
[sUmula a Importa�ão �o -Café
p Perú, embora seja país exportadon de café, está interessado em esti

f' , i q ,,'mportação do produto. Daí, ter o governo baixado um decreto auto

dz......u" �S Alfândegas peruanas a despacharem, durante o prazo, de um ano,

livre de direitos de Importação, - adicionais ':e consulares, o café verde em grão
importado pelo país,

Nos consíderàndos do

Adecreto, verifica-se que o

governo peruano tem por
objetívo evitar que o mer

cado interno apresente co

tacões para o café mais
elevadas que as do mer ,

cado internacional. ES9a
defesa do consumidor não
afetaria, por outro lado, os

legítimos interesses dos
produtores, porque o eaté
extrangeíro porventura en;

trado no Perú não seria
cotado abaixo da paridade
internacional.

Adianta-se ainda, nos .

considerandos, que até
agora, o café descartado
das partidas de. exporta
ção, visando suprir - o mer

cado doméstico, não esta
va tendo uma cotação em

harmonia com as leis da
oferta e da procura, dita.
daa pelo mercado mundial.
Sug,ere-se, assim que os

preços internos eram ele
vados em confronto com

os externos.

"Miss' América
19U'

A'FLANTIC CITY - (NO
va Jersey),

>

12 (F.P.)
Nancy Anne Fleming, be
leza morena de olhos cin
za-verdes, foi eleita M1ss
América 1961. A nova rai
nha da bel.éza norte-ame.
rtcana é natural de Mon
,tague, Michigan.

reali�a�e
Blumenau - 11 - (E)
Causou aqui excelente e

magnífíca Impressão a pa
lestra que Q Prof. Renato

. Barbosa proferiu na Rádio
Nerêu Ramos, analisando a

atualidade e a realidade
financeira de Santa Cata
rina. Hoje, em vários. horã,
.r.i{)s, ;a análise do ilustrado
cO'mentaris:t� pob'ij.c.o ser'á!
retransmitída por várias
emissoras do Vale de Itajai.

- Outras, palestras serão pro-
-

feridas nos prGxL1I1lhs dias
em diversas cidades .

e,

GOSTA DE CAFÉ�
ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO

financeira
SALÃ'R-IO

,MíNIMO
Rio, 12 (V.A.) Tôdas

as, medidas administrativas
e técnicas necessárias ao

funcionamento imediato das
comissões regionais de sa
lário mínimo já foram to

,IIlladas pelo �inistro Ba
tista Ramos, que está. auto
rizando a proceder à revi
são dos niveis em tempo
recorde. Cheganldo inespera
damente ao Rio, sexta
feira última com o objeti
vo único e exclusivo de ace

lerar o aumento do salário
mínimo <I ministro do Tra
balho deu imediato anda
mento às medidas neeessá-
rias.

GEADA DE SETEMBRO CAUSA
PREJUIZO

P. UNIÃO - Geadas fortes em dois dias do comêço'
do mês prejudicaram enormemente as lavouras do su-

- doeste -paranaense e norte catarínense. As plantações de

feijão e batata inglêsa foram as mais atingidas. Embora
grandes os prejuízos, existe ainda possibilidade de recu

peração, pais ainda é tempo de se plantar novamente

tais produtos, que, naturalmente, aerão colhidos um pou
co mais tarde. Pior seria se houvesse geado no fim da

primavera.
\

Parti�o Social Democrático-Diretório Municipal
Solicito aos valorosos ,correligionários que desejem prestar sua va

liosa colaboração no pleito próximo de 3 de outubro, e funcionar como fis

cais do nosso P.S.D. que deixem seus, nomes, enderêços e bem assim seus

títulos eleitorais, na sede do Partido, à Praça Pereira e Oliveira n? 12.

Os títulos, após as credenciais estarem. visadas, serão devolvidos
aos titulares.

A todos antecipo agradecimentos
Florianópolis, 30 de agôsto de 1960.

I Aderbal Ramos. da Silva
Presidente

Em pêsõ, o povo foi ao comício das oposi
ções, pata anunciar a vitória dos seus candi

dates.
Assim foi em Tubarão! Assim tem sido

em todo o SuL Em todo o Estado. E ainda ha
verá quem acredite na propaganda palaciana,
que afirma estar o povo ausente dos comícios

_ oposicionístas? Aí está a massa humana, vi
brante, a confundir os mentirosos e a anun�,
ciar a: vitória esmagadora da nossa causa, a

3 de outubro.

- O Ingresso do Senegal na, ONU
constituiam a Federação
Mali, é uma "situação de
fato" que se torna preciso
reconhecer, O comunicado
acrescenta contudo, con,

fiar a França que as duas
nações cheguem a um

acôrdo, para resolver a

questão surgida há três se
manas. O comunicado diz
que a França reafirma seu

propósito de ajudar os Es.
tados africanos a criar no;
vas alianças e estabelece,
irem novos grupos.

PARIS, 12 (U.P.I.) - A
Franca reconheceu hoje
a Independência do Sene
gal e informou que patro
cinará o Ingresso da nova
república na ONU. Com
essa decisão desimpede-se
o caminho para uma nova

reagrupàcão das ex-colô
nías francesas 'na Africa.
O Gabinete do "premier';
Michel Deb:'é, deu à publi
cidade um comunicado no

qual diz que o rompimen
to do Senegal e Sudão, que

".
, f ,1' '.

TUBARÃO - 1.0 - (Dó enviado especial) - O povo
de Jaguaruna, graças à atividade e à eficiência do depu
tado federal Joaquim Itamos, teve afinal realizado o seu

anseio de ver sua cidade com luz e energia, hoje inaugu
radas sob entueíasmo .índíscrltível. O devotado represen

tante pessedíeta recebeu apoteótica manifestação de apre;

ÇO e agradecimento, transformada em solidariedade aos

candidatos da maior coligação até hoje feita no Estado.

Nomeá do Marechal Lott, de Jango, de Celso Doutel e

João Luiz de Bittencourt, candidato à prefeitura, foram
vibrantemente aclamados.

Por outro lado causou aqui revolta e hilariedade a

presença de uni jeep oficial, que durante a noite perdeu
a chapa e pela manhã apareceu coberto de propaganda

- governista. 'Esse veiculo, desemplacado, com motorísta e

gasolina pagos com dinheiro do povo está sendo o eímbo;
lo da necessidade de mudar. Nossa vitória em Jaguaruna
amplamente assegurada.

TUBARÃO - 11 � (Do enviado especial) � Nossa

caravana integrada vários chefes do Sul do Estado, re ..

presentando todos partidos coligados. Conosco Paulo oar;

neiro e deputados Joaquim Ramos. Atilio Fontana, Os

mar Cunha, Lecien Slovipsk, dr. Anes Gualberto e chefes

municipais e regionais. Resumo situação: todo Sul ver,
dadeíramente incendiado pela nossa causa, garantíndo,
noa maior vitória todos os tempos.

TUBARÃO - 11 (Do enviado especial) - Nosso comi .. ,

cio aqui ficará hístórtco na vida politica do Sul. Mais do

que palavras rotograüas. acabamos remeter mostrarão
magnitude 'dessa extraordínarla aglomeração humana,
que sob permanente entueiasmo aplaudiu. nomes nossos

candidatos, identificando-se vitoriosa causa, que empol,
ga as multidões sulinas; Próprlos adversários reconhecem
noese comício foi o maior até hoje efetuado nesta cidade.
Comício candidato Bornhausen, além de frígido, não con,

tou com uma oitava parte da assistência que ontem vi
brou na praça pública.

Diz a propaganda ude,
nista que em 1950, para 81
unidades escolares, havia a

matrícula de 190.000 crían,
ças.

E que em 1960, com mais 238 unidades escolares

construidas pelos govêrnos udenístas, a matrícula é
de 271.000 alunos.

Se o número de unidades foi triplicado, a matricu
la deveria aumentar 'três vezes; devería ser, hoje, de
570.000 escolares.

Mas, teria mesmo aumentado nessa proporção?
Eles mesmos confessam que não! E mostram que

nem sequer a matrícula chegou 'q, dobrar, isto é, a al

cançar 380.000 alunos.
Ficou, depois de 10 anos, em 271.000, com um au

mento de apenas 81.000, ou seja de menos da metade
da de dez anos antes!

Por que?
Porque as unidades deles são daquele jeito: gru

pinhos de duas salinhas e escolínhas de uma 9Ó sala,
como a de Anta Gorda, em Xanxerê, inaugurada por
uma comitiva cuja transporte, sem outras despesas,
cU9tOU duas vezes o prêço da unidade inaugurada!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTUDAN1ES -'PARTICIPAM DAS F'ESTIVIDADES DA "1.a SEMANA DO ESTUDANTE SECUNDARIO", QUE TEVE SEU INICIO NO DIA 11 E ENC'ER·
,RAIR-SE-Á NO DIA 18, NO COLEGIO CATARINENSE. TODAS AS NOITES NO TEATRO CARLOS GOM'ES HAVE'RÁ CONFERÊNCIA.
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CELSO RAMOS no govêrno,

FAZEM ANOS HOJE:
- sr. João Cardenuto
- sr. Rui Caldas Filho

sr. Adolfo de Souza
- sra. Araci Lopes
� srta. Maria Reis Dutra
� sr. Arquimedes Monguílhot

sr. Alvaro Flôres
sr. lIeriberto Bohome

sr. Sidney Silva

MARIZA' SARDA'SRTA.

No edifício "Zahia" de

propriedade dos Irmãos
quase qu� díàríamente o

versas repartições; do Esta
do onde o número de tun
ci�hário e imenso. Mas
quasí que diàriamente o

elevador daquele edifício se
acha em consêrto, e os po
bres "barnabés'" são obri

gados a enfrentar �uele
mundo de escadas para al

cançar a sua reparti�o. E

o grande número de clien
tes que procura aquelas re

partições, principalmente a

C.E.S.P.E., que dirá, subindo
aquelas infernais escadas?
Mas tudo isso se acaeará
a 31 de janeiro de 1961,
quando Celso assurnlirá o

Govêrno do Estado. Por is
so é necessário mudar para
que Celso retire daquele

"edifício" as repartições do

Estado!

AMORIM

E'-nos grato registrar na

data de hoje, o transcurso 'de

mais um aniversário da gen,

,til senhorita Mariza Sardá

Amorim, filha dileta do nos

so prezado amigo e conter
râneo-sr. Egí,dio Amorim e de
sua exma. espôsa d. Alaide
Sardá Amorim, elementos des
tacados em os nossos meios
sociais e culturais.

Mariza, mercê de seu ,co

ração boníssimo e be1a for

mação na oportunidade que a

efeméride lhe oferece, será
alvo elas mais expressivas
manifestações de apreço por

parte dc seu vasto círculo de

relações.
Os de O ESTADO, apre-

--------------�--------

o QUE Er QUE HArl

sentam à amíversartante e

seus felizes genitores, pere

nes votos de felicidades.
MENINA TEREZINHA GOU
LART E SRTAS. DILZA E

DELTA F. GOULART
Transcorrê na data de ho,

je, o aniversário da menina

Terezinha Goulart e srta

Delta F. Goulart, filhas do

sr. João Gaulart e de sua

exma. espôsa.
As nossas felicitações, ex

tensivas aos seus pais.

Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S. A.
Assembléia Ger,al Exlr'aordi'nária

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDlNÁRI� .

Pelo presente são convidados os senhores acion istas

da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A., para se reu

nirem em Assembléia Geral Extraordinária.' em sua sé�e
social à rua 1.0 de Maio, N. 1.283, nesta CIdade, no pro

ximo dia 27 do mês de setembro corrente, às 10 horas, a

fim de deliberarem e votarem sôbre a seguinte
ORDEM 'DO pIA .

a) Aumento do Capital Social, mediante a emissão
de ações preferenciais; ..

"

.b) Reforma dos: Estatutos Sociais, deeorrente
aumento de que trata o item ãnterior;

c) Assuntos correlatos de interesse social.

Brusque, 9' de setembro de 1960.

Otto Renaux - Diretor. Superintendente
Guilherme Renaux - Diretor Presidente

Dr. Erich Walter Bueckmann - Diretor
Carlos Cid Renaux - Diretor

contecimentos Sociais

TABAJARA TENIS CLUBE, vergárío no dia 10 pI passa- da sociedade de Blumenau,
O MA�S FEIXADO CLUBE do O casal em questão, está
DO ESTADO. --x-- remodelando completamente

__ x - - Muito comentada a ele- seu apartamento, e prome,-
Movimentou-se a cidade de gância e distinção da sra tem uma recepção em,

Blumenau para a realização João Al'no (Cristin) Bauer, "blackctie", no próximo mês.

do tão esperado desfile de durante o week-end na cí ,

I
- -7- -

maio, patrocinado pelas Fá- dade de Blumenau Circulou da cidade de Ita-

bricas: "Catalina" e Artex. --x-- [aí em Blumenau o sr e sra

Os srs- Curt Metzzer e Curt A jornalista Yara Pedrosa" dr. José Malburg - A senho-,
Zadrozny promotores da ci- aconteceu de cabelos altos no ra Malburg nota alta no I

�da festa, foram os mais "socíety" de Blumenau jantar do 'I'abajara] Tênisll
felizes na apresentação da - - x - - Clube
maravilhosa coleção de maiôs A srta Aiga D, Barreto a-

que Ivone Baungarten' ex- presentou o desfile dos maiôs
.).\'Iiss Santa Catarina e Nor , Catalina e Artex com muita
ma Raspold, rnaniquim da classe e elegância
cidade de Curitiba, souberam I
exibir com tanta ,graça e ele- I - - x --

gância na passarela verme-I Muito simpático o casal
lha do discutido Tabajara _ sr e sra dr. Walmor Belz, que
O sr Arno Buerger-, presiden , circularam na noite de sá ,

te do Clube em foco e o sr bado no Tabajara T. Clube
Egon Grenel, diretor social, - - x --

recepcionaram os associados Está marcado para o dia

e convidados, dando-lhes to- 24 próximo, o casamento da

das as atenções. Está de pa-I senhori?ha �uth Renaux
rabens a Diretoria do Clu- COill1O Indusn-ial dr. Victor
be mais "feixado" do Estado Il eeck

(Tabajara) e os promotores
da festa, COl!I a magnífica - - x - -

noitada que aconteceu, até O sr e sra dr. Sergio (Te-
às 4,30 hs., com a famosa

I rezínha) Nobrega perfeitos
rítríõ (AIS 8ADAPO fONE lSQ7orquestra Marimbas Cr-uz ,

an 'I 1'10es e um. dos casais ANT IGO o (P ó S I T o o A MI,., N'
CatIan. mais elegantes e dlscutldog --�""�,------....,,.-_..I

'��"'�'�"'i"%�S%%%%S%%�S'S%S%SSS<SS%%%S%S'

--x--

Terezinha Amim, "Gla_
mour" da cidade, vai recep,
cionar o "society" para, a sua

festa de 15 anos no próximo
dia 28

---'-x--

O Clube 14 de Junho pre
para-se para o baile das De;
butantes dia 24

--x--

O simpático e elegante ca

sal sr e sra Arno Bernardes
circularam na noite (�I sá,
bacio muitíssimo bem

FORRO
IRMA.os BITENCOURT

--x--

Cora Regina Medeiro-s fes
teja os seus 15 anos no pró
ximo dia 15 - Estamós in

formados de que. o "soelety"
'de Blumenau, vai acontecer
em estilo.

