COLA&Of(AÇÃO de W.lINHA�f(:-pub. p/ClUBf d()Ç.lOJ,gTAS'

&iJfJJl·
PAPAI
. :"/, "-

Egrégia Supremo Tribunal

Federal. Requed, ainda, que,
feita a juútificação de .posse

e julgada quantum satís por

sentença, se digne V. Excia.
mandar citar pessoalmente
os 'confrontantes e o Exmo.
Sr. Dr. Promotor Público,
bem como,' por edifais no

prazo da lei os ínteressadoa,
ausentes e desconhecidos

para acompanharem todos
os têrmos era presente ação
até final,' pena de revelia e

para apresentarem defeza e

contes-tar se tiverem o ale
gar dentro do praso legal,
sendo a presente ação de

usucapião, afinal, julgada
procedente e declarado o

- Juiz de Direito." E para

Jomínio dos Suptes. sobre o
qUe chegue ao conhecímen,

aludido terreno. Proteúta_s€
to de todos e nínguem possa

provar o alegado com os de. alegar ignorância, mandou

poimentos pessaos de ínte, expedir o presente edital que

ressados, . por testemunhas e
será' afixado na sede dêste

demais provas permltídas Juizo, no lugar do costume,
em direito. Dá.ee á presente

e, por cópia publicado
.

UMA

para os efeitos do art. 49, do .��:: n;EZ�o;na!o"O jor���
C.P.C., o valor de Cr$ .... TADO", de Florianópolis.
2.100,00. Têrrnos em que,' com polis. Dado e passado nesta
os documentos inclusos, P. çidade de Tijucas, aóe vinte
deferimento. Tijucas, 13 de e dois dias <lo mês de julho
abril de 1959 (ass) Roberto do ano de mil novecentos e
Pedroso - Assíatente." Em cinquenta � nove. Eu, (ass)
dita petição foi exarado o Gercy dos Anjos, Escrivão, o
seguinte despacho: - "A., datilografei, conferi .e subs,
como requer; designe-se creví, I['anttÍ de selos por se
tempo e local para a audíên- tratar de Assistência Judí.,
cia. I. Em 4/5/59. (ass) M. ciária. (ass) Carlos Tenes _

Carmona." Feita a justífí , J. de Paz no exercício do
cação foi proferida a se. cargo de J. de Direito. Está
guinte sentença: "Vis_ conforme o original afixado
too, etc.:. ��lgo _

por sen, na sede dêste Juizo, no lugar
tença a Iustdtícação procedi-. do costume, sobre o qual me
da nestes autos de ação de.: reporto e dou fé.
usucapião, requerida por Data eupra. O Escrivão:
Manoel João Serpa e sua Gel'c,y dos' Anjos.

FAZ SABER aos que o pre,
sente edital de citação, com
o prazo de trinta dias, de
interessados ausentes, incer
tos e desconhecidofl, virem
ou dele �nhecimento tive.
rem, que por parte de Anes
tal' Marcelino Luiz lhe foi
dirigida a petição do teor
seguinte: - "Exmo. Sr. Dr.
Juiz de Direito da Comarca
de Tijucas. - Anestpr Mar_
celino Luiz, brasileiro, sol
teiro e maior, lavrador, re

sidente em Meia Praia" mu
nicípio de Pôrto Belo desta
Comarca, vem, com o' devido
respeito a V. Excia. por seu

asuistente que esta subscre
v.e, brasileiro, casado; solici
tador, que recebe as citações
á Rua Felipe Schmidt nO 52,
em Florianópolis, expor e

l�equerer, o seguinte: - Que
o Sr. João Titúrcio, brasi
leiro, viuvo lavrador, resi
dente em Meia Praia, do

município de Pôrto Belo, há
mais de 20 anos, entrou na

O PI'esl'dente do Conselho D l'b t' d CI b posue de um terreno de au
e 1 era IVO o u e sentes, sito no lugar acima,

Atléti: o Catarinense, convoca os spnhores Sócios Pro. com 33 metros de frente que
prietál'io para uma reunião de Assembléia Geral Ordi- as faz a Leste, em terras de

nária, em segunda Convocação, à realizar-se em sua marinha, tendo de compri
Séde jSocial, às 17,00 horas do dia 13 do corrente (sába- menta para os fundo� 408

,

) I
. -

d P 'd' t V' P,'d t'M metros onde os faz com 19aul
ao

, para e elçao os
.

reSl' �n .e, lce- ISl eu e e em-. metragem da frente com a

bras do Conselho _DelIberatIvo. Estrada Edadual a Oeste;
, PRESIDENTE do C.D. do CACo extremando aO Norte, com

Adolfo Ern e ao Sul com

I
Romeu Carlos' dós Santos;
Que, a 18 de fevereiro p.p. o,Supte. como se vê do recibo
junto, adquirou por compra
daquele senhor a posse que
tinha naquelas terras en_

trando imediatamente na

mesma posse; Que tal põuse,
por si e seu,$ucessor, foram
mansas, pacificas e ininter_
ruptas, tanto um como ou.

tro usando da9 mesmas pos·
ses com o animus domini e

as plantando e êôlhendo
frutos; Que, dessa forma, es_
tando como está o Supte.,
por sucessão na pOfJse man.

sa, pacífica e ininterrupta
da área de terras acima, há
mais de 20 anos, tendo-a co-

imóvel; por editais, com o

prazo de trinta dias, os in.
teressados incertos; pessoal,
mente, o Dr. Repr.esentante
do Mínlatérlo Público; e,
por precatória a ser expedi.
da para o Juizo de Direito
da 4a Vara da comarca de

Flortançpolís, o Snr. Diretor
do Serviço do Patrimônio da
Uniã'6. Sem custas. Publíque.,
se, registre-Se e intime-se.
Tijucas, 4 de julho de 1959.
(ass) M. Carmona Gallego

D, ordem do s� R,.,!or�w�un�w ao, inteerssado, I
·l�e os exames a que se refere o art. 91, madureza do ? () I

·:Iclo e complementação, serão realizados, a ':,<11 ur do
dia 15 de setembro. r q

•

As inscrições serão feitas "nesta Secretaria, de .16
de agosto a 15 de setembro, das 9 às 12 h. e das 14 às 17h.

..

Outrossim, avisamos ue as instruções para os refe
CIdos exames encontram-se na Secretaria dêste Esta
belecimento.

Secretaria do Instituto de Educação "Dias Velho"
F'Ioi-ianópolis, 10 de agosto de 1959.

,/ Jacl Luz Portela.
Secretária JUIZO D

COMARCA
EDIREITO DA
DE TIJUCAS.

mo sua ,assim como o anti

go . possaíro, quer. agora, Ie
gítímávla, nos termos dos
arts. 550 e 552, do Código
Civil; Assim sendo, requer a
V. Excia. que, na forma do
art. 455 e seguintes do Cad.
de Proc. Civil Se proceda em

dia,. horn e lagar qUe forem
d�slgnados, com citação pré
VIa do Exmo. Sr. Dr. Pro.
motor Público, cítandocss
por precatória a Delegaci�
do Domínio da União em
Florianópolis na qual 'deve_
rao ser ínquirídaa as teste
munhas Martinho Lázaro da
Conceição e Eduardo Tomaz
brasíleíros, lavradores, o pri�
meiro maior e sórieíro e o

segundo, casado e resíden,
tes em Meia Praia, do Muni
cípio de Pôrto Belo, que
comparecerão independen'ce'
de intimação. Requer, ainda,
que, feita a Justificacão e
Julgada quantum satis; por
V. Excia. úe digne mandar
citar pessoalmente os con.
frontantes e o órgão do Mi_
nistério Público fi, bem as

sim, por editais, no prazo da
lei, os interessados ausen_
tel:! e /.�sconhecidos para
acompanharem todos os têr
:nos da presente acão até
final, pena de reveliá e pa.
ra contestarem Se tiv.erem o
que alegar, dentro do prazo
iegal, sendo a presente acão
cte usucapião, afinal, julga.
'da procedente e declarado o
domínio do Supte. sôbre o
aludido terreno.' Protesta_se
provar o alegado com os de
poimentoú pessoais de inte-·
ressados, por testemunhas e
demais provas permitidas
em direito. Dá_se a presen_
te para os efeitos do art. 49,
do C.P.C., o valor de Cr$ ....
2.100,00. T. em que, P. ·defe.
rimento. Tijucas, 23 de mar_
ço de 1960. (ai!) Roberto Pe
droso - Assistente." Em di
ta petição foi exarado o se

guinte despacho: - "R. Ho.
je. A., desígno o dia de ama.

nhã, ás 15,00 horas, no Fo.·

rum, para a justificação,
feitas as devidas notifícaçõea
c intimações. Tijucas, 29-3-
1960. (as) Carlos Ternas.",
Feita a justificação foi pro
ferida a seguinte sentença:
- "Vistos. etc, Julgo por
::entença, para. que produza'
:;e1.1S legais e júridícos eteí,
tos, a justificação procedida
nestes autos a requerimento
de Anestor Marcellno Luiz.
Cítemcse, por mandado, os

confrontantes conhecídoa do
imóvel; por edítal, com I!l

prazo de trinta dias, na for.
ma determinada no § 1°, do
art. 455, do C.P.C., os inte
ressados incertos; pessoal
mente, o Dr. Representante
do M. Público nesta Comar.
'ca; _e, por prec,atória a ser

expedida para o JUIzo de
Direito da 4a Vara da ,Co
marca de Florianópolis, o Sr.
Delegado do Servico do Pa_
trimônio da União.'Sem cuu,_
tas. P.R.I. Tijucas 4 de
abril de 1960. (as>' Carlos
Ternes J. de Paz, no exerc.
do cargo de J. de Direito." E
para que chegue ao conhe
cimento dos interessados e

ninguem possa aregar igno
rância, mandou expedir o

'presente edital que' será afi
xado na [!ede dêste Juizo e

publicado UMA VEZ no Diá�
rio da Justiça e três v,ezes no
jornal "O ESTADO", de
'!i1lqrianópolis. Da'do e pas
sado nesta cidade de Tiju_
cas, aos cinco dias do mês de
abril do ano de mil nove
centos e sementa. Eu, (as)
Gercy dos A.njos, Escrivão, o

datilografei, conferi e subs
crevi. Isento de selos Dor se

tratal' d e Assi�tência' Judi_
ciária. (as) Carlos Ternes -

J. de Paz no exerc. do cal'.

go de J. de Direito. Está-con.
forme o original afixado na

sede dêste Juizo, no lugar do
costume, sobre o @l'Ie 111e re.

porto e dou fé.
Tijucas, 5 de abril de 1960.