' ,

do I --x--

I No próximo' domingo apre

I sentarei a 1ista das . "Dez

,_! Mulheres Bonitas da Socie
dade"

, ,.
,

PROGRAMA DO MES

CLUBE DOZE- DIA 8 DIE OUTUB�O - SA'BA'DO - SOIRÉ:E E SHOW COM, A APRESENTA'ÇAO DO CANTOR E ARTISTA DO ,CINEMA I T A L IA N O
"ANGELO DI MARE" - Film�s: Gal. De La 'Roveré e Nacida em Marzo - MIESAS NA SECRETARIA: cr$ 300,00.

OSVALDO MELe

INTERROMPIDO O TRÂNSITO NA PONTE POR

MEIA HORA - Domingo, por volta -das 18 horas,
ônibus que vinha do Estreito, teve o eixo partido.

Trânsito ;paralisado ,por meia hora.
Nem para ,cá nem para lá.
A fila dobra,da, extensis'sima.
De uma cabeça a outra cabeça da Ponte.

Os passageiros tinham pressa. Nervosos, protestan-
do em vão.

Providêricias .difíceis e morosissimas.
Que fazer? Abandonar os ,carros e continuar via-

6:'em a pé Assim foi feito.
Movem-se pela parte reservada aos pedestres, duas

tichas. Uma para a ilha e outra para o continente.
Vai e vem. Estreito, Cidade.
O pêso sôbre a Ponte muito grande. Milhares e mi

lhares de quilos imobilisados.
As lufadas fortissimas do nordeste castigando os

penteados das senhoras e garotas, eufunando' saias, fa
zendo miséria enquanto as piadas do ilhéu não se per
diam.

Foram trinta minutos movimentad()s, enquanto as

filas ,de carros cada vez mais cresciam, tanto na Ponte
como fora em terra firme.

Mas, como não ha bem que sempre dure e nem mal

que se não acabe, toda aquela agonia passou.
E muita gente que nunca se dignou olhar demora

rlamente para as belezas das duas haías ao entardecer,
foi forçada àquela contemplação magnífica.

Iuclusive, o dr. "Radar", que na sua crônica de hoje
deve, dizer "quelque 'chose" ...

A CARNE DESAPARECENDO (COMO SEMPRE)
_ Sinal evidente de mais um pulinho para cima. Irá a

lua em vôo diréto?

CAMARõES? AGORA NEM OS SETE BARBAS
Sumiram também. São apanhados mas, ficam longe do
Mercado. Quem quiser que descubra onde estão. E levem
um binóculo de :grande alcance.

-

E NÃO ESQUEÇAM - "Cidade limpa depende de
Você" .

SETEMBRO
, Dia 18 - Encontro dos Brotinhos
Dia 25 - Encontro dos Brcttnhos

'

--x--

, Lúcia Maria Lange "Miss

Florianópolis", festejou aní ,

SANTA CATARINA pode e

,BANCO,

o seZl

.. ',:_"1,,-.

�I:'r'Um Banco para:
Financia o agricultor
Financial' o industrial
Financial' o comerciante
Financial' o profissional
Financiar o estudante
Financiar obras a cargo
do Estado e dos munioí�

Os recursos previstos para o Banco do Estado sairão
dos impostos e taxas vigentes, SEM NENHUM AU
MENTO DE IMPOSTOS. Êsses recursos seriam os

seguintes:

Fundos de Obras e Equipamentos
Fundos de Investimentos
Fundo de Assistência aos Municípios

- Fundo de Educação
Fundo de Desenvolvimento Agríc�la
Fundo de Saúde Pública

pws
Financial' a casa popular
Arrecadar os dinheiros
públicos

Um Banco que não dê lucros
para o enriquecimento de um

Além dêsses recursos, o Banco contará com dep6sitos
particulares e dos Poderes Públicos.
O Banco contará com uma agência em cada muni

cípio. As Coletorias e os postos de arrecadação
funcionarão como agências ou escritórios do Banco.

grupo econômico, mas

melhoria das condições
do povo calarinense,

para a

de vida

L.:

VOTE EM

Que queremos para o ano,
Dará ao funcionalismo
Vencimento mais humano.

JAN PROCURA "AMACIAR" JUS

Jan, que acusou Jus de ter .planos faraônicos, a
fogando o País na inflação, a qual êle, Jan liquidaria
mal chegasse ao poder, mal chegou em Brasília pre
gou em alto e bom som que Jus é'um grande presi
dente ·e que se êle, Jan, for eleito, não paralisará uma

única obra de Jus. A imprensa palaciana de Santa
Catarina, que havia acompanhado Jan na fúria inve

josa que procurava denegrir a !grande obra de Jus,
está agora em melindrosa posição - se ataca Jus,
desmente Jan; se louva Jus, se desmente a si pró
pria ... e aí?

H. H. VAI FAZER JôGO SUJO?
H.H. pagou somente o soldo dos oficiais da Po

lícia Militar, alegando que tinha havido engano na

lei. Será que o govêrno está querendo trapacear com

os milicianos?
Ao que parece êsse jôgo tem patota ...
Os ofícíaís é que não estão }IOr isso; já tomaram

as providências iniciais e irão ao judiciário contra o

lôgro que querem impingie-Ihes.

HlSTóRIA NA ROÇA
- Cumpadre, mecê pranta uma veis, num dá.

Estruma a terra e pranta de novo; num dá. Oçê pran
ta outra veis?

- INIho!' não!
- Muda de chão num é?
- Nhor sim!
- Entonces! Tá entendida! Oçê votó no Irineu

uma veis; duas veis e êle nunca num feis nada. Mecê
vai prantar de novo, teu voto na terra fraca?

- Nhor não! Nessa num caio! mais .. vô mudá
com Cerso, cumpadre, pra nós podê míorá.

o HOMEM DO 'DINHEIRO
O Banqueiro é uma figura que amedronta e �s

susta; por isso Iríneu teve que arranjar uma másJ\!ara
que lhe INCObrisse a feição verdadeira e arrJanja-
ram-Ihe, então, a do colono velho. ' :

O magnata, de colono é que não tem nad�. Frio,
calculista, as suas reações todas são a base d� cifras.

Banqueiro que é, sua mentalidade só pO/de ser a

do banqueiro, que se raciocina na base do otÓro.
,

Êle desdenha os cooperadores. porque só O!uer em
pregados, Amigos, porque? se ele pode ter se;;rvidores
a quem paga e, manda. Foi por isso, por que�r 1:0-

dear.se apenas de criados servis, que êle criotJ, a

incoé:racia. !!t-
I
�

ÊLES TÊM ALERGIA A ESTRADAS;
Há mais de 30, anos, o slogan- Washington Luíz;

foi: "Governar é abrír estradas e escolas". Todo mun
do sabia disso, menos êles, a começar pelo candidato,
Jânio, que revelou à Nação o estreitismo da sua con
cepção administrativa quando.inuma explosão de bo
çalidade, tentou ridicularizar a Belém-Brasília, cha
mando-a de "estrada das onças".

Por aqui, o Irineu, tapeou, disfarçou, esgotou o

govêrno e não fez nenhuma estrada.
Arolde Carvalho, cometeu a heresia de afirmar,

que a BR que corta o Estado, pelo planalto de norte
a sul, é nociva a Santa Catarina. �

H.H., não se explicou até hoje com nenhuma -es
tradinha que valesse a pena, e está fazendo estarda
lhaço por uma ponte que agora inaugurou eleitoral-
mente. '

"--..-
Eleitor, Analise! Êsses homens recheiam os bol

sos, fazem bancos, mas no govêrno estão parados. pa
rando o Estado; mas nós é que não podemos ficar
parados com êles, e por isso, vamos mudar Com Celso,
para que Santa Catarina ande novamente.

,"
Oh! Quanta tristeza! Quanta! '

j
Sem escola e sem estrada.

I
A nossa que,rida Santa
Catarina está parada!

SSSSS%SSSSSS%SS%%SSS
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PE'RDEU-SE
A CAUTELA N.o 1724/60 EXPEDIDA PELA

CARTEIRA DE PENHORES DA CAIXA ECO
NOMICA EM 11/5/60

PA'RTICIPAIÇÃO
Silvino Jacques e lN'ilda de Sousa Jacques,
participam a seus parentes e pessôas de suas

relações, o nascimento de seu filho iSÉRGIO
ocorrido dia 11 na Maternidade Dr. Carlos Cor
rêa.

'APARTAMENTOS ALUGAM-SE
Em edifício em vias de conclusão, localizado à rua

Almirante Lamego (Praia do Muller) alugam-se ótimos
apartamentos, contendo: ampla sala de jantar, três dór
mitórios, ,banheiro ,completo, ,cozinha, quarto de empl,'e-
gada com-:w. C., e Box, terraço e á,rea de serviço. Infor

mações à rua Felipe Schmidt n. 37 - sala 6 (2.0 ::tndar),
das 10 às 12 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r. � """" """ ............ '-& - ...----- ••-----... Nâo poJe haver DEMOCRACIA1
DR. HENRIQUE PRISCO DR. NEWTON U'AVILA ... nem mesmo GO"o1!RNO,. Dr. Miguel E M. Orofino

r J:

PARAISO CIRURGIA G.RAL _ Cirurgião dentista _
sem permanente consulta

Clínica de adultos _ Raios X
AUSENTE ATE' AGOSTO _

aos legítimos interessados
CURSO DE ESPECIALIZA_ I 'cI'"
çÃO DE PERIODONTIA com J na 50 ução os pro emas.

o prof. S. Sthal' da Uníversí,
dade Ide Nova York, no Rio
de Janeiro.
Edifício São Jorge _ Sala

16. Telefone 2862

OperaOõee - Doença. ai s.nllO
ra. _ Cllnlca a8 Adultot

Curso de Especlallzação no ]!OIPI
tal dOI Servldorel do Jlltado.

(Serviço do prot. Mariano di An,
drade}. Consulta.: pela manlli no

Hospital de Caridade. 'A tarde du

16.30 hora.s em diante no COJlluJ..

tório. à Rua Nune. Machado. 17,

esquina da Tlraden... - 'rei".
2766. Re!lldêncla - Rua .ar.
chal Gama D'Eça n.o ln - T'l.

1120.
.'

��:f
DR. AYRTON DE OLI

VEIRA

DOENÇAS DO PUL.�O
� TUBERCULOS. -

Conlultórlo - Rua FIllpI

Schmldt, 88 _ Tel. 1801.

Horário: dai 1.4 àl 16 boral.

Re.ldêncllll - FellpI Sohm1dt.
n.o 117.

DR. ANTONIO MUNIZ DE

ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGlA
ORTOPEDIA

Consultório: João pinto 14 -

Consulta: dai Hí à' 17 hO;U, dl'_
rtsmente. Meno. ao••ábado•. RI- v

sldêncla: BocaJ-uva, 1311. Fonl !714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomad.o pela Faculdade Naolo
nal de Medicina da UnlVIIl'Ildadl

do BTa.U

Ex-Interno por concUflO da Ia..t ;

nldade_Escola. (serviço do prot.
Octávio Rodrlgue. Lima). .:1-
Interno do Serviço de Cirurgia do

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

JaneIro. Médico do HOIPltal d.

Caridade e da Maternldadl Dr.

Carlol Corrêlll.

DOENÇAS Dm SBNHORAS _

PARTOS - OPERAÇOIS -

PARTO SEM DOR pelo m�\odo
palco_protUailoo

Consultório: Rua João Pinto D. 10,

das 16,00 àl 18,00 hor... Atlnd.
com hor.. marcad... TIlltQDI
30311 - Relldêncla: RUI Glnlral
Blttencourt n, 101.

DR. LAURO DAUR..4
CLINICA GIJtAL

Especialista em molé.tlU ell St
nhoras e vi.. urln,rl... Curl ra_

dícal da. lntecçõel agudaa I crô
nicas, do aparêlho genlto_Ul'lnjJ'lo
em ambcu o. IMIXÓI. Do.nç.. do

aparêlho Dlge.tlvo I do .lIilma

nervoso. Hor6rlo: 10lAl li 11 I

21h à' II bor.. - ConmUórlo:
Rua Tlradente•. 12 - 1.0 andu

- Fone 11246. RlIldlnola: )tUI

Lacerda Coutinho. 11 (Cb,ollll'a 40

Espanba - ronl 1141- _

Dr. Hélio 'eixol'!

ADVOGADO

Escritório _ Rua Felipe
Schmidt na 37 - 20 Andar -

Sala 4.

Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.
Telefone _ 2422.

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS _ CIRURGIA �

CLtNICA GERAL .

Consultório: Rua Cel. Pe

dro Demoro 1.627 _ Estrei

to, das 16 à!J 19 horas (ao la�

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

_ Estreito Fones 2322 e

6367. ', I !IJ

D.B� HUBI GOMES

MENDONÇA
M&mCO

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
IWsidêneia:

Rua Gal. Bittencorn" n. 121,
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Schmldt A••'1.
Esq. Álvaro de Ca"alho.
Horário:

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

Doençea de Senhora. - prooto

logla - iletrloldadl .'dloa
Consultório: Rua VIctor .11_
relie. D.O 28 - Telefone 1107

ConBultal:, Daa ]fi horal em dlan'l.
Resldênola: Fonl. 8.4U· RUI Blu-
mensu, n. 71.

ORA. EVA B. SCH'WEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstia. de anua e recto.
T!'atamento de hemorroidas, fiatulaa••te.

Cinraia &Dal
CONSULTóRIO: - F,ua CeI. Pedro Demoro, 1553

Estreito

DENTADURAS INFERIORES.
Mli:TODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DRI MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA
RAIOS X _ PONTES - PIVOS
TRATAMENTOS DE CANAL

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

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERViÇO DE RA!OS X

Radiologistas: DRS. A. J. NóBREGA DE OLIVEIR,A
EWALDO J. R. SCHAEFER

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

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica

(Gruvldêz) _ Radiologia Pediátrica.
DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER:tl:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n, Onibus à por

ta (Almte. Lamêgo).

CUNICA SA'NTA CATARINA
Clínica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

Mauricio dos Reis - advogado
Norbetto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estado
Santa Catarina

I Correspondentes:
ING.LATERRA BRAStt.IA

•i ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO

ARGENTINA SAO PAULO

i• Ed. SUL AMÉRICA 50 andar.
O•
e Fones: 2198 e 2681 •

I�··················""'················"I
A V I S O

Dr. Guerreiro d·a Fonseca, especialista em ólhos -

Ouvidos - Nariz e Garganta tem a satisfação de comu

nicar aos seus .clientes· e amigos, que reabrirá sua cH
nica em FLORIANóPOLIS, em Março de 1961.

No momento está em estudos de sua especialidade
em CURITIBA. Onde está atendendo seus clientes em

seu consultório, sito a PRAÇA ZACARIAS, 80 - CON

JUNTO, 207 - EDIFíCIO JOÃO ALFREDO CURITIBA

CONVOCAÇÃO

(onYençã.� Municipal
O Partido de Representação Popular, Florianópolis,

p,ela Comissão de Reestruturação, de acôrdo com suas

atribuições, CONVOCA os seus filiados para a CON

VENÇÃO MUNICIPAL que se realizará em 17 de se

tembro, às 16 horas, em sua séde social sita ii rua Con
selheiro Mafra na 3, com a finalidade de elege.r o novo

diretório municipal.
Terão direito a voto, tod'os os filiados do partido

quites Iwm a tesouraria.
Florianópolis, 17 de agosto de 1960

(ass) - Dr. Jucelio Costa
Ari de Melo Mossimann
Oldemar Magalhães

rERRENO Bairro de Fátima - tEslreifo
Vende-se um medindo 13,10 X 28,00 situado em

esquina, com frente para rua Al'acy Vaz Calado.
Tratar pelo telefone 62-62:

,

,

-"".-'�
_ ... -.�- - . -,-
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GEII50 R"'MOS,
mesmo fora do Gov'rno, lá
demonstrou que acredl;a no

processo democrático
. de consulta ao pÓVO.

VOTE

::s:s:::,..:,..:i,i,isi,i,isi,i,i,..i,i,i>.isisi,i,isi,cSCSCSCSE:SE:SESEsiisisisisisisisisisisi,isisisc,---Ir.nm�lT;rto iA "0 F�TADO" Lm�

()S�C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado
ED. ZAHIA, 2.0 ANDAR TELEFONE, 2248

prob�::�:!� -;'f����I:X�:xualAtaques
- Manias

-1""S%"'%\%\'\\\\%%%%%%\S%%\%\à8\S\%\\%\'S\:Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia _

Insulinaterapia - Cardiozolorapla - SonoterapIa e

-

J
-

Morl·lz S BPsicoterapia. • OaoDireção dos Psíquíátras -

I'
· , ·

DR. PERCY JOAO DE BORBA ('

DR. JOSlil TAVARES IRACEMA -odfIIIIJJII'>
"
__

: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :

p�1.1 OJI CONSULTAS: Das 15 às 18horas. ,_.

C• Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 iS ..
I (Praça Etelv_lna Luz) • ,........................._ ,.- l/ .

fli
�"'�.c.�

10

�
..

. 0IJIIA1fTf TODD lIA

STUDIO JURíDICO / '" �� nos VA/)�J(Js .

de
I %M-�D�\,.,�t;;7t' ,_�

�
- 1

"A SOBERANA" PIUC.\ Ui DE NOVEMBRO - ISQUINA
aDA FELIPE 8CJ1MIDT

'ILlAL .•A SABJ:&ANA" DISTRITO DO SSt'ESITO - CANTO

A P R E -N D A I N G L E S
com-o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO - DENTISTA

Clínica - Prótese - Cirurgia Bucal
Raio -x - Infra Vermelho

Preparo de cavidades pela alta velocidade
BORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultório e Residência:
Rna Jerônimo Coelho, 16 - 1.0 andar - Fone 2225

Exclusivamente com horas marcadas

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇõES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.o 167 -- C.R.E.A. _ 10.- REGIAO - S.C.
Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

DR. MIGUEL E. M. OROFINO
CIRURGIÃO _:::_ DENTISTA

PELA
Universida,de do Rio Grande do Su1
Clínica de adultos - Raio X
Dentisteria operatória pelo processo de alta
velocidade - AERO TURBEX FAIRFAX
E�clusivamente ,com bor.as marcad'as
Consultório - Ed. São Jorge - conj. 16-17-18
Tel. 2862 - Rua Trajano - 1.0 andar.

CELSO RAMOS sabe que os recursos do Estado
devem ser planejadamente aplicados em:

* rran,pOrftJ

* Energia Elétrica

* Educação
* Agricultura
* Saúde Público

* Incentivo à P..ca

* Um ·Banco que seja do Povo tatarinense

* Me/hor/ll dos Serviços Públicos

EM CELSO

Ro eouelhelr. lIJatr., 110
Telefone 8022 - C«a. Postal 189

_ Inderêço Telerráfieo ESTADO

OIRETOR
l1ube.. de Arruda. aamol

G B R E·N T.
Dominllol Fernande. de ÂQulllo

REDA 'rORES
Osvaldo Mello - Plãvio Alberto de Amorim _ André
Nilo Tadasco _ Pedro Paulo Macha60 - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lensí

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodll'igues Cabral
_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

?rof. Othon d'Eça _ Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Mánoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto _ Walter
Lange _ Dr. Acyr Pinto da Luz -- Acy Cabral Teíve -
Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

POBLiCIDADI
Osmar A. Schllndweim - Aldo Fernandes - Virg1l10 Dias
- Ivo Frutuoso.

SIPR.S.,N'I'AJI'I'.
lhprt••a_t.c_ A. 8. Lar. Lt...
RIO:- Rua Se....r Data •• -

-

... &.alar
T.L 111.14

�- Paul. Rua Vlt6rta í6'l -- e•• I II -

TeJ. 14-8'4'
8crvtç.. TelelT6fJe. da UNl'OD PIlES tU-P)

AG.NHS • CORUSPO�D.NTIIg
•• T6dot ...aDlel,lo. f'- �AN.TA. CATARINA

A,NV,NC .. JI
Ih"'ut. ce.trate. de acord. e•• a taMII •• "K.r

ASSINATURA A..NUAL CR$ 600.00
A direção não se respcusabilUa pelos

:oIJ�eito5 emitidos OC'lS artiiZos assinado�.

L O , E S
Com grande lac1l1dade de pagamento, ·vende-se lote.�

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Pen�tenciária. Podendo o comprador construir iua
casa, imediatamente.

Vendas: Edifício Montepio 3.° andar _- Sala 305

Fone 2391 e 3426.
--�------------------------------------

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schm1dt, 14 _ 2.0 andar _ FlortanO-pol1s
Dr. Acácio Garibaldl S. Thiago
Dr. José de Milranda Ramos
Dr. EvUás10 Ner)' Caon

Questões Trabalb1stas _ Causas clvets, comerciais, erimi
nars e fiscais - Adm1n1straoão de bens - Locação e ven

da de Imóveis - Naturalização - Inventários _ Cobran

ças - Contabll1dade: escritas, balanços, análisel' � 'Qerlclall

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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T'REZ1f R'EABILlTOU·SE: 3 � O SÔBRE O' AUSIRIA - Em prosseguimento ao Campeonalo Ciladino de Futebol Amador, os conjunlos do
Treze de Maio e Auslria�foram protagonistas do único prélio d:a sabatina, assisli�o por pequeno público. A' equipe Irezida, reabili
lando-se de forma ampla do seu insucesso de estréia, quando conheceu desclgradável goleada, censeguiu bela vilória sôbre o an-

lagonilfa, pelo escorede três lenfos a zéro.
.

)
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ii�Prosseguití O Campeonato Juvenil
Eslréia vitoriosa do Avaí que derrotou o Allélico por 1 xO ....; 'Figueirense rea,bili:lado: vilória so�
bre o Bocal·uva' A Seleca-o da 'Rod'ada quando aos 36 m�nutos, nu.' terminou. Outr?s detal�e�; Estava selada a sorte da par.

'.
una carga do Aval a pelota L° tempo ; Aval O x Atlétí , ]. tida ao mesmo tempo 'que Se

Prosseguiu na manhã de

I assim
maior movimentação 1

sobrou para Hermes, que se co O. Final: Avaí 1 x Atlé. registrava uma grande sur.,

?omi�g'o,a o. campeonato ,de no círculo central da cancha. adia�tara. <? zagueiro p�o- tíco O. Tento de Fernando aos presa. Outros detalhes: LO"

juvenis da cídade com a rea, ,Todavia, apareceram oportu, gredíu e atirou forte envie, 36 minutos. Quadros: Avaí: tempo: Figueirense O x Bo
lização da- segunda rodada I nídades para os dois lados zado. A pelota encontrou o Dinarte; Enio, Hermes e caiuva O. Final; Figueirense
que constou de dois jogos. que todavia foram desperdí, poste lateral direito e voltou Vilmar (Nelson) ; Wilton e 2 x Bocaiuva 1. Haroldo e

No primeiro, verttícou.se a I çadas, com Os avantes chu , ao 'gramado, encontrando Elmo; Américo, Fernando, Pedrinho goleararm para os
Ivitória dtíícíl c cavada, doi

I
tando para fora, ou encon- Fernando que na corrid,a, de. Alemão, Prenda e Edson. vencidos, Quadros Figuei·

onze avaíano sôbre o ��léti. trava mos arqueiros a ba.rrei.1 �1''etouO'. teríto ún�co d� pele. Atlétco: Wlson; Marcos, Ge- rense : Luiz Carlos; Vadinl'lo,
co enquanto que no prélío de ra às suas pretensões, Neste I ja, sob intensa víbração dos raldo e Silvio; Raul e Ail. Nelson e Marne; Jurandir e

f.undo o Figu�irense, reabi-I rítmo de jogo, o prélio foi! jogado.res àzurras. Ainda ICO� son: Getúlio, Maury, Osmar;' Arnaldo; Haroldo, Ivo (Hum.
Iítandocse do insucesso de, chegando ao seu término. o Avaí no ataque o cotejo Difonso e Jsé. Arbitragem bertoj , Pedrinho, Waldémiro,
domingo último, alcançou vi.

__,.___

boa de José Silva, auxiliano e Mario. Bocaíuva: Teodorl.,
tória expressiva por 2xl, .

b E B
por Salva.dor Lemos dos san, co; Alanir, vaidecí e Wilson;

diante do Bocaiuva, consíde- Movimentam-se os (lu es m usei tos e Antônio Silveira. Anor- Nilson e João; Osvaldo, As.,.
rado até então forte candí; malídades não houve. drubal, Aldo, Walfrido (Jor.,
dato ao título, Vejamos en, de Re'forcos R�ABILITOU-SE o ge) e Jesus.
tão como' transcorreram os • FIGUEIRENSE O árbitro foi o sr. Salvador
dois cotejos, separadamente. Faltando alguns dias ape, Antônio do Floresta, Ninha Sinceramente, não acredí, Lemos dos Santos com um

SO'MENTE NOS ULTIMOS nas para O' início do grande do Tupy entre outros. O Pal; tavamos numa vitória do trabalho aceitável.
MINUTOS O TENTO DA VI- certame estadual, Os clubes meíras abrirá esta semana o conjunto do Figueirtnse, na A renda somou cr$ 300,00

TO'RIA AVAIANA através dos jogos amistosos, seu cofre, para as grandes ma-nhã de domingo diante e anormalidades não houve.
Avaí e Atlético estrearam tentam dar as suas linhas a compras. O Carlos Renaux, do Bocaáuva, por duas razões A Seleção da Rodada

no certame,' abrindo a se, coordenação necessária entre conseguiu a volta do atacan, 'muito símples, No intuito de incentivar
gunda rodada. As duas equí, suas linhas, bem como, ana- te Pereirinha e pensa em LO) O tearn alví negro dí- Os jogadores, vamos apre.
pes, apresentando-se com. lisar com o máximo culdado contratar Ivo, Quatorze e rígido por Adão Nogueira; sentar a seleção da rodada,
pletamente diferente do on , Os fatores mais falhos do Sarará. O Paísandú, além de havia sido goleado por 9x1, bem como o craque. Eis:
ze que lançaram em campo quadro, a fim

.. de procurar comprar o arqueiro João domingo pasado pelo Paula Luiz Carlos do (F); Mar

por ocasião do Torneio Iní , reforços, pois sabem que a Paulo, adquiriu Alderi e Mi- Ramos e 2.0) Enfrentaria o cos (A), Nelson (F) e Geral.

cio, realizaram um trabalho campanha do estadual '\'ai ma .quer Paraguaio que [o , Bocaiuva, até então um dos do (A); Nilson (B) e Elmo
convincente, tendo o cotêjõ ser dificil, vai ser das mais ga pelo Tup:y mas que vem fortes candidatos ao título (A); Haroldo (F), Fernan.
em todo o seu desenrolar a·lárduas, O Avaí, pensa em treinando no Floresta. Eu. I máximo, do (A), Pedrinho (F), Pren
gradado ao diminuto públí, Loló, Bonga, Alípio 'e Gilber. quanto isso Ferroviário - e

I Mas, o futebol é O' esporte -da (A) e Mario (F). Como

0Q presente ao estádio dr. to ,um bom quarteto de jo, Hercílio Luz, que vão pispu- das surpresas, e assim sendo, craque da rodada, depOIs de
Adolfo KO'ri,der. A primeira gadores que poderá ser utí- tal' a série "melhor de tres", I coube ao desacreditado onze demorado estudo optamos
etapa foi totalmente equílt, lissímo ao campeoníssímo. o p�ra.a decisão d� certame :e_1 do Fura'::ão Negro, a proeza pelo nome do avante Pedri_
brada ,tanto é que o placard Figueirense deverá contar gl�nal ,apenas tem

,em
mIra

I de <ôerrotar o forte Bocaiuva nho do Figueirense, sem dú.
não foi movimentado. Toda- oom Emiclio, Ciro, Hamilton. dOlS ou �res valores de real

por 2xl. No primeiro tempo vida um jogador de futuro.
via ,na segunda etapa, o O Paula Ramos que só parti. e:&pressão. Os jogadores do. o cotejo foi d-esinteressante
Avaí, fazendo .um bom tra. cipará do campeonato na sua Grêmio, sãO" os grandes visa.

I pO'ls apenas foi notad'O o en_

balho na meia cancha, poude f.ase decisiva, pensa em Eu_ dos. Assim, podt)·se perfeita. t�siasmo com que O'S futuros
se destacar levemente de seu des, por enquanto .0 Cimen- ,mente se constatar a grande cr,9.lqtj.es lutavam para con.

opositor e oferecer sério pe_ port contratou Marú e Ré. movimentação em que se en_ seguir na vantagem no

rigo .a, retaguarda contrária. Uo. O Marcílio Dias desejava ,�ontr.am os clubes de todO' o marcador. Na fase final, to
Todavia, Os trabalhos d'as Cleuson. O Olímpi'zo, pre. Estado, no intuito de refor. davia, embora o cotejo não

dua,s def,ensivas

anulav,
am as tende vários jogadores além

I
çarem suas equipes para a :melho,rasse técnlcamente,

investidas mais perigosas do dO's que já conseguiu: Schip· penosa caminhada que se pelo menos apresentou os O Fluminense continua in.
ataque adversário, tO'rna.ndo \

mam e Lazita. Quer agora .iniciará no próximo dia 18: tentos que despertaram Os victo e na liderança do Cam.

, desportistas que ,até então peonato CariO'ca de Fu�ol,

MELHORIA DO SERV ICO PUBLICO
cochilavam nas arquibanca_ �apesar de ter, ante.ontem,.