Gercy dos Anjos
Escrivão.

MINISTÉRIO DA AGRiCULTURA
INSPETORIA REGIOil'{AL DE DEFESA SANITÁRIA

VEG�TAL
Rua Visconde de Ouro Preto .n" 67

FLORIANóPOLIS - SANTA CATARINA

EDITAL DE CONCORRÊCIA

EDITAL DE CITAÇAO, COM
O PRAZO DE TRINTA DIAS,
DE INTERESSADOS AUSEN_
TES, INCERTOS E DESCO-

NECIDOS

O Cidadão Carlos Ternefl,
Juiz de Paz no exercício do
cargo de Juiz de Direito da
Comarca de Tijucas, Estado
de Santa Catarina na for
ma da lei, etc. ..

.

De ordem do Snr. Diretor da D.D.S.V., atravez do

�hefe da Insp. Regional desta' Capital, comunica aos

interessados, que serão aceitas até o dia 31 de Agosto
do corrente ano, às 10 horas, propostas para aquisição
de 4 (quatro) viaturas, (camionete mixta), com motor
a gazolina, com as seguintes cara-Cteristicas:

a) Carrosseria mixta de aço;
b ) 8 (oito) janelas de vidros laterias;
c) 9 (nove) passageiros;
d) Carga 800 quilos;
e) Bancos removiveis;
f) Estofamento em plastico reforçado;
g) Motôr a gazolina;
h) Pneu, camara de ar, roda sobresalente;
i) Ma,caco, chave de rodas e ferramentas.
OBS. Para maiores esclarecimentos, ·procurar no

endereço acima o chefe da I.R.
Florianópolis, 11 de Agosto de 1960

Felix Schaefer
Chefe da Insp. Regional de S.C.

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

PRECISA-SE
De cabelereiras e manicures com bastante pI'átiú

apresentáveis.
Tratar Hotel Royal apartamento, 505.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA

CLICHÊS E CARIMBOS DE BORRACHA

façam seu pedido na Empresa Gráfica Grajaú Ltda.

Rua Tiradentes, 53 - FlorianópoUn.

CAMIONETA MODELO A
Vende-se urna empla,cada para 1960.

Tratar cOm AMILTON no SAMDU _. '8streito.

VENDE-SE URG1NTE
Por motivo .de, mudança vende-se duas casas no

bairro BOA VISTA em (COQUEIROS), terreno de es·

.:ruína (preço de ocasião( e Llm terr,eno à l'ua Padre José
de Anchieta, 'C0111 fundos para a Escola de Aprendizes
Marinh�iros, a cento e ,cinquenta metros da praia.

Tratar no próprio local ou pelo fone 6372, ·com o sr.

FERNANDES·.

CSSS%iSSS$> $&SSSSSSSSSSSSS'SSsiSSSSSSSSSSS)SSi

�-
C. E. VIE'GAS ORLE

�_. Advogado
ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
11FLORIANóPOLIS, (Domingo), 14 de Agôsto de 1960

PERSONAGEM "RADAR" DA SEMANA
Nome-

Eliane Elias

Filiação -
Melquiades Mansur Elias e Maria das Dores Elias

Natural -

Florianópolis
Frequenta algum clube?

Sim. O Clube "12 de Agosto", o "6 de Janeiro" e agora

o Lira Tênis Clube.
Gosta de dançar? -

Muitíssimo.
Qual a distração de sua preferência? -

Reuniões dançantes.
Aprecia a leitura? -

Embora me dedique muito pouco, acho que é uma neces-

sidade.
.

Qual o livro e esçritor que prefere? -
"O Castelo do Homem sem Alma", de A. J. Cronin.

Gosta de cinema? -

Muito.
Qual o filme que mais gostaste? -

O filme que mais gostei foi, nA Fonte dos Desejos",
És fan de algum artista de cinema? -

Frank Sinatra e Le Rififi.

Qual a música que prefere ouvir? -

Música de boate.
Qual o disco que. mais gostou? -

Reveillon.

Qual a mais interessante festa do ano?

O Carnaval.
Já visitou alguma cidade? Quais? -

Conheço muitas cidades do nosso Estado e a Capital do

Paraná.
Tem namorado? A primeira letra? ..

Não.

O que é que falta para a Raroscap? -

Falta mais clubes recreativos de classe conforme bem equipados para os

só cios,

Qual a flôr de sua preferência'[
A rosa.

.

Gosta de perfume? Qual?
Gosto. White Magnólia de Helena Rubinstein.

_ Qual o prato que prefere? -

Quibe.
Aprecia as v.itrines da Cidade? -

Atualmente as vitrines estão bem decoradas e gosto de tôdas.