.

.

das. O F1gUEürense foi o pri. perdido um ponto, resultado

[�������������������������������������J me�o a.marear, Numa de do empa� de 1x1 h�� ao

suas avançadas o ponteiro FlamengO', O Botafogo cõií�-
Mario ,dominou o ,couro pelo guiu a única golea'c:J.a da roo

setor esquerdo e centrou mag dada: 6xO sôbre o "lanter.
níficamente, e n .contrando. na" que é o São Cristovão.
Haroldo b.em ,zolocado 'que Demais resultados: Bangú 1

com um acalma impressio. x Olaria O, Vasco 3 x Bon-.
nante, cabl?ceou para o fun. sucesso O, AmérÍ'za 3 x Cano
do das redes do arqueiro to do Rio O e Madureira 2 x

Teodorico. O Bocaiuva, sen- Portuguesa 1. Em vista des.
tiu o golpe e partiu para .cl. ses resultados, a classifica
ma do Figueirense que se ção dos concorrentes passou
defendia de todos õs modos. a ser a seguinte, por pontos
Porém, num desses ataques, _perididos:
o zagueiro do preto e bran- 1.0 lugar - Fluminense, 2

co, Nelson, falhou deixando

f
2.° lugar - América, 3

Aldo tomar-lhe a frente para 3,0 lugar - Vasco, 4
atirar indefensávelmente de 4,° lugar - Botafogo e FIa.
dentro da pequena área, pa. mengo, 5
ra igualar o maDcador, Per. 5,0 lugar - Bangú, 9
dura então a fisionomia do 6,° lugar - Madureira,
match, com o Bocaiuva for- Portugíuesa e Olaria, 10

9ando a retruguarda contrá. 7.0 lugar Canto do
ria em busca do ponto que Rio, 11
seria o da vitória. Mas, ao 8.° lugar - Bonsucesso, 12
faltar um minuto para o en. 9�0 lugar - S. Cristovão, 15
cerramen.to da partida, Pedri Jogos da próxima rodada
nho é lançado pelo centro da que é a ante.pem!ltima do
área em profundidade. O turno: Vasco x Bangú, Amé
melhor elemento do Figuei. rica x Botafogo;-Fluminense
rense,. levu -a melhor sob um x Madureira, Port�guesa x

contrário e na corida desfe. ,Olaria, Canto do Rio x Bon.

riu potenlte arreml?Sso para sucesso e Flamengo x São
vencer 'o arqueiro boquense. Cristovão.

Cam,peonalo
Carioca de
Fulebol

---

. , .. ; r:.''I1j

A buroç_racia tomou conta de Santa Ca
tarina. Hoje em dia é difícil até. pagar
o impôslo devido ao Estado.

É necessário melhorar os Serviços PúbJ...i
cos de tal jeito que todos aquéles que te
nham assuntos a tralar nas repartições
públicas sejam atendidos num mínimo de

tempo possível,

Ninguém gosta de b_urocracia, Se ninguém
gosta, a burocracia não se justifica. Olimpíadas Sesianas Serão Realizadas

-

'Pela Primeira Vez no Estado
�

Pe1a primeira vez na histó_
ria 'elo futebol amador do

Estado, serão realizadas as

. Olillllpíadas Sesi\'tnas, progra·
mada e organizada pêlo SESI.
As Olimpíadas, terão seu

início no dia 24, termbinando

Com CElSO no Govêrno teremos um Serviço Público eficiente e desburocratizado. dia s.eguinte ou ,- seja 25, de_

senrolando.se totalmente na

cidade de Brusque.
Estarão partiCipando deste

grande desfile de atlétas, re- 2)
presentações de Florian6pó.
lis� Brusque, Rio do Sul, en- 3)
tre outras.

"O T E ·EM

(aramurú 2 X (ruzeiro, de Palhoça �
Excursionando na- tarde de domingo último a cidade

de Palhoça a equipe do CARAMURÚ
_

desta Capital
venceu de forma categórica a equipe do Cruzeiro daque
la localidade pelo marcador de 2 a O, com tentos de

Odilon.
Quando eram decorridos 40 rnts. do primeiro tempc

o ponteiro esquerdo do Caramurú Ioni, sofreu violenta
falta abandonando o campo para não mais voltar, sendc

que mais tarde foi medicado no posto do Samdu no Es
treito.

A equipe do CARAMURú ainda no primeiro tempc
saiu de campo devido a péssima disciplina dos locais

que vendo diante de si a derrota apelaram para o jogc
violento e o abuso moral dos jogadores aos seus adver
sários.

,

A equipe do sargento Clodoaldo jogou e venceu com:

Amadeu, Osmar, Cebalos e 1\1azinho; Aliatar e Pedroso;
Wilma r, Pereira, Odilon, Capenga e Ioní.

Na preliminar empate de 1 a 1.
Juiz da mesma localidade com péssima atuação,

permitindo o jogo brusco por. parte dos locais.

RUI LOBO
-

Com um fortíssimo vento soprando do quadrante
norte a Federacão de Vela e MOtOl: de Santa Catarina
fez l:ealizar ná'manhã de domingo a regata de ahertur
da temporada, 1�60/61, tendo por palco a baia sul de FI

rianópolis. As regatas (classes sharpíe e lightning) f�
ram em homenagem às Fôrças Armadas e contou' com (Y
prestígio das' seguintes autoridades: Capitão de Mar e

Guerra Ernesto de Mourão Sá _ capitão dos Porte
CeI. Rubens Barra, comandante do 14,() Batalhão de Cu

çadores, Capitão Tenente Amaury Nascimento, repre]
sentante do comando do V,o Distrito Naval 'e Capitã
Rogério Schmidt representante do SI" Governador dJ<
.Estado.

,.

Às 9 horás, com o cQmpal:ecimento de autoridad
velejadores e desportistas em geral, foram içados
pavilhões do Brasil, Federação de Vela e Motor de Sa
Catarina, Veleiros da Ilha e Iate Clube de Florianópo
sob vivos aplausos dos presentes.

A ,parte esportiva, iniciada logo após, contou Cf

o comparecimento de quatro shar,pies do Veleiros
Bha, e um sharpie e três lightnings do Iate Clube. E

perava.se a ,presença de um maior númerO de bar
contudo, o forte nordeste que soprou durante tôdl
noite anterior, afuguentoll da raia a maioria dos com

tidores. A comissão de regatas, fimcionando com J
Pinto de Oliveira e Cristaldo Araujo deu o tiro prep�
tório para a .prova de sharpie e minutos após o tir, ()

partida. Num golpe infeliz, a dupla campeã brasi '\�

Walmor Soares. Os:waldo Fernandes, não atingiu �,

lizamento de largada sendo obri,gada a i',cãmbar em ri

para alcançar a bóia de largada. Mas, para surpresa
ral, os campeões brasileiros já na montagem da pr'
i'a bóia, eram os primeiros classificados, ,posição qUf
mais vieram a perder. Pelo segundO posto, travo

uma luta seilSacionalentre-;;-bai·cos Ron Tiki (Os
do Nunes) e Argonauta (Pedro Soares), levando a

lhor êste último na derradeira volta. ltagiba' (Rc
Cuneo), foi o quarto classificado e Rafael Linharel
lho, fazendo o seu reaparecimento, preferiu abano
a prova na segunda volta do triângulo.

A regata de lightnings, contou com três dis;pui
tes: Toró (Lauro \Santós), Astral (Luiz Faria) e '11
gará (Anibal Prado). Num golpe de rara felicidacl

barco Toró deu uma saída espeaclJlar, barlavente\

ótimamente e realizando uma regata' feliz, sagrou·'
vencedor da prova,. derrotando os invencíveis ,camp

catarinenses. Ainda na última volta, o experimentai
moneiro Luiz F;aria tentou sob tôdas as formas uh

sal' o ponteiro da regata, mas teve de render ..trib'

pouco rendimento da sua embarcação na manha

mingo, A nota digna de elogios nesta 'prova foi a a,

assumida pelo comandante Anibal Prado, que

exemplo da mais sadia esportividade, logo no inic.

manhã náutica viu-se privado da vela de prôa ('
quaido atracava no trapiche do Veleiros da Ilha. E

tanto, êle mesmo ficou arrumando a sua vela, 'lui
contra Q tempo a,pra alcançar o tiro de partida e ú

liz, pois participou da reg'ata, e demonstrou a todo'
no esporte o que importa não é a vitória e sim, com

Os resultados técnicos das regatas foram os segu •• '

PROVA DE SHARPIE
1) - Pioneiro - Walmor Soares e Oswaldo Fern

2) - Argonauta - Pedro Soares e Odinaldo 01
3) - Kon Tiki'- Oswaldo Nunes e Ney Walmor

bener

4) - Itagi:bá - Roberto Grilo Ctmeo e Fausto
plona

..

A dupla Rafael Linhares Filho ••José Carlos é
guini abandonou a prova na �gunda ,-'lta.

PROVA DE LIGHTNING
1) Toró (Lauro Santos, Pedro Bosco e Carvalh;

mando)
Astral (Luiz Faria, Arnoldo CUl1eo e Haroldo
bato)
Tangará (Anibal Alfredo Prado, Pedro Silveh
Agostinho Videira).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�JUIZO DE DIREITO DA CO. dos ou sofressem oposíçãç aI. munhas e visto�ia. D. e �.
MARCA DE TIJUCAS. guma. 3.0 - o- terreno rere- esta, Pedem Defenmento. TI.

�DITAL DE CITAÇAO, COM rido comprado pelos S�pli. [ucas, 2� de julho de" 1960.
_o PRAZO DE TRINTA DIAS, cantes mede cento e qumze (as.) Joao Bayer Neto. Em
DE INTERESSADOS AUSEN. (115) metros de frentes que

I
dita petição foi exarado o se-

TES, INCERTOS E fazem a Oeste e quatrocen- guinte despacho: -;- "A., co:-
DESCONHECIDOS tos e vinte (420) metros de mo requerem. Designe o Sr.
O Doutor Manoel Car- fundos que fazem a Leste, Escrivão dia, hora e local
mona Gallego, Juiz de ou seja com a área de qua- para a justificação, reítas as

Direito da Comarca de renta e oito mil e trezentos devidas intimações. Tijucas,
Tijucas, Estado de metros quadrados (48.300), 30.7-1960. (as.) Carlos Ter.
Santa Cátarina, na tendo atualmente, as con, nes - J. de Paz, no exerc. do
forma da lei, etc.. . . f,ront�ções seguintes: - li. cargo de J. de Direl.to". -

FAZ SABE1;l. míta-se na frente, pela Oes. Feita a justificação foi pro.
a todoa quantos o presente te com' a rua Nova Trento; ferida a seguinte sentença:
edital de citação, com o pra. tr�vessão extremando com - "Vistos, etc. Julgo por sen
zo de trinta dias, de ínteres- terras de Francisco vítcos, tença, para que produza seus

sados ausentes, incertos ,e cky; ao Norte com terras de lega!s. e turídicos efeitos! a

desconhecidos, virem ou dele Henrique Rosa e ao Sul com [ustíríoação de fls., procedida
conhecimento tívérem, que ditas de Dionízio João Cor. nestes autos a requerimento
por parte de Artur José Du- rêa. 4.0 - E, como os suplí- de Artur JOílé Dutra e s/mu,
tra e s/mulher, lhe foi dírí- cantee por si e seus ante. ,Iher Maria Tomazi Dutra. Ci.
gida a petição do teor se; c,essores possuem o aludido tem.se, por mandado, os

guínte: - "Exmo. Sr. Dr. terreno tal como se acha su, confrontantes conhecidos do
Juiz de Direito da Comarca. pradescrito, há mais de vín- ímósel: por editais, .com o

Artur JOflé Dutra e sua mu- �e anos,
. mansa e pacifica. prâzo de trinta dias, na for.

lher Maria Tomazi Dutra, mente, sem opoeíção ou em. ma prevista no § 1.0, do art.
brasileiros, casados, êle la. bargos de espécie alguma, 455, do C.P.C., os interessa.
vrador e ela doméstica, resí, 'querem legitimar sua posse dos ausentes, incertos e des
dentes em Joaia, nesta cida- nos têrmos do art. 550 do conhecidos; pessoalmente, o

de por seu advogado/abaixo I C.ódígo Civil Brasileiro, mo- Sr. Dr. representante do M.

as;inado, vêm dizer o ssguín, dificado pela nova redação Públíco na . Comarca. Sem
te: 1.0 Por documento parti. da lei 2.437 de 7 de março de custas. ;

cular compraram de patri.-11955, combinado com o art. ·P.R.];.· �ijticas, 3 de setembro
cio Ai:J.tero Correia ,e sua mu, 552 do mesmo Código. Para de 1960. - (as) M. Carmona
lher Maria Anatália Correia, .díto fim requerem a designa. OaUego - Juiz de Direito".
em data de 29 de agosto de ção do dia, hora e lugar para .E para que chegue aO conhe ,

1959 um terreno situado nes, a justiifcação exigida pelo ·cimento· dos interessados e

ta cidade à rua Nova Trento. art. 451 do Código de Pro. ninguem possa alegar ígno.,
2.0 Patrício Antero Correia e ceeso Civil, no qual deverão rância, mandou expedir o

sua mulher Maria Anatálía ser inquiridas as testemu- presente edital que será arí,
Correia já eram possuidores nhas Adelão Rocha e Bento xado na sede dêste Juizo, �o
dêste terreno há mais de Silveira, ambos lavradores, lugar do costume, ,e, por co

vinte anos onde viveram du- residentes em Joaia, nesta pia, publicado UMA VEZ no

rante todo êste tempo, sem cidade. Requerem, outrossim, Diário da Justiça e TRi!:S
.que jamaía fossem molesta. depoía de feita a justifica. VEZES no jornal "O Estado",

cão, a citação pessoal dos de Florianópolis. Dado e pas,
atuais confrontantes Ftan. eado nesta cidade de Tijucas,
cisco Vltcoscky, Henrique aos cinco dias do mês de se

Rosa e Dionízio João Corrêa tembro do ano de mil nove.
bem como do representante cent.os e sessenta. Eu, (as)
do Ministério Público, e, por Gercy dos Anjos, Escrivão, o

editais, dos Interessados au- datilografei, conferi e subs
sentes e desconhecidos, todos creví. Isento de selos por se

para acompanhar os têrmos tratar de' Assistência Judi;
da presente ação de usuca, ciária. (as) M. Carmona Gal ,
pião, depois da terminação lego - Juiz de Direito. Está,
do prazo doe edítaís, nos têr, conforme o original afixado
mos do art. 455 do Código de na eede dêste Juizo, no lugar
Processo Civil, por meio da do costume, sôbre o qual me
qual deverá ser reconhecido reporto e dou fé.
e declarado o domínio dos Data supra. O Escrivão:
Suplicantes sôbre o aludido Gercy dos Anjos
terreno, ficando citados, aín-
da, para no prazo legal, a.

presentarem contestação e

para seguirem a causa até
final eentença, sob as penas
da lei. Dá-se a esta o valor
de cinco mil cruzeiros para o
efeito. da taxa judiciária.
Protesta·se provar o alegado
com os depoiméntos pessoais
de interessado[l e de teste.

GOSTA DE CAFÉ?
ENTÃO PEGA CAFÉ ZITO

PRECISA-SE
NECESSITA·SE DE UMA EMPREGADA QUE
SAIBA COZINHAR - PAGA-SE BOM ORDE.
NADO. TRATAR À RUA JERONIMO
COELHO, n.o 3 � apto. 1.

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

ALUGA-SE
UMA CASA COM 4 QUARTOS E DEMAIS DEPEN.

ÊNCIAS A RUA CRISPIM MIRA N° 31 TRATAR NA

VA BOCAIUVA N° 83.

-

no selôr da EDUCACAO
,

SANTA CA TARINA precisa de um govêrno que ienha como meia:

Criação de 239 mil novas matrículas primá·
rias, sendo:
'I

* Instituição de um programa de concessão de
15 mil bolsas escolares, sendo 1.000 no pri·
meiro, 2.000 no segundo, 3.000 no ter·

ceiro, 4.000 no quarto e 5.000 no quinto ano

de govêrno.
* Salário condigno para os professores
* Criação de escolas profissionais de nível

pós·primário e médio

* Federalização da Universidade de Santa
Catarina

18.000 em 1961
25.000 em 1962
33.000 em 1963
43.000 em 1964
54.000 em 1965
66.000 em 1966

€xecução pelos Municípios de programas de

�ducação com recursos do Estado

LSO RAMOS entende que a educação é o mais rentável
os investimentos que o Estado pode fazer.

.AIIIIi
- � ,_.- .

quem quer que seja; 2.° -

Que o referido terreno está
localizado no lugar "ITINGA"
Primeiro Distrito dêste Mu.
nicípio ,e Comarca, e tem o

formato de um tríângulo com
a área de 21.546 metros qua;
drados e as seguintes dímen;
sões e confrontações: - ao

Norte, 228 metros, com o Rio
Tijucas, a Leste, 234 metros,
com Manoel Antero e a Oes
te, 144 metros, com Vicente
Inês; 3.° - Que o suplícan,
te cultiva o terreno, colhen
do do fruto de sua lavoura o
necessário para o sustento
seu e de sua família; 4.° -
Que, em vista do exposto,
pretende legitimar a posse
que vem mantendo sôbre o
imóvel, Para dito fim requer
a designação do dia, hora e

local, para a justificação exi;
gida pelo art. 451 do C.P.C.,
na qual deverão ser inquiri
das, com ciência prévia do
órgão do M. P., as testemu,
nhas Vicente Inês e Manoel
Antero, brasileiros, maíores,
casados, lavradores, residen
tes no local do imóvel. Re.
quer, Outrossim, depois de
feita a justificação, a citação
dos atuaía confrontantes Ma
noel Antero e Vicente Inês,
residentes no local do ímô,
vel; do Repreesntante do Mi;
nistério Público nesta Co.
marca; dos interessados au

sentea, incertos e desconhe,
cidos, por editais com o pra
zo de trinta dias, bem como

do Sr. Delegado do Serviço do
Patrimônio da União, por
precatória, em Florianópolis;
todos para acompanharem os

JUIZO DE DIREITO DA CO.
MARCA DE TIJUCAS.

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

TES, INCERTOS E
DESCONHECIDOS
O Doutor Manoel Car
mona Gallego, Juiz de
Direito da Comarca de
T i j u c a s, Estado de
Santa Catarina, na

. forma dar lei, etc....
FAZ SABER

a todos quantos o presente
edital de citação, com o pra.
zo de trinta dias, de ínteres,
sados ausentes, incertos ,e

desconhecidos, virem ou dele
conhecimento tiverem, que
por parte de Pedro Domingos
da Silva lhe foi dírígtda a

petição do teor seguinte:'
·'Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di.
reito da Comarca. Pedro Do
mingos da Silva, brasileiro,
maior, casado, operária, resí,
dente e domiciliado no lugar
"ITINGA", dêste município
e Comarca, por intermédio
de seu Assistente Judiciário
e procurador (does. anexos),
com o devido acatamento,
vem à presença de V. E:xicia.
para intentar a presente
Ação de Usucapião, estribado
no artigo 550 do Código Ci
vil, com sua redação altera.
da pela Lei Federal n.? 2.437,
de 7/3/1955, no decurso da
qual, S. N. PROVARÁ: - 1.0
- Que, há maia de trinta
anos, está na posse de um

terreno de ausentes, de ma
neira pacífica, ininterrupta,
com ânimo de dono e sem

oposição ou embargo de

têrmos da presente ação, po
meio da qual deverá ser re;
conhecido e declarado o do
mínio do suplicante sôbre o
das intimações. Tijucas, 31.8-
1960. (as) M. Carmona -

Juiz de Direito". Feita a
aludido do terreno, ficando
cítadoa, ainda, para no pra.
zo legal, apresentarem con

testação e para seguirem a
causa até final sentença,
que deverá dete.rminar a ex •

díção do competente man
dado autorizando sua trans,
eriçao. Dá-se à presente o
valor de Cr$ 3.000,00, para os
eteítos legais. Protestando
provar o alegado com depoí;
mentes pessoais, inquirição
de testemunhas e vistoria, se
necessária, Pede Deferimen
to. 'I'íjucaa, 31 de agosto de
1960. (as) João Bayer Neto
- Assistente Judiciário". Em
dita petição foi exarado o

seguinte despacha: - "A. co.
mo requer. Desígno o dia 2
de setembro p. vindouro, às
14 horas, no Forum, para a

justificação, feitas as devi
justificação foi preferida a
seguinte sentença: - "Vistos,
etc. Julgo por sentença, para
que produza seus legais e [u,
rídicos efeitos, a justificação
de fls., procedida nestes au
tos a requerimento de Pedro
Domingos da Silva. Citem
se, por mandado, os con,
frontantes conhecidos do
imóvel; por editais, com o
prazo de trinta dias, os ínte,
ressados ausentes, incertos e

deeconhecldos, na forma pre.,
vista no § 1.0, do art. 455,
do C.P.C.; pessoalmente, o

Sr Dr reprel:lentante do M.

:PftblicÓ na Comarca. Sem

yu.stas
�.!. Tijucas, 3 de setembro
de 19,?0. - (as) M. Ca.r�on,�
Galleg\1 - Juiz de Díreítc .

E para tI-ue chegue ao conhe
cimento \�os intere9sa�os e

ninguem pà&�a alegar Ig,nO
rância, mantou

,expedIr.o
presente edita: que será afI.
xado na sede êste JUIZO, �o
lugar ao costu�..:,e, por co

pia, publicado UMÀ\\VEZ no

Díáfío da Justiça et, TR"ES
VEZES no jornal "O Er�tado",
de Florianópolis. Dado l� pas
[lado nesta cidade de T!!J..!lcas,
aos cinco dias do mês de sê
tembro do ano' de mil nove.
centos e sessenta. Eu, (as)
Gercy dos Anjos, Escrivão, o

datilografei, conferi e subs
creví. Isento de selos por se
tratar de Assistência Judi.
ciária. (as) M. Carmona Gal ,
lego - Juiz de Direito. Está
conforme o original afixado
na" [lede dêste Juizo, no lugar
do costume, sôbre o qual me

-

reporto e dou fé.
Data supra. O Escrivão:

Gercy dos Anjos

,;0'-

.

�ste símbolo nas construções é uma

garantia de' qualidade

JUIZO DE DIREITO DA CO. Suplicante sôbre o aludido
MARCA DE TIJUCAS. terreno, ficando citados, aín;

EDITAL DE CITAÇAO, COM da, par;" no prazo legal, apre.
O PRAZO DE TRINTA DIAS, sentarem contestação e para
DE INTERESSADOS AUSEN. seguirem a causa até final

TES, INCERTOS E sentenca, que deverá deter-
DESCONHECIDOS minar ii expedição do cornpe,
O Doutor Manoel Car- tente mandado autorizando
mona Gallego, Juiz de sua transcrição. Dá-se à pre.,
Direito da Comarca de sente o valor de Cr$ 3.000,00,
Ti j u c a s, Estado de para) os efeitos legais. Pro

Santa Catarina, na testando provar o alegada
forma da. lei, etc., . . com depoimentos pes90ais,

,FAZ SABER inquirição de testeJ?�InhaS e

a todo� quantos {) pt:esente vistoriat se necessana, P. e

edital de citação, com o pra. E DeferÍmento:- TijuCas,' 29
zo de trinta dias, de interes. de arrosto de 1960. (as) João
sados ausentes, incertos ,e Baye� Neto - Asaiste�t�e Ju:
desconhecidos, virem ou dele diciário". Em dita petIçao fOI

conhecimento tiv.erem, que exarado o seguinte despacha:
por pai.'te de T,eotônio Teodo- - "A. como requer. Desíl?ino
<1'0 dos Santos lhe foi dirigida o dia 2 de setembro p. vm.

a petição do teor seguinte: douro, às 15 horas, no Forum
_ "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di. para a j�sti.ficaç�o, fei.t.as as

reito da' Comarca. Teotônio devidas mtlmaçoes. TIJuca9,
T.eodoro dos Santos, brasilei. 30-8-1960. (as; M. Carmona

1'0, com 63 anos de idade, - Juiz de Direito". Feita a

casado, lavrador, residente e justificação foi proferida a

domiciliado nesta Cidade, no seguinte sentença: - "Vistos,
lugar denominado "JOAIA", etc. Julgo por sentença, para
por inte.rmédio de seu Assis- que produza seus �ega:i� e j!l.
tente Judiciário e procura- rídicofJ ef,eitos, a JustIflCaçao
dor (docs. anexos), com o de fls., procedida nestes au.

devido acatamento, vem à tos a requerimento de Teo

presença de V. Excia. para tônio T,eodoro dos Santos.
intentar a presente Ação de Citem-se, por mandado, os

Usucapião, estribado no arti. confrontantes conhecidos do

go 550 do Código Civil, com imóvel; por editais,. com o

su redação alterada p.ela prazo de trinta dias, na for.

Lei n.o 2.437, de 7.3-1955, no ma previS1ta no § 1:°, do art.
decurso da qual, S. N. PRO-

_
455, do C.P.C. os Interessa.

VARÁ: - 1.0 - Que, há mais dos incertos; pessoalmente,
de trinta anos está na posse o Sr. Dr. representante do
de um terren� de ausentes, M. Público na Comarca. Sem
localizado no lugar denomi. custas. N d' d h' h" t t"nado "JOAIA", nesta Cidade, P.R.!. Tij.ucas, 3 de setembro o Ia e oJe, a emquen a anos a ras, Jovens,

com 40 metros de largura por de 1960. - (as� M. ca.r�o�� alegres e che'ios de esperança, vos unistes pelos s'agrados
260 metr09 de profundidade, Gal1ego - Jmz de DIreito. laços matrimoniais.
perfazendo a área de 10.400 E. para que che�ue' aO conhe. Na Capelinha iluminada, entrastes ,com os ,corações
metros quadrados; 2.0 - Que CImento dos Intere9sa�os e

b'
dito terreno é um retângulo ninguem possa alegar ll?ino-

a pulsar de emoção, recebestes as ençãos especiaIs
e confronta ao Norte com a rância, m�ndou ,exp�dlr.o dêste augusto sacramento e saistes de mãos dadas, para
Rua Marechal Floriano, ao presente edItal Aque se�a afI. iniciar uma vida nova, assim bem juntinhas, lado a lado.
Sul com José Francisco Fur- xado na sede deste Jmzo, �o Aos pés do altar, jurando mútua fidelidade, auris-
tado a Leste com José Ga. lugar do costume, .e, por co-

t f
A

f t' t' I d Alt'
.

briel' de Souza e a Oeste com pia, publicada UMA VE·Z no es orças na on e mesgo ave o ISS1mO e vences·

herdeiros desconhecidos de Diário da Justiça e TR"ES tes, então, as lutas da vida.
- F,rontino Cabral de Freitas; VEZES no jornal "O Estado", E os anos se passaram ...
3:° - Que a posse exercida de Florianó�olis. Dado..� pas. Hoje, festejais vossas Bôdas de OlU·O.
sôbre o terreno assim descri· [lado nesta CIdade de TIJucas, Vosso lar está em festa, em festa os vossos coraçõesto é pacífica, ininterrupta, aos cinco dias do mê� de se-

cam "animus.domini" e sem tembro do ano de mIl nove. e os co'rações de vossos 7 filhos, 33 netos e 5 bisnetos.
oposição ou embargos de centos e sesse�ta. Eu� _(as) A vossa união feliz, qual frondosa árvore, acolhe.
quem quer que seja; 4.° - Gercy dos AnJOS, ES�l'lvao, o dora e amiga, floriu e frutificou. No calor do vosso
Que o Suplicante tem no datilografei, confen e S1ubs-

aconchego, buscamos e encontramos sempre carinho,imóv,el usucapiendo sua ca9a cr.eví. Isento d� s�lo� por �e
de residência e uma pequena tratar de AssIstenCla JUdI. consôlo, paz, compreensão e amor.

chácara; 5.0 - Que, em vista ciária. (as). M. Ca�m9na Gal:: Queridos pais, fostes, hoje, à Igreja, renOvar a ceri.
do exposto pretende legiti- lego - JUIZ de DIreIto. Esta mônia nupcial e fortalecer vossa união semi-secular.
mar a pos�e qUe vem man. conforme AO orig�nal afixado Não sois, mais agora, aquêles jovens sonhadores detendo sôbre o imóvel. Para na [lede deste Jmzo, no lugar .' .

dito fim r.equer a designação do costume, sôb!-,e o qual me ou�r�Ia. Ha prata em vossos cabelos, mas um sOr1'1SO de
do dia, hora e local, para a reporto e dou fe.

. _

felICIdade fulgurou no vosso terno olhar, quando trans.
justificação exigida pelo art. Data supra. O Escr�vao: _ pusestes os umbrais do tempo de 'Fátima.
4�1 dI? C:P'C'! �a qual deve- Gercy dos AnJOS Êste sorriso traduziu bem a paz de vossas consciên.
rao ser mqUIl'ldas aEl teste. "d d .

munhas Otávio Silva e João clas,. a serem a e de vossas almas, por terdes cumpn-
Francisço Vargas, brasileiros, do Ílel�ente o vosso dever.
maior.es, casados, <1'esidentes PaIS extremosos, neste dia de imenso júbilo ·para
n�[l.ta Cidade, o primeiro ope_

...
tôda a nossa família, nós, vos pedimos perdão pelas nos.rano e o segundo F. P. Mu. f lt Q

A_

nicipal, com ciência préVia do
sas .a, �s. ,uantas v,ezes naG correspondemos aos vossos

órgão do M. Público. Requer socnfIcIos, as vossas esperanças e aos vossos anseios.
mais que, depois d.e julgada Agradecemos a Deus ,por ter-nos conservado a vossa
po.r sen�ença a justif.icação,

'

indispensável companhia e rogamos aos Céus que uma
sejam CItados os atuaIS con- h d b

-
."

fronta,ntes José Gabri.el de
c
A u�a e ençaos venham coroar a vossa preCIosa eXIs·

Souza e José Francisco FuI'. tencla.
tado, residentes nesta Cida- Que possais viver ainda muitos anos na mais �er-de, o representante do M. feita união, com todo o nosso respeito filial, a nossaPúblico nesta Comarca e os gratidão e o nosso amor.interessados ausentes, inceI'.
toE.! e desconhecidos, êstes Seus filhos ofereceram aos seus pais João ToneUi e

por editais de trinta dias, to- Carolina Trazza Tonelli em virtude da passagem do seu
dos para acompanharem a 50.0 aniversário de casamento (Bôdas ,de Ouro) quepresente ação, nos têrmos do transcorreu no dia 8 do corrente mês.art. 455 do C.P.C., por meio r

da qual deverá ser reconheci. FiJ,hos: Luiza, Carlos, Iracema, Lêda, Osny e João
do e· declarado o domínio do Luiz Tonelli.