Que acha da coluna "DR. RADAR"? -

É indispensável no nosso meio social, como também o seu autor.

Diga ° que quiser.
Somente os meus agradecimentos que tenho a fazer a êste renomado cronista,

pela, oportunidade que me honrou em figurar como uma das Personagens

','Radar".
No próximo domingo, teremos outra Personagem "RADAR DA SEMANA.

HOJE, no Lira T. C. a Miss Elegante A;NIVER\SARIA HOJE, o Coronel João::S:S

Disco-Dance - Srta. ElLane Reitz, será Eloi Men�s. As minhas felicitações.

apresentada, às 11 hol·aw.- - .à,

Quem _
será a Miss Florianópoli�-196Õ?

GOSTEI muito, da simplicidade 'e ele

gância da srta. MARILEINE ABRAHAM

no jantar comemorativo do Clube U de

Agõsto.

CIRCULA nesta Cidade, a "Revista In:
dustria e Comércio" de Santa Catarina,
com um número especial do Centenário

de Brusque.\
I

ANTONIO Pádua, recebeu um telefone-

ma de alguem ... quando estava presente
no Jantar do "Doze de Agôsto", Quem
será? Quarta-feira eu direi. O "Radar"

vai funcionar ...

AS MESAS para a "Soirée Chie" do dia

27 no Lira T. C. poderão ser reservadas

a partjr de amanhã tia Relojoaria Muller.

ANIVERSARIOU ontem, o Sr. Hercula

no Silva destacado funcionário deste

jornal. Parabens ...
NO JANTAR de confraternização do

Clube "12 de Agosto", o dr. Augusto
Wolf, o General Paulo Weber Vieira da

Rosa e o Dr. Eugênio Taulois, pronun
ciaram brilhantes discursos alusivos ao

aspecto geral desta grande sociedade flo

rianoplitana. Os meus parabéns.

TôDAS AS cidades do interior catari

nense, terão as suas Garotas "RADAR".

QUINTA-FEIRA, no Restaurante do Li

ra T.C., o, Gerente da Texaco Sr. H. Vo

gelsanger, foi homenageado pelos fun

cionários da Companhia desta Capital,
com um jantar.

O DR. EUGENIO T'rompowski Taulois,
Presidente do Clube 12 de Agosto, fez a

entrega simbóli.ca dos Diplomas aos no

vos sócios. Remidos, com trinta e cinco

anos, pagando as suas mensalidades João

Alcantara da Cunha. Alvaro Plínio Alves
de Camargo, Arnaldo Dutra Roberto

Soares de Oliveira, José Rocha Ferréira

Bastos; Georges W. Wildi, Rui Ramos

Soares e Henrique Klappoth Junior. És

tes três últimos, por terem adquirido
trinta ações.

SôNIA Mara Del Vale Araújo, Miss Lu

zes da Cidade, receberá a faixa no Lira

T. C. no próximo dia 27. O governador
fará a entrega simbólica, após a esco

lha de Miss Florianópolis.

ElSPORTES: O Grêmio Esportivo "O Es

tado" jogará hoje, em Brusque contra o

juvenil-do C.A. Paysandú,

HOJE, no Colégio Catarinense, será co-

memorado o Cincoentenário da Associa- OSMAR ANTONIO Schlindwein, Secre

ção Desportiva (A.D.C.). Às 8,30 hs. mis , rio de "O Estado", está credenciado a

sa celebrada por D. Felício. Haverá a escolher hoje, duas "Garetas Radar" do

entrega simbólica das faixas doadas pelo. Centenário de Brusque. ... Aguardem

Governador Herfberto Hulse. a sua chegada.

HOJE, DIA DO PAPAI. ESTA COLUNA

SE ASSOCIA AS HOMENAGENS ...
o CLUBE "15 de Outubro". fará realizar

hoje uma tarde dançante a partir das

14 h�ras.
AMANHÃ no Colégio Catarinense, 'últi-

mos Votos do Padre OTTO. Às 7,30 hs. ENCONTRA-SE internado no Hospítal de

missa, emissão dos Votos; às 9 horas ho- Caridade o nODSO .eficiente funcionário,

menagem ao festejado no Salão Nobre do Sr. Olegário Ortíga. Desejo que se restabe-

Colégio. leça o mais breve possível.
,:%%%SSSSSSSSS%S�\SSS.%SSSSS%SSSSSSSSSSSSSSSSSsSSSSSS'SSSSSSSSSSSS

liN�lNo.",
A VENDA NAS

IlICAS DE IORMAlS
E REVIStAS

/

D- E póS I T O

PRECISAMOS de um com mais de 200

metros quadrados - Preferência no Estrei

to - favor telefonar para: 31-32.

Eis como se prepara
um "sundae" de mate!