-Is

Impermeabilizantes

Cruzeiro F .. Clube
Comunica a todos os interessados, senhoras e cavalhei.
ros, que excursionará nos dias' 17 e 18 do corrente à
Joinville.

Partida dia 17 às 13,00 horas da Prainha
Regresso de Joinville dia 18 às 20,30 horas.
Passagem Cr$ 300,00 - Ida e Volta.
A venda de passagens está sendo na BARBEARIA

da Prainha com o Sr. Jaime Ricardo.

M:eus Queridos· Pais:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,COISAS QUE ACONTECEM
.

I
do Estado irá oferecer o ce, governador-caveíra, porque

SUB_CONSCIENTE. . . dilac ao Governador eleito, a maioria dos partidos já lhe

Gente do lado de cá tam, para que o Sr. CELSO RA- rez a caveira e vai eleger
bém ouve coísas do lado de MOS venha assumir 00 Govêr- CELSO RAMOS, Governador

lá, para saber o que êles di- no, a 31 de janeiro de 1961,

I
do Estado e DOUTEL DE

zem. E lê, às vezes, as suas de.Cadilac, tolda abaixada, ANDRADE, Vice-governador.
choradeiras. . .

a rím de receber os aplausos .

Era sábado, dia 27 de agôs, do povo catarinense, que já
to, e o nosso informante ou- anda farto de marmelausens. A trinta dias do pleito,
viu algo de Estudante em Repetimos que não pre, Já o colono de araque

Marcha, na Estação de Rádio, tendemos fazer a caveira do Não se anima, não vê jeito
que tem o nome daquêle fa. amigo do' "Caveirinha", nem De usar o "seu" Cadilac.

lecldo jornaL.. fazêr a caveírtnha do gover-

Depois que o orador enu, nador-caveíra que, antes de Chôro assim vai se escutar:
merou as qualidades dos seus ser candidato, já era candí.. "Nós compramos, consertamo

candidatos, que são os do dato e, agora, antes de ser E, depois, quem vai usar!?

lado de lá, Isto é, Jânio e caveira de governador, já é O Doutel e o Celso Ramos!! !"

Irineu, falou pelo sub-cons, CSSSSSSs:SSS%%SSSSSSSSS'SSSSSSSSSSSSSSSSSS,s,,,
ciente: "Ê POR ISSO, QUE
ESTAMOS COM LO'I'T!"

AUSTERIDADE
Os carros do Estado usa.

vam chapas brancas ...

AgOira, as chapas brancas
que andam pelas ruas são de
carros oficiais do Govêrno
Federal.

Onde andarão os chapas
brancas do Estado? - É a

pergunta que anda de boca
,em boca ...
Ora. .. andam por aí, es

palhados pelo interior do Es.

tado, em campanha eleitoral

da "eterna vigilância" e até
mesmo pelo centro e arredo
res da Oapital, em sua me-.

ta ...

Investígamoa e não nos foi
difícil verificar a enorme fila
de veículos particulares, em
placados com chapas amare.

las e sôbre-placas de 1959,
TOMANDO GASOLINA DO

ESTADO, nos 'depósitos da
Diretoria de Obras Públicas!
Fica, assim, explicada a

META. .. A meta. '. morfose
das chapas.

,.

PROGRAMA DO MES
SETEMBR'O

Dia 18 - Encontro dos Brotinhos

pia 25 - Encontro dos Brotinhos
'SS%%%%S%SSSSS%%SS%S%%%%%%%%%SSSS%%,%%%%%%%%

ÊLES AMARRAM A
CABRA ...

Não é que a gente goste de
fazer a caveira dos outros ...
Nem mesmo a "caveírínha"

do 'DIDICA, chofer de praça
que teve felicidade de possuir
um velho automóvel oadüac,
que se mercia o apelido de,
móvel, não se lhe podia cha,
mar de auto, antes de rece.

bel' sérios consertos, fora da

Capital.
DIDICA era o nome do

possuidor do célebre Cadilac

e CAVEIRINHA o do inter
mediário do negócio' feito
com o Estado de Sânta Cata.
rina .. .'

Pobre Estado de Santa Ca.

tarina! Em que mãos foste
cair! ...
O Cadilae é conversível e

daí o seu grande valor! S,er

viria para a vinda triunfal do
"colono" à posse do govêr,
no ...

Sabe.se que o dono do fa

moso Cadilac o deu ao Esta.

do, em troca de dois automõ-:
veis Chevrolet, um do ano de

1948 e do de 1951 o outro.
O de 1951 foi vendido, des,

montado, por Cr$ 250.000,00
e o de 1948, foi reformado e

vendido em São Paulo por
Cr$ 400.000,00.
O CADILAC foi mandado

para uma oficina de Blume,

nau, onde a reforma total
vai custar mais de Cr$ ....

-

300.000,00!
No Cadilac reformado, em

l1elezado, bonitão, de tolda

abaixada, viria tomar posse
do cargo, em 31 de janeiro
de 1961, o velho colono, que já
se cognominou de colono de

araque, do caviar, do cham,

panha, do wísky, e do ca;

dilac.
Nosso intuito não é fazer

uma denúncia do fato esca

broso e prejudicial ao Esta.

do e à austeridade do govêr,
no. Mas havemos de ficar

atentos, para sabermos e ve

rificarmos se o governador

CONQORC'O TAC CRU2EtRO 00 gUL

g� publicidade. - Fpoli!'..S�
-

---

DR. 'LAURO DAURA

REASSUM'IU A ClI'NICA'

====-== I I =====

APEDITIVOS �i;�'
�U8IC-A005 �,: '" ,-
DlAIMM'ENTE DAS /9As�8HS•.

�
\

TERMINAL MARíTIMA
HELIOGÁS EM ITAJAí

Agora com a inauguração da

Para festejar êste

O
marcante acontécimento

lhe oferece esta

FOGÃO BRASIL
4 bocas - Forno e Estufa

inclusive QU01l1 DE G�S b

INSUUCliJ Cu�:fl_E!n

•

mensais S
a partir de

heli /

..

Casa Eletrônica· Rua Felipe Schmith, 38
C. Ramos S. I.. Rua João Pinto, 9
Estab. ". Modelar" S.I1. Comércio· Rua Trajano, 7

Irmãos DauI S.II. Comercial· Rua Arçiprete Paiva, s/n (Edif. "!PASE")
Irmãos Glavan • Rua João Pinto, 6

.

Lojas EletrofécniclJ Comercial S. D•• Rua Tte. Silveira, 24/28
Oliveira Filho S. ft. t: omercial • Rua Deodoro, 15

RUA FRANCISCO TOLENTINO, 1

e em todos

os seus

concessionários

.

_. I
-f!ió�!<"",

f

XiNSINO.""..
A VENDA NAS-

BANCAS DE IORNAIS
E REVISTAS

PLANTÕES DE FARMÁCIA
Farmácia Sto.. ANT6NIO
Farmácia sto: ANTóNIO
Farmácia CATARINENSE
Farmácia CATARINENSE

17 -- Sábado (tarde)
18 -- Domingo
24 -- Sábado (tarde)
25 -- Domingo

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

o plantão noturno será eietu ado pelas farmácias Sto. An tõnio, Noturna e Vitória.

o plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 horas será efetuado pela iar. Vitória.

ESTREITOJEEP WILLYS - 54
18 =: Domingo
25 - Domingo

Farmácia INDIANA Rua 24 de Maio
Farmácia CATARINENSE Rua Pedro DemoroVende.se um, capota de

aço,' necesítado plntura,
Negócío -somente á vista.
Tratar á rua São José, 457

Estreito, com ALFREDO.

o plantão noturno será eietu ado pelas farmácias do Can to, Indiana e Catarinense,

A present'e tabela não poderá ser alterada sem prévia auto rização dêste
-

Departamento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Rápido rrBARRI�A VERDE" SIA
Transporle de .Cargas

'Em OrganizaçãQ
Tráfego Mútuo com o "Transporte� , �sn,i:' e

"Transarco - Transportes Rodoviãrtos
Matriz Filial

FLORIANÓPOLIS SãO PAULO
Rua Anháia n. 740

Rua Fco.o TolentJno 11'. 11
H Telefone: 52.74-79

. .

.

,26,[ Agência - SÃO PAULO

Telefone: 34-90
.�.. �

Rua Itll1rirí n. «)1
Caixa Postal n. 511 Telefone: 9-37.84

Ençl. 'reI. 'l'RA.NSVlllRDE End. TeI: TRANSVERDE
= .".�\

Agência
.�",",,'.� _.

Agências ....;

RIO D� JANEIRO LAJES
J _ J�I.

Rua Carmo Neto n. 99 LAGUNA

Tel,efones; TUBARãO (Filial)
32.17.33 e 32-17-37 CRICIUMA

End. TeI. TRaNSVERDE ARARANGUA, _ ,

Atendemos as .seguírites praças : Biguaçú; ,Sao Jose,
São Pedro de Alcântara, Pal:h0ça, Ar�r!u, _

Santo

Amaro da Imperatriz, Bom Retiro, Urubici, S�o Jo�
quím, Paulo Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, �n-
ciuma, Araranguâ, Lajes, Campo �rande, Teofllo

Otoni, Teresópolis, Nanuque e Porto Alegre.

CASA- Aluga-se
- Uma de material (bangalow), com rancho de

madeira aos fundos (assoalhado), 'com instalação com·

pleta e bom quintal, própria para pequena família.
Tratar à rua Victor MeireUes, n.? 24, ou. pelo tele

fone 36-30.

V E N O E-S E
� xxx

Uma casa de madeira medindo 10x6, sito a rua

TUPINAMBÁ,467 (ESTREITO) - Tratar com

o proprietário no local.
.r>

_/

C.OMUN1CAÇÃO 'A, PRAÇA
"

'Rápido "BAR:RIGA VERDE" SIA
-

Transporle de (araas.

"EM'ORGANIZAÇÃO"
'

Tráfego' mútuo com o "TRANSPORTE OSNt" e

"TRANSARCO -, TRANSPORTES RODOVIÁRIOS'!
Comunicamos à praça que estamos atendendo ao

Comercio Industrias, em geral o transporte de cargas
do Rio de )-aneiro e São Paulo para Florianópolis e cir

cunvizinhanças o que está sendo éí'etuado 'com eficiência,
segurança e absoluta rapidez.

Outrossim, para quaisquer outros esclarecimentos
damos abaixo os nossos endereços;

Agência - RIO DE JANEIRO: -
Rua Carmo Neto n. 99 (T'ransarco) 'I'ransp, Rod.
Telefones: 23-17-33 e 32-17-37

Filial - HÃO PAULO: -
Rua Anháia n. 740 (escrit. e armazém)
Telefone; 52-74-79

Agência - s.ÃO PAULO: -
Rua Itarirí n. 61 (arrnazem) .

Telefone: 9-37-84
Matriz - FLORIANóPOLIS: -

Rua Francisco Tolentino n. 11
Escritório e depósito
Telefone: 34-90
Caixa Postal n. 511
End. Telegr.: TRANSVER'DE.

Filial em TUBARÃO - Agências em: LAJES-,LAGUNA
CRICIUMA e ARARANGUÁ

SANTINO ANDRADE e ORLANDO MACIIADO
Diretores:

PR,ECISA-SE
Precisamos elementos do sexo masculino par a ser

. vico fácil e bem remunerado.>

REQUISITOS: Instrução ginasial ou equivalente
(mesmo incompleta); boa apresentação pessoal; idade,
entre 30 e 40 anos; 1 foto 3x4; daremos prioridade a

quem tenha conhementos de inglês ou alemão.
Dirigir cartas do próprio punho para: Rua Jerônimo

Coelho, l-A - escritório.
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PARA SEU �LAR
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CIDADE LIMPA
DEPENDE DE

VOC�

,

EN�RGI·A ·ELfTRICA
fonte de progresso

TemosemSANTA CATARINA
apenas eêrca de 72.000 KW insta
lados. As fábricas que se utilizam
dessa energia dão trabalho a apro
ximadamente 80.000 operários. .

Há, portanto, um operário, em

média, para cada KW instalado.

Precisamos de MAIS ENER·
GIA para criar MAIS POSo
TOS DE TRABALHO!

Não só as cidades precisam de
lu: e fôrça. Também o colono e

o agricultor delas necessitam.

I. Finanoiaméntos INTERNOS' no valôr de 60 %"",do
custo das obras, pagáveis em 15 anos

2. Financiamentos EX'I'ERNOS no valôr correspon
dente a 90 % do custo das obras. resgatáveis
entr.e 7 e 9 anos.

Nos próximos cinco anos precisamos ter estas usinas:

1. Sotelca
2. Garcia
3. Palmeiras
4; Cubatão
5. Santa Cruz "

6. Chapecozinho
7. Rio das Flôres
8. Canôas
9. Estreito do Uruguai
10. Usinas locais

100.000 KW
9.000 KW
17.000 KW
10.000 KW
8.000 KW
13.000 KW
4.400 KW
40.000 KW
40.000 KW
2.400 KW,

SO(IEDA'DE IERMOELETRICA DE
C'APIVARí

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

II COINlVOCAÇÃO
Convidamos os senhores acionistas a comparecerem

à à Assembléia Geral Extraordínâría a realizar-se ?O
próximo dia 14 do corrente, às 17 horas, na �éde SOCIal
em .Capivarí de Baixo, Município de Tubar�o, Estado
de Santa Catarina a fim de tratarem da seguinte ordem,

,do dia:
a) - aumento do capital social:
b) - reforma dos Estatutos Sociais;
c) - assuntos de interêsse da. sociedade.