Não há bebida mais rica, mais saudável.

mais própria para o nosso clima, que o m�1('! A;
nenhuma cu�ta tão pouco! Portanto, beba �late CiD

jarras! As refeições, no escritório, na rua, beba

sempre o delicioso mate! Com mate', você

supre o organismo de vitaminas, ele sais

minerais, ele ácido pantotênico - o princípio
ativo da geléia reai! Com mate, você vai

\� �
mais longe! Beba mate, que é nosso �

fJ{1 OS PRODUTORES E INDHSTj{IAl5 DD M.AiE
ntruvés do Instituto �,:C:onnl Jo j,iot.:?

1 copo de mate gelado,
1 bola de sorvete de creme.

Bata no liquidificador
ou batedeira. Em vez de

sorvete, você pocle usar

também 'eite condensado.
É uma delícia!

P-orquê Martinho Callado Junior?
o Partido Democrata Cris

toã reunido em convenção
regional, escolheu para seu

candidato ao govêrno do

Estado nas eleições de 3 de
outubro próximo, o senhor

Celso Ramos e para concor,

ror a vicevgvernança o se

nhor jornalista Martinho

Callado Juníor, presidente
do Diretorio Regional e fun

dador do Partido neste Es;

tado.

pengunta : Porque Martinho seus antigos colegas e citado f'

CaIlado Junior? ! corno exemplo de runcíoná _

19a mestra desta organiza;

I
ção de carater filantrópico,

Martinho CaIlado Junior, rio. Grata os pequenos jornalei-
é bem verdade nunca con-

coreu à cargo eletivo, e como

ros como se fosse seus pró,
Marti:çho Calado Junior, prios filhos; corno presiden-

presidente do Partido sem, como J'ornalista tem prestado t d Pe o artido coneguiu o

pre procurou mante-Io uni, grande servícos a sua ter'r'a té h
.

_ que a e oj e nenhum pre.
d e indicava todas as vezes ' I te aO' jorna que per ence, de sidente conseguiu manter o

que lhe SUrgia oportunírta . propriedade de seu saudoso P tidar 1 o unido, sem qualquer
de seus companheíros. ld

. -

e queri o irmao Jairo Calla., movimento de dtssídêncla
A pergunta poderia do d" till

'

ser ,on e jamais se u I IZOU revelando-se assim um ver-

zespondída com apenas tres para fazer criou ataques a dadeíro líder e idealista

palavras, mas iremos rios alguem. Pelo contrário so- muito embora presidindo um
estender para aqueles q e m t t till

_

u en e em se u 1 izado do pequeno Partido, onde' não
nao 'Q conhecem e não tí

.

I 1 Iive- jorna c o qua pertence em permite a corrupção e a ne-

ra mainda a felicidade d ca he o mpan as ou em ber:eficio gociata. Não era seu desejo
conheccr. Mrtinho Calado do d ds . esarnpara os; como candídatar.se, aceitu por ím,
Junior é posuidor das maio, presidente da Casa do P

. -

de_ posiçao e seus companhei-
res virtudes de que pode queno . Jornaleiro, tem de- ros e para mais uma vez

i�.s:ir omem para ser esco, monstrado seu dinamismo e mante-Io unido.

.

I o para ocupar cargos de vontade de realizar, tendo

I
Ao finalizarmos achamos

liderança de um p'
. .

idovo; e mesmo ja consegui o uma que tenhamos respondido a

honesto id Ii t
.

-

,
I ea IS a, trabalha- casa para a instalação desta pergunta: PORQUE MARTI_

dO�, hu�,aiDitário, síncoro e Instituição, é a verdadeira NHO CALLADO JUNIOR ?

ver dadeíro exemplo de pai Ide família. Somente estas
Plasticos de Florianópolis.

IGanhou concuraos de carta-
virtudes já bastariam para

zes; partícípou até ao lado
credencia-lo perante a opi,

de Portinari na Exposição
níão pública, corno candidato

de Gravuras e Desenhos no
a cargo eletivo. i

Centro Catarinense, no Rio.
Podemos afirmar sem me,

Expôs em Curitiba durante
do de errar que Martinho

este ano, com suce�so. Fez o I
Ca!!ado Junior, irá receber

"convite" para o TUSS, obra tlJ�1a .

votação satisfatória,

prima; fez furor em Bra,
nao so de adeptos do parti-I

sília. E o HIEDY _ O HAS-
do como de elementos sem

SIS _, vai expor seus qua,
partido <O mesmo de utras !

dros, de 21 de agósto a 3 de a�remiaçõcs plíticas, pois I
setembro, no Instituto Bra- nmguem poderá deixar de

síl,Usa, nesta Capital. Seu reconhecer suas reais qualí,

programa é vasto e é belo. dades de um grande candida

Estarei lá para ver a aber, to.

tura qa mostra; é uma ho., Você caro leitor por certo

menagem ao' talento do já tenha ouvido alguem di�
HASSIS. Venceu em tudo o zer que não conhece Marti

HASSIS. De .agora em dían, nho Callado Junior é bem

te, o meu parceiro de hrín , verdade, mas também lhe
cos infantis, irá buscar a perguntamos se você tam,

conquista dos museus das bém já tenha escutado algu
galerias famosas, dos �egis_ m.a crítlca sobre sua pessoa .