Capivarí, 6 de Setembro de 1960.,

(Carlos ·Natividade)
Presidente

Para atingir esta meta, CELSO providenciará:

Para almoçar e jantar bem, depois.de sua
casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

Y'ENDEDORES (AS)
I Grande Empresa Nacional de Indústria e Comércio

precisa de elementos ativos, para completar o seu

quadro de vendedores.
Trata-se de artigo de fácil colocação, apoiado por

forte campanha de propaganda e ,promoção de vendas.
EXIGE: -

IDONEIDADE
DESEMBARAÇO
CAPACTDADE
AMBIÇÃO
VONTADE DE APRENDJ<JR
DESEJO DE PROGREDIR

OFERÉCE: -'
ORDENADO FIXO
COMISSõES
PRÊMIOS DE PRODUÇÃO
DIÁRIAS
SEGURO SOCIAL
FÉRIAS REMUNERaDAS
CURSOS ESPECIALIZADOS (Psicologia,

Psicotecníca, Etc.)
COMPLETA ASSISTli:NCIA
POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO A ELEVADOS

CARGOS.
Tratar com o Sr. Grant no Dept". Promocional de

Vendas, à Rua João Pinto, 9 - 1.0 andar:

UM MODÊLO ESPECIAL PARA CADA CASO

RANGETTE VISORETTE WALLlG 1001·R

.

VISüRAMIC C A. T. VISOMASTER

E em todos fogões Wallig- você encontra: Oueimadores reguláveis
"Economic" - Isolamento total com lã de vidro. Revestimento interno e

externo em esmalte • além de contar com p�rfeita assistência ·técnica.
\

�/ce�inJa h:e a

nossa exposiçao Waliig.
Você encontrará a solução

certa para. o, seu caso

mércio e Agências.
'Rua Saldanha Marinho, 2

PRESTAÇÕES
CR$ 752,00 MENSAIS

SETEMBRO
DIA 18 - Disco Dance com atrações
DIA 24 - Soirée da Primavera (Festa do Perfume)

com as "Vendedeíras de Flôres". Reserva
de mesas Relojoaria Muller. Cr$ 300,00.

DIA 25 - Disco Dance com atnações.
OBS.: A Diretoria do Clube recomenda o uso das car

teirínhas, que /serão exigidas rigorosamente na

'.

��A(HADO' & (IAm S. A. -,Co-

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSõES DOS INI.lUSTRIÁRIOS

I.AIP.1. - A V I S O
A Delegacia do I. A. P. I. avisa aos segurados do

Instituto, interessados na locàção das casas do Conjunto
Residencial do Saco dos Limões, que as inscrições ,para
aquele fim serão encerradàs no próximo di� 15 ?o cor
rente mês. Após aquela data os segurados mscrI�os s�:
rão devidamente classificados na forma do edital ja
publicado. "

Amaury Cabral Neves
Delegado Substituto

-

Si'ndieato dos, Contabilistas de Fpolis.
••f .......,:-�::I t .1..l rI.iMEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

C O N V O C A ç Ã O

De ordem do Senhor Presidente do Sindicato dos
Contabilistas de Florianópolis, convoco os Associados
dêste Sindicato para se reunirem em Assembléia�eral
Extraordinária. na séde social, sita à rua Trajano, �4 -
2.° andar, sala 5, nesta Capibal, pelas 19 horas do dia 15

de setembro, em primeira convocação e, não compare-,
cendo Associados em número legal para. o seu funciona
mento em" primeira convocação, ficam desde já conv�ca-,
dos para as 20 horas do mesmo dia e. local, para delibe-
rarem sôbre a seguinte ORD,EM DO DIA

.

'·a) - Leitura, Discussão e Aprovação' dos Balanços FI
nanceiros relativos aos exercícios de. 1955·, 1956,
1957, 1958 e 1959;

b) - Leitura, 'Discussão e Aprovação das Previsões
Orçamentárias para. os exercícios de 1958, 1959,
196'0 e 1961:;

c) - Leitura e Aprovação. dos Pareceres do Conselho
Fiscal emitidos sôbre os documentos acima.

--000--

ASSEMBLÉIA GERAL' EXTRAORDn�ÁRIA
C O N V O C A ç Ã O

De ordem do Senhor Presidente do Sindicato dos
Contabilistas de Plorianópolis, convoco os Assocíados
dêste . Sindicato para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária; na séde social, sita à rua Trajano, 14 -

2.° andar, sala 5, nesta Capital, ,pelas 19 horas do dia 16
de setembro, em primeira convocação e', não compare
çam Associados em número legal. para o se�l, fun�ió
namento em primeira convocação, ficam desde ja conv�
cados para às 20 horas do mesmo dia e local, para deli-
berarem sôbre a. seguinte

.

ORDEM DO DIA
a) - Leitura, Discussão e Aprovação dos Estatu.tos do

Sindicato dos Contabilistas de F'lorianópolis, por
escrutínio secreto.

--000---.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
C O N V O C A ç Ã O

De ordem do Senhor Presidente do Sindicato dos
Co�tabilistas de Florianópolis, convoco os Associados
dêste Sindicato para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, na séde social, sita à rua Trajano, �4 -
2.0 andar, sala 5, nesta Capital, ,pelas 19 horas do dia 19
de setembro, em primeira convocação e, não compare
çam Associados em número legal para O' seu funcio
namento em prímeíra convocação, ficam desde já convo

cados para às 20 horas do mesmo dia e local, para deli-
berarem sôbre a/seguinte ORDEM DO DIA
a) - Eleição dos Delegados Eleitores e respectivos

Suplentes para renovação do têrço do Conselho
Regional de Contabilidade em Santa Catarina.
Florianópolis, 5 de setembro de 196.0.

WUson Eder Graf. Presidente
Francisco Hegídío Amante, Secretário.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



escreve à
CANETA

I�T
Com a p e n a triangular. V.
escreve em qualquer posição
(Pi!ot se ajusta 'a sua ma

neira de escrever).
A ponta da caneta Pilot é de
Irldium natural: mais resis
tente que o diamante.

para escrever melhor ainda.
use lambem a Tinta Pilot

Ind. e Com. de Canetas
Pilot Pen do Brasil Ltda.
Praça Jo a o Mendes, 62
2· ancar . CaIXa Postal 3986
Tel«fone 37.8779· Sáo Paulo

sua mane_ira
!-,n•• �o '�o

União C'atarinense de Elludanes
Secundários

UNIÃO FLORIANOPOLITANA DE ESTUDANTES
JUVENTUDE ESTUDANTIL CATóLICA

PRIMEIRA SEMANA ESTADUAL DO EJSTUDANTE

PROGRAMA

[tOLUNAt CATOLICAI
..

DIA 7 ULTIMO O PRINCIPE Aqui desta coluna desejo
DE NOSSA: DIOCESE FESTE_'I.mUitas felicidades e ao mes,

JOU O SEU 46:0 ANO DE mo tempo rogo ,s; Deus que

SAGRAÇÃ:O EPISCOPAL lhe cubra de bençãos,
I

"Temas" para o Concurso
de Oratória

1) Nacionalismo
Analfabetismo
2) Unidade Estudantil
3) Evolução de Cultura

.

DIA 13 :...: 3.â;·Iê11'a � 18- �D.r.as -,110 Teatro Alvaro de

Carvalho, debates sôbre õ_'rê�",J.J.lventude
Transviada, sua origem e suas consequênêíâs

-

na sociedade".
DIA 14 - 4.a feira - 19 horas - conferência no tea

tro Alvaro de Carvalho a cargo do Dr. Hélio

Barreto, professor Catedrático do Colégio Esta
dual Dias Velho, sôbre o tema "'A Educação e

o Ensino".
_

DIA 15 - 5.a feira - .1� horas - no teatro Alvaro de
Carvalho, debates sobre o tema "Como poderá
a UFE, merecer a confiança dos Estudantes".
20,30 - Competições esportivas na quadra da
Faculdade de Direito.

'DIA 16 - 6.a feira - 19 horas - na Teatro Alvaro de
Carvalho, concurso' de O-ratória.

DIA 17 - Sábado - 175 horas - competições espor
tivas. 23 horas - Soirée e escolha da rainha
dos estudantes de Florianópolis, nos salões do
Clube Doze de Agosto.

D1A 18 - domingo - Dia do Estudante Religioso
11 horas - culto religioso conforma a religião
do estudante; 15 horas - competições espor
tivas; 20 horas - sessão solene de encerra
mento no Teatro Alvaro de Carvalho e entrega
de prêmios.

No programa das debu
tantes do Lira T. C., está
incluida uma excursão à
Blumenau. Haverá um co

quetel dançante com a or

questra do Clube da Coli
na, no Tabajaras T. C.

na Rádio Anita Garibaldi.
Criação e produção de Ha ,

Toldo L6jpes Travassos, a

Revelação do Rádio Floria

nopolitano.

das de trânsito mudaram
as placas nos postes do
centro da Cidade.

Esportes: A dupla FLAx
FLU, empatou por 1 x 1:
Sempre naquela "velha ba,
se", empatando ...

Papel
1CÍ'e-,

Classe --
_...._

5) O Estudante e Sua Pa� -

tícípação' na Vida Nacional
6) A Importância do Estu
dante na Vida Moderna
2) Cultura Catarínense
3) Florianópolis
4) Ríquezas de Santa Ca

tarina
8) Um Personagem Histó
rico de Santa Catarina
10) O Valor da Es,cola, Co
mo Fonte de Educação
9) Educação Para o De.

senvolvímento
5) A Mocidade Idealista
7) A Cultura do Estudante
Brasileiro de Gráu Médio

7) Pan�Americanismo
8) Folclore Nacional
6) Literatura Brasileiro
Modernismo
9) Rui Barbosa e o Estu

dante
10) O Ser Humano !I1Ja So

ciedade

Neide Campos, circulou
no Disco Dance, bem acom,

panhada. Parabéns ...Nos dias 8 e 9 de outu,
bro, será realizado em Blu,
menau o Campeonato ca

tarinense de Tênis. O Grê,
mio 'I'erustico da Golina, to
mará parte c marcará um'
encontro com as debutan
tes no c;oquetel, no 'I'abaja.,
ras T. C.

Domingo, encerrou os Jo

,gos Olímpicos em Roma. O
Brasil ganhou a Medalha
de Bronze no Basquetebol.

O sr e sra Bías Peixoto
(da. Maria ide Lourdes) e

Alberto Peixoto viajaram
por via aérea para o Ceará.
'Ceará. TURISMO . FORÇADO".

O Teatro experimental de

Florianópolis, (TEF) es

treou a sua primeira peça,
"BRINQUEDOS SABIDOS",
no Teatro "Alvaro de Car
valho. Direção artística de
Luiz Carlos Sant'Ana. Elen ,

co: Ivete Ouriques, Vera

Lucia, Maria Brito, Silvi�
Ferreira, Regina Nob'r,ega
Nei Luz, Sebastião Porto,
Nivaldo Carioni e Antonio
Pinto.

Domingo, às 18 horas, um

ônibus sofreu uma avaria,
na ponte Hercítio Luz, fi-

cando o trânsito interdita,
do por muitos minutos. Os

Ipassageiros dos coletivos do I

continente, atravessaram a

ponte, a pé, fazendo "turís ,

mo' forçado", comtemplando
a beleza das duas baías ...

Outro notável encontro
social dançanteJ foi reali
zado no Lira T. C" domin
go pela manhã, com um

"shmv" da orquestra diri

gida por Nabot.

O dia 7 último foi de ale
gria para o povo desta ca

pital pois foi neste día . no

ano de 1914 que o príncipe
de nossa igreja Dom Joaquim
Domingues de Oliveira, esti
mado arcebispo de nossa,
Santa Catarina.
Esta coluna deseja-lhe

inúmeras felicidades.

Foi escolhida Miss .si-.
Ig'!mte Dls'�o Dance da Se

.rnana, MIRIAM LUZ. No

próximo domingo, será a

presentada ..

Haverá diariamente palestras através de várias
emissoras, feitas por estudantes.

As debutantes do Lira
Tênis Clube, iniciaram a

"operação vestidos', para o

baile do dia 15 de outubro.
PARTICIPAÇÃO

"OPERAÇÃO .PLACA'. On.

tem, às sete horas, os guar-
WIDSON MENESES

e

DIVA B. MENESES

Vva. LEVINO PADRE AGOSTINHO FES-'
TEJOU SEU ANIVERSARIO

Um elegante grupo acon

teceu no Disco Dance: sr e

sra Nivio Amim; sr Nazare
no Amim e srta Joice Di

pietro (noivos); sr Jackson
Kuerten e srta Heloisa He
lena de 'Carvalho (quasi
noivos); sr Antonio, Pedro
Oherem e srta Sônia Maria
de Carvalho (Idem).

STERNAT
Sexta_feira última festejou

seu aniversário o reverendís
illm,o padre AgoStinho. Na.....

quela data completou 37 anos

.de existência.

R Á D I O
GUARUJA

participam aos seus parentes, e pessoas de suas rel!Lçõ�s
o contrato de casamento de seus filhos'

JOÃO DOMINGOS e OLIDIA
Rio Negro 2./9/60

-

FPOLIS._ Programação para o dia
13 de Setembro de 1960

(TERÇA-FEIRA)

As 6,35 -

Alvorecer Em Nossa Terra.

As 7,05 -
Revista Matinal
As 7,55 -

,\ 1:EMAG Informa
As 8,35 -
Um Amigo Ao Seu Lado
As il5:5-
Repól ter ALFRED
i\" 9.�5 -

fdefone Pedindo Música
À.s 10,30 �

Anta, ctica nos Esportes
As tO,55 _
Informativo Casa Brusque
As 11,05 -
Musical Copacabana
As 11,55 -
Repórter ALFRED
As 12,25 -
A VEMAG Informa
A.s 12,30 -
Oarnet Social
As 12,35 -

f.:nCjIill nto Você Almoça
As 12,40 -

Na Linha de Frente
As 13,01)'-
O Trabalhismo em Marcha
As 13,35 -

.

Co�",ite à Música
'As 14,05 -

Show Musical'R.G.E.
À.s 15,05 -

fc'efone Pedindo Música
Às 16,00 -
A. VEMAG Informa
As 16,05 -

Teldone Pedindo Música
A.s :i.5:E5 -

Repórter ALFRED
As 18,'f -
Resenha J-7
As 18,35 -

Vitória Popular
As 1�.55 -
A. VEMAG Infol'lUla
As :9,00 -

Momento Esportivo Brahma
As 20,05 -

O Mundo Em Marcha
As 20,35 -

Telefone Para Ouvir
As 21,úb -
Repórter ALFRED
As 21,05 -

No Mundo do Crime
As 21,30 -
A VEMAG Informa
As 22,05 -

Grande Inform. Guarujâ
As 22,35 -
No Mundo da Valsa

por JAIME ARRUDA RAMOS

A AFRONTA Eu ontem à noite me senti um pulha. Um pulha
numa terra de covardes. Repelindo o nojo escutei a

trans'missão do comício- do candidato à Prefeitura de

Fl.orianópolis - A Capital do Estado da Santa Catarina - cujo estôfo

moral se bitola no palavrério de su� pr.opaga?d�.
Jamais acreditei se pudesse dizer em público tanto pal�vrão. E não

acreditei nunca que gente medianamente civilizada pudesse, fícar em pra

ça pública escutando e "aplaudindo tanta i misérta, ·supOlI'tand�,. por tanto

tempo, a linguagem baixa e a vilânia de um gIl'Ull.o de salafrários coman-

dados por um débil mental. .