. tros híetórieos. Vencedor da D:sto temos a certeza de que
ARTE, sente_se feliz; sín, nao ac')ntece.
to_me feliz com o HASSIS: MartinhO' Callad'o Junior,
cumpriu a sua parte nos como funcionário público
planos traçados na "primá_ foi exemplar e cumpridor d�
ria". Estou contente. seus deveres, hOje aposenta_

A. Seixas Netto do é sempre lembrado por

Após a imprensa escrita e

!lalU/da da Capital, noticia

rem o resultado da conven,

ção do PDC, ocoreu nos

meios politicos, para muitos
a surpresa da candidatura de

Martinho Callado Junior, e

por conseguinte a celebre

APLAUDA O DUO GUARUJA':
Hassis

HOJE: Às 10,05 hs., no Cine São Jorge (Capoeiras), 110

programa "A Guarujá visita o seu bairro".

Às 20,05 hs., no programa "Paulo Martins",
diretamente do palco auditório.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



III.R.P.

Após conversações, entre altos dirigentes do PTB e do

PRP, filou assentado o apôio da última agremiação, à can

didatura Doutel de Andrade.

No mesmo dia (sexta-feira última), o Dr. Jade Maga

lhães ftz a apologia da chapa CELSO - DOUTEL, adotada

pelo seu partido, como a que se coaduna com os ideiais per-

repists s,

Ato,,�,�. F()�rn'
g��a,. suas �@&�@
paganJo as rassag-ens,
,om SUIWê; pt' es1aç.ôesJ

ppID�CRUZEIRO
A PR'AZe

:n%%·'S%SS"Sfi"'S''''-SS'''S%SSSSSSSSSSSSSSiJ'�'t.t.1.i...$%$S'''S""""SS%,.SI!tISj�

ALGUNS FLAGRANTES
comensais do QUERÊNCIA PALACE_

_ H?T.EL, em favor dos _nossoD centros aca,

.

dêmícos e da expansao de bolsas de es-
.

RENATO BARBOSA tudos, deferidos aos no9SOS estudantes.
Nunca tinha estado no convivio com Ao terminar, aproxímou.se da presídên ,

um grupo rotariano. Convidado pelo RO- cia da reunião um senhor, que Se íden,
TARY CLUB de Florianópolis para al- ti ficou como o rotariano Dr. Benedito Pio
moçar com seus associados, ao trans, da Silva, do Rotary de Catanduvas em
curso da data aniversária dos Ouraos São, Paulo, onde exercia as funcõe� de
Jurídicos, senti perto de mim, estuante gerente do Banco do Brasil. Saudando
de grandeza humana, o belo espírito seus companheiros, externou quanto o

agremiativo, .que se- espalhou pelo mun, impressionára a serenidade com que
do inteiro como uma grande mancha abordei e critiquei o problema educativo
de azeite sôbre superficie líquida, Quan- catarinense, pedindo-me para escrever e
do, em brilhante ímprcvíoo, me saudava lhe enviar os dados estatísticos de que
o velho e querido amigo Deputado Bahia me socorrêra para aquele trabalho. Pro
Bittencourt, proprietário de cadeira meti-lhe, não DÓ lhe remeter o trabalho
cativa na política 'de Itajaí, desbordan,

"

sôbre Edl.,lcação, como tôdas as impor;
do-se pelos descampados de meu anoní, tantíssimas pesquisas do Seminário SÓ
mato com a caudal bondosa de adje, cio Ecoli'ômico de Santa Catarina no
tívos nascido de uma alma pura como magnifica e Integral levantamento de
veio d'água, nem sei porque eu recordei nossa área, referentes ainda á agrlcul,
uma passagem das "Memórias" de cnar, tum, índúetría, comércio pecuária edu
les Chaplin: - uma viuva, com um fi- cação para o desenvolvi�ento, tra�spor
lho pequeno Dela mão, foi ao cemitério, tes, sistema bancário, econômia extra
nos arredores de Londres, acompanhar tiva, turismo, saúde pública e íntegra,
o entêrro dó marido Tamanhos fo�a� os ção de diferentes zonas em um esquema
elogios e tão transbordantea os adjetívos, geral de bem.estar e de progreaso. Convi
que a acabrunhada senhora sussurrou ao dei-o ainda para ser meu convidado
filho: - VaI1'l'Ss sair já daqui, porque v!ndo. a esta capital. por ocasião da ses�
devemos estar ue defunto errado. . .

.

sao fll1�1 do Seminário, que aqui deverá
ser .reallzada em setembro próximo. Fi.
quel honrado com a aquiescência do

Fazendo despretemüosa interpretação ilUstre -rot:;triano, aluno, n<:> Rio, da BD
sociológica da grande data, que não' era cola Supenor de Guerra, e que aqui es
sómente nossa, mas dos estudantes de teve em um grupo de estudos. Eis 'o belo
Direito, eU cheguei á analise da política espírito rotariano! Universitários de San
educacional do EstaGo, realmente im- ta Catarina, dir,etór�os acadêmicos,' con_
premionante nos seus elevadissimos ín- tem todos vocêb com os rotarianos de
dices de desassistência; a partir de 1951, Florianópolis,
para concluir com veemente apelo aos no Silva destacaflo funcionájl'io deste
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Novo r'egime do Laos

FLORIANóPOLIS, (Domingo), 14 de Agôsto de 1960

INDUSTRIALISTAS BRASltEI'ROS GES-

nONAM, JUNTO A FRONDIZI NO SENTI-

DO D:E VENDER 'A' ARGENTINA MATE-

RIAIS FERROVIARIOS
BUENOS AIRES, 13 (A,.

P,) - O Presidente Frondizi
recebeu quinta-feira, em
audíêncía uma delegação
brasileira composta de ín,
dustriais, acompanhada pe
lo embaixador Boulítraai
\Fr�goso. A delegação era

formada por dirigentes da
emprêsa metalgráfica "Ma
fersa" e sua similar "Co
brasma". ,Esteve presente,
ainda, na reuni-ão o mi
nistro de obras públicas
sabe.se que foram trata,
dos planos das empresas
)bras.1leiras no sentido de
.rornecerem materiais fer-
roviários' à Argentina. O
ministro de obras públicas
argentino, Alberto constan
tini, depois da conferência
declarou que êste grupo de
empresários havia soli-cita
do a comtemplação da pos
sibilidade de fazer aquisi
ções de materiais f'errovíá-

rios brasileiros destinados
às ferrovias 'do pa.ís. A
crescentou que havia sí;
do decidido que a soli
citação dos industrialis-

.

tas brasileiros será enca.
rnínhada à equipe econô;
mica para ser estudada.
Admitiu que, caso sejam
concretizadas compras dês
;te material," poderá ser
utilizado o saldo favorável
que a Argentina tem no

comércío com o Brasil,
o qual alcançaria aproxí;
madamente 40 milhões de
dólares. Mesmo que esta
QPeração se realize, es,
clareceu o ministro, não
.constítuírá uma vigk1>Cia
da zona livre de comér-
do. Poderá, porém, ser

considerada, na prática,
corno uma contribuição
para o apressamento da
Icolocação em vlgor do
tratado de Montevidéu,

quer ficar neutro
VIENTIANE, Laós 13 (A.

PJ - O regime rebelde do

capitão Kong Le está pro
curando obter a eooperaçao
de um ex.prímeíro mínístro
moderado, o príncipe .sou_
wanna Phouma, para que.
êste sirva de líder do M

vo govêrno cuja principal
preocupação é ,a �e ��ten
,d'er sua tnrluêncía as re

giões rurais do país, A rádio

de Vitiane efetuou hoje
transmissões "sôbre o tema
da neutralidade. Disse a

emissora que Os líderes do
golpe de Estado, de terça;
feira última ,d:esejam que o

príncipe Phouma assuma a
chefia de um govêmo que

não se incline nem pra o
Mundo Livre nem para o
comunismo.

�
� � �

Essa última do jornalista udeno-palacfano, se

gundo a qual somos nós, os da oposição, que coloca
mos propaganda nos carros oficiais para depois ti
rar fotografias - essa não!

Os motoristas ficaram rindo do moralista. ..
xxx

O Estado vai empanturrar-se de investigadores.
Para prender ladrões? Não. Para votar nas eleícões.
São várias centenas. Sim. CENTENAS.

•

xxx

O jeito de pagá-los é fácil: Com os Cr$ 1.000,00
que o Estado roubou aos professores e mais os mi
lhões canalizados para as verbas secretas ...

xxx

A imprensa palaciana, só no município de Con
córdia, já fundou dois diretórios: um do PRP e ou

tro do PL. Depois de fundá-Jos, fê-los aderir ao seu

candidato, Palpite: po� que não fundar=um do PDC?
xxx

Depoís de conferenciárem com os srs. Saulo Ra
mos e Carlos Gomes de Oliveira, alguns .ihibalhis
tas, que tinham tendência para o MOVIMENTO RE
NOVADOR (SIC), resolveram solidarizar-se com o

deputado Doutel de Andrade. E outros, que já esta
vam na dfssidência, resolveram abandoná-la e re

gressar aos quadros ortodoxos do PTB. Várias bom
bas sairão por estes dias.

xxx
- Os dois ,CHEFES da dissidencia petebista con

tinuam na estaca zero: ainda não conseguiram a ade
são de Um só diretôrío,

%%SSS%S%%<SS%S%S%SSiSSS%%SS%%%%S\%SSSSSS%'
xxx

Um Vendedor e Um Propagandista
Laboratório norte-americano de Produtos Farmacêu;

ticos procura um vendedor e um propagandista para via,
Jar por Florianópolis e litoral. .

CONDIÇÕES BÁSICAS
" 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 - N/ Capital anexando uma foto -

informando salário pretendido, ou falai' pelo fone n? 2021
com Wetters.

'

DIE IMARUI'

Lideres udenistas dissidentes, visitam
êste Município.

Hospedamos por

aIgUmaS�horas OS lideres srs, Mel,
quiades F.ernandes, Mano_!'
eI Donato da Luz e Tenen_!1te Edgard Perdião, dísíden,
tes udenístas, que percor,
rendo o Sul do Estado em

campanha política da dis
sidência udenista Catarí,
nense, aqui estiveram em

visita a adéptoa da causa
dissidente e amigos, tra
tando da organização de
um Comitê dissidente.
Foram, os nossos VISI

tantes, bem sucedidos nês,
te Municipio, pois, soube
mos que um grande núme
ro de uderiístas dissidentes
já aderiu ao movimento e

que está sendo organizado
por elementos de alto ga.,

. ;

barito eleitoral grande Co
mitê e que será sem dúvi
da um dos maiores do Es
tado.

o telefone informou e perguntou:
- Aqui é o Paulo Vieira da Rosa. O Guilherme

está?
- Perfilado, eenhor General! Comande!
- Acabo de ler na imprensa a adesão do díretó,

rio municipal do PL de' Concórdia ao candidato que
não é o do partido.

- Também li!
- Quero agradecer .. ,

- Agradecer?
- Sim, agradecer o haverem fundado um díre,

tório do PL erp Concordía.
.

- Então o P1::.-não tem diretório lá?

,

- Nunca teve! Vá ao Tribunal Eleitoral e verí ,

fique.,.
- Ora, sua palavra basta. Com o PRP fizeram o

mesmo! Isso tudo é tática da UDN, qUe está como

aquele sujeito qu.e queria enganar a morte, , .

xxx

Telefone outra vez:

- O senhor aceita anúncio para amanhã? Por
lIelefone?

-Não.
- Mas é anúncio politico, d€ primeira página.
- Mande?
- "GRATIFICA_SE BEM A QUEM AClIAR UM

EXEMPLAR. DA PLATAFORMA DO CANDIDATO
UDENISTA."

.���
DOUTEL SOMA

Sr. Olegário Orliga
O nosso prezado amigo e

conterrâneo, sr. Olegário
Ortiga, competente chefe
de Oficinas dêste jornal,
encontra.se hospitalizado
no Hospital de Caridade,
vítima de melindrosa in
tervenção cirúrgica.
No quarto qUe está guar_

dando. o de nO 4, o n0980

colega de serviço tem re·
cebido enorme número de
amigo& e admiradores.
Os de O ESTADO, visi

tando-o, formulam votos
de pronto rest.abelecimen.
to.

�

O líder perrepista, Dr. Jader l\iaga
lhaes, deu em entrevista radiofônica
n�sta Capital, R; última palavra, decisó�
r�a d� seu partfdo, a respeito da suces
sao více-governamsntaj no Estado.

Claro e objetivo, disse da desis
tência de sua candidatura lançada 11a
Convenção do PRP, em favor da do
deputado Doutel de Andrade, que Iá le-
va o apôío do PSD e PTB.

-

AssiJ!!, mais uma forte agremiação
vem de encontro ao jovem candidato
trabalhista, verdadeiro representante
das fôrças operárias e laboriosas de
Santa Catarina, elo galvanizador de ve�
lhas e sentidas aspirações, que com
Celso Ramos no govêrno, executará a
sua plataforma, olhando para os assun
tos que mais de perto beneficiam os

trabalhadores e operários catarinenses.
.
E, o Il1�e�essante, era o prenúncio

síntomatolõgtco desta - decisão: incli
navam-se os perrepistas, espontânea
mente, .pt;_sambicion!ldamente, para a
soma de forças em torno dos candidatos
da Aliança Social-Trabalhista. Cami
n,havam para a candidatura Doutel _

.

como caminharam para a candidatura
,Celso. cônscios. das mensagens renova-.
doras e produtIvas que êstes dois polí
ticos carregam em suas bagagens con
sentâneas com Os ideais perrepist�s.

A decisão, para ° gaúdio rlas cor
rentes coligadas, não se revestiu de
manobras eminentemente reivindicado-

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

ras, op.ortunistas, daquelas que se fan
tasiam em barganhas. Ela nasceu sim
ples, pura e cristalina, sem celeumas ou

maquinações de cúpulas. Ela traduziu
os desejos e as vontades de uma parce
la ponderável, também desejosa de mu

dar os destinos e rumos da política es

tadual.
Necessário se faz, salientar, as di

ferenças de métodos das coligações opo
sicionístas, na efetivação do bloco, que
se ajusta, se compreende, que marcha
para um pleito. sem promessas de che
ques, de vultuosas quantias, ou de pa
gamentos à busca der cofre, denomina
dor comum usado entre certos chefoes

e.poltticôides, que militam no atual jô-
go político. " , .

Fazer pohtIca sena, honesta, sem

ficar estribado em milhões, oferecendo
aqui e ali, e o que manda a boa norma•.
Dentro desta, estão as grandes legen
das coligadas, que ainda agora, -com o

pronunciamento do PRP, favorável à
candidatura Doutel, deram mostra de
maturidade política, fiança que o povo
de nossa terra não pode. não deve es�_

quecer, pois, isto é o prenúncio de me- .

lhores dias para Santa Catarina.
Mudar sem comprar.
Apoiar sem barganhar ,

,Agrupar para destruir o qq� �st.á,
�rrado, ° que está viciado, :sã� os P.'!;op'!)
sitos das valorosas agremlaçoes que le
vam a bandeira, Celso-Doutel. .

SILVEIRA LENZI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