Chego a ter vergonha de mim mesmo por ter de confessar que as

leis que nos governam permjtem o espetáculo de ont�m. Garantem o _es�e
táculo de ontem. Sujeitam homens decentes �o ��e�aculo de ontem. A �n
dignidade de ontem. À vergonha de ontem, A mrserra de ontem, An escar-

neo de ontem.
Então, dois desclassificados, pai e filh.o podem afr.o�tar im�,?-ne

mente a família, a sociedade, o Govêrno do Estado, os Partidos Polítíeos,
as mais altas figUll'as do clero, do comércio, da, indústria, acobertados pela
sua Irresponaabilfdade ou pela nossa covardia?

Mas quem são êles?
. O pai é o conhecido ladrão que roubou e vendeu o jornal "Dia e

Noite", do engenheiro João Acácio Gomes de Olivei�a. .

É o espião nazista que, durante a guerra, t!alU o Brasil, a .sol�o dos
nazistas. E que, por denúncias das potências ahadas, teve o, d�to J?r�al
Iechado, para não poder mais difundír notícias contra sua proprra pátrla,
que os nazistas forjavam e êle publicava.

O filho é isso que todo mundo sabe.
Além de tudo deve ser louco. Só pode ser louco. Tem de ser louco.
Enriqueceu na chantagem. A custa de golpes. E ainda se gaba do

feito, no mais acíntoso descaramento.
E, o patife ofende impunemente a tudo e a todos, Não lhe escapam ao

lambuzamento da baba nem as mais ilustres senhoras da sociedade cata
rinense. Como a espôsa do dr. Aderbal Ramos da Silva, modelo de tôdas as

virtudes e merecedora de nosso maior respeítc .Como a espôsa do Gover
nador Heribert.o Hulse, citada como aproveítadora da posiçã.o do marido..

É ferido pelas suas calúnias o prõprlo Governador do Estado. Esse
homem de bem que é Aderbal Ramos da Silva. Esse honrado Oswaldo Ma
chad.o. Esse dígno moço que, é Fernando Viégas. ESse virtuoso Dom FeUci.o
da ,Cunha Vasconcellos, Arcebispo Coadjutor da Diocese de Florianópolis.
Os membros tôdos da família do G.overnador do Estado. O Senad.or Irineu
Bornhausen. A classe, tôda d.os briosos estudantes catarinenses.

Más, Deus meu, que terra é a nossa?
Que gente é a n.ossa?
Que leis são as n.ossas?
Que vergonha é a n.ossa?
Será que somos todos o que .o canalha diz?
Será que nesta terra só o canalha não é canalha para vergonha, até

dos canalhas?
Porque ataca até .os americanos e a Souza Cruz, na questão d.o fumo?
P.orque lhe negaram quarenta mil cruzeiros mensais para não ata-

cá \os. 'r
É '.o cinismo deslavado, em forma perig.osa de loucura adiantada.
E as nossas leis permitem se candidate a Prefeito da Capital de um

Estad.o, um tipo dessa .ordem.
Alguém já. imaginou Florianópolis com um Prefeito dessa laia?
Não, catarinense, não passaremos por essa humilhação, que é a su-

prema das humilhações.
A ralé nã.o fará seu Prefeito.
Fl.ol'ianópolis nã.o passará por essa vergonha.
Nosso brio e nossa dignidade não .o permitirão.
Isso é terra civilizada.
Aqui existe gente de bem.
Essa candidatura não é uma candidatura.
É uma àfronta.

Foi, movimentada a rece,

pção na residência do sr

Laerte Melo, no sábado p.

pasado, quando foi feste"
jada BODAS DE OURO do'
sr e sra Bertino Pereira
(da. Lulu). Amanhã, divul
garei com detalhes.

Fui entrevistado no Pro- Um grupo de moças do nosso "SOCYETE", no confortável
grama' "Bom Dia Cidade", Bar do Lira Tênis Clube.

PESCA
Elejl'Jmos um govêrno que se proponha a,

Mais de 50.000 pessoas em SAN
TA CATARINA vivem e de

pendem da pesca.

Até hoje, o pescador é um abando
nado na coletividade catal'inense.

Sem as.,sislencia do Estado, sujeito
à própria sorte, só tem sobrevi
vido pela fôrça do seu inquebran
tável 1Jigor.

• Incrementar, por meio de financiamen
'to, o desenvolvimento dos estaleiros

• Financiar a construção de barcos
pesqueiros

• Promover a reorganização e o fun
cionamel'ito de cooperativas para a

revitaHzação das colônias de pesca

• Fazer funcionar escolas de pesca

• Desenvolver o indústria de produtos
e sub-produtos da pesca

• Dar a devida assistência social aos

pescadores e suas famílias

VOTE EM

De A GAZETA, de 28-8-59
(Homenagem respeitosa de admiradores do sr.

j'o'Vernadol' Heriberto Hulse)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



[m Porto União vencerão lotHan�o e Celso- Y i d e i r a -r e c e b e I Id e b r a ç o
Doutel' e Salustiano Costa Junior abertos .

a Caravana da Vitória
A menos de um mês das eleições para os vários cargos executivos, já A h t

. . .

dura
se pode prognosticar a vitória dos candidatos Lott, Jango, ,Celso: Doutel e

s c uvas orrenClaIS <lue calram

Salustiano Costa, Junior, todos da aliança. social-trabalhista. Celso ainda nte todo o' dia, não permitiram que se

conta com o apôio do P.D.C., P.R.P. e P.L. Todos êstes partidos estão empe- realizasse o comício em praça pública conf
nhadoj, na vitória de seus candidatos de, valor. Uma grande comitiva foi

A maior vitória, porém, mais se interessa pelas ao encontro' dos homens orme estava programado, e o estado intran-
ao que tudo indica, será a candidaturas Jânio, Milton da vítóría que vinham do sitável das estradas, não foi possível a 'pre-de Salustiano Costa Junior, e Iríneu. Suplentes de ve- Oeste Catarinense. A co,

candidato a prefeito pelo reador da U.D.N. já dizem mitiv�, porém, não pôde sença dos correligionários dos distritos; assimP.S.D. e P.T.B. O P.R.P., em públicamente que votarão recebe-los a grande dís,
"

.

con�e_nç�o munícípal que em Celso e Salustiano. Vá- tância da cidade, pois, com mesmo a caravana da Vitoria, liderada por
realizará dia 12, devera rios próceres políticos de a chuva as estradas de CELSO RAMOS D1nUTT'E �

,------.---"'

homologar esta ca;ndida�u- diversos partidos abraça- ?anta ��ta�'ina t�rnam-:se ,. _-'-_ _' , .. _e, . ��I� DE ANOO.nu�,
ra, dando-lhe, pois, maior ram as candidaturas de Intransítáveís. F*""..;<t��-0'· "b- d Videi 'f

-

margem �e vítóría; C0l!l gel�0 e. Salustiano, g�s � ,,}�}�e-� -.tR0ftv� qiIe ;�':t� rece eu os 1 eirenses uma mam estaçao
po�co mais de �e�s míl a síncerídade /��6'� m".fs- venceu a muitos de que é J'amais tributada a um político.eleitores, o munícípío da- e 10 ��. �

I preciso mudar Mudar pa" N 'C t ./
. ·'rl'rOEf">..:. ':rs�ram em re a- . -

C f tav gra torad videíren e O Srla a ene os a um!):; _' _, ,

'I' ra que se construam estra; on arme es ava pro - o I IS. .

ria de máís de JU.ÍI �o - çao a. coisa pub I�a. das ra'
-

mado, no dia 26 .a. noite, Celso Ramos, discorreu lon,
sôbre seu corr.Y,;,::d' votos A VIsita que dia 28 de .

pa escoamento das
chegou a' Vídeíra por volta gamente sôbre a sua pla-" -

t'd
'

to f'
. nquesafl Mudar para que'

,

Dr Josué d5/_"'lpe 1 ar, o ages izeram ao muni, .

t i das 2030 horas a caravana taforma de govêrno A fala
te,' SÔb.l�,..:,e Oliveira. ll:S_ cipío Celso _e Doutel foram s� ms aie etm. Santa Cata;- da VitÓria liderada por Cel- do Oandídato r,ec�beu de

. ,PiL/ fiel' candidato demonstraçao da retum- rma a aus endade que ha '
� ,I . •

aqui 'di d h' b t ·t'
.

"

t dez anos desapareceu so Ramos e Doutel de .�....- todos os vídeírenses, pela
�,. -ra cs, o a pouco, ' a;n e VI �:>rla que es

_

es '
.

drade,
nem,�o meI�os conta com dOIS candídatos obterao

ASSASSINADO O COMAN _

Ao chegarem, apoteótí ,

o apolo de toda U.D.N., que nas urnas em 3 de outubro.
DANTE DO "21 de ABRIL" camente recebidos, os ilus-

tres candidatos da colíga
ção rumaram diretamente
para o Clube Vitória,' onde
unais de 1.500 pessôas se

comprimiam para ouvirem
a palavra dos camdidatos
da redenção de Santa Ca
tarina. J

O primeira a dar entrada
no recinto foi o Sr. Celso
Ramos, candidato ao go-

x x x
vemo, que recebe� nesta Permanece ainda, alí na
hora uma verdadeira con,

sagração do povo videirense, Praça XV, o cartaz-prévia,
mandado confeccionar à

que rompeu em palmas e .

O lt d
_

vivas ao candidato da Vi-
maneira. s resu a os, sao
uma barbtuia: Só os candi

tóría. Durou mais de 5 mi- datas da UDN é que ven
nutos êste verdadeiro deli; cem. Até o propositalmen:
rio de simpatia e entusías- te esquecido, Sr. Milton
mo, enquanto isso os de- Campos, leva a melhor.
maís tomavam lugar à me, x x x
sa. No recinto, literalmente A coisa é tão estapatur.
.cheío, viam-se "faixas e dia, que os próprios uãe.
cartazes", empunhados por nistas riem-se. Madeira
grupos de operárias, ferro. posta fora, tinta e mõo de
viários, etc., com dístico obra, âesperâiçaâas, fruto
alusivos aos candidatos da dos gastos descontrolados
.colígação. A caravana' ida e exorbitantes do grupo
Vitória era integrada pelos Irineu, etc ...
senhores: Celso Ramos_ x x x

DO'litel de Alndrade-Depu- O Adolfo que andava por
tado Federal. Atílio Fonta- perto do cartaz, vendo,
.na_Deputados Estaduais: uma turma achincalhar
Augusto Brizzola e Evilásio com a palhaçada, instiga-
Caon-Dr. Jade Magalhães- do a opinar sôbre o. mural
Dr. Nelson Pedrini e CÜ'ro_ udenista, foi logo dizendo:
nel Gasparino Zorzi. "Tudo "'eSsa sacanage, é

Abriu a lista dos oradores coisa do CRUVINA!"

o Dr. Dante Martorano, que x x x

saudou Os Candidatos em Faltam 21 dias: Os elei-

nome da coligação Pardfdá_ 'tores conscientes se pl:epa_,
ria; seguiu-se o Deputrudo mm para eleger os seus

Evilásio Caon_Dr. Walde- candidatos preferidos, à-
queles que representammar Mozzaquatro, em nome mais de perto, os seus an-do Comitê Nacionalista seios e reivindiéações. Es-

Lott_Jango Dr. Nelson Pe_ colher os que estão mais
drini Ja'd'e Magalhães-Cesar perto do povo, é acertar;Augusto, candidato à Pre- os que têm programas a
feito pela coligação Doutel cumprir, ou que já de-
de Andrade e Celso Ramos. monstrararri' em realiza_
o "Meeting" que teve início ções.
às 20,30 horas, terminou x x x
práticamente às, 24,30 horas, Repudiar os que se en_
quando falou o último ora- castelam nos gmpos eco-

dor, Deputrudci Atílio Fon- nômicos, ou que usam de
tana. expedientes mesquinhos, é,
Durante todo o 'comício um dever. Repudiar os que

o povo vibrou cm as pala- mandam mulheres que de-
v].'l� dos oradores, desta_ vem proce,sso à justiça,
cando-se a do ilustre candi- comprar tztulos dos elei_
dato a Vice_Governador - tores, é mais do que um

Doutel de And'rade que pela dever, é uma obrigação
sua verbosidade extraordi- para com a moral-social.
nária conquistou todo o elei- SILVEIRA LENZI

MAIS UM TELEFONE PARA USO DO POVO

FLORIANóPOLIS, Têrça Feira, 13 de Setembro de 1960

DISSIDÊNCIA UD'ENISTA, TOMA VULTO
Descontentes com os rumos ímprímídos pela alta di.

reção da UDN, elementca prestigiosos daquela agremía,
cão formaram uma dissidência, em apôío à candidatura

-Celso Ramos, que a cada dia aumenta.
Diàriamente chegam a esta redação despachos tele

gráficos noticiando novas adesões. Ontem, recebemos o

telegrama seguínte: /

DE VIDEIRA
DISSIDll:NCIA UDN TOMANDO VULTO ESTE MUNI�

CIPIO. ACABAM ADERIR SEGUINTES COMPANHEI.

ROS: AUGUSTO SCARIOTTO VICE PRESIDENTE DI·.
RETóRIO IOMERE, GENOINO LAZZARI E SEVERINO

GOLIN, MEMBROS MESMO DIRETóRIO. cds. sds. EUGll:
NIO TREVISANI.

';Buscà�pés i
"o:::,;,

Em dois discursinhos INFRAS, em Itajaí e. Join

ville, o candidato udenista largou esta tirada· cheia de

gênio e de complexo:
"MINHAS PALAVRAS PODEM SER OUVIDAS

EM TODOS OS LARES."
Seria o cúmulo que o candidato usasse linguagem

que obrigasse o decoro familiar a fechar os rádios!
A par da GENIALIDADE, o complexo., refletido,

sem dúvida, nO. remorso de haver 'aberto sua carteira a

difamadores profissionais, cujo. retôrno promoveu! des

respeitando as famílias, a sociedade, os cor:religioná
rios e o próprio governador, e descumprindo comipro.-
misso.s assumido.s.

'

Se o. que êle diz pode ser ouvido. no.s lares, o que
êle manda dizer, o. que êle paga para ser dito., o. 'que
êle se desmoralizou p81ra que seja dito - não po.de!

O canalha que o seu dinheiro indecoro.so alimenta,
ainda ladrará por mais alguns dias co.ntra a ho.nra
alheia e a dignidade dos lares. Po.r trás doSí seus uivo.s
e da sua l;>aba, o.s ,ho.mens de bem e a so.ciedade{ cata
l'inense sabem que estão o.s dinheiros do. fariseu, que
tenta desculpar�se mesmo antes do. castigo. eleitoral,
felizmente já próximo.

As famílias insultadas, quando restituidas à tran

quilidade, co.mpreendendo. a mo.rbidez do instrumente
usado, talvez po.ssam esquecer-.Ihe. a ausência, eno.ja
das de perdeá-Io.. Mas ao' mandante, aO. que' co.nsciente,
mente reco.rreu à crápula, pagando-.a para tê-la ao seu

serviço. - a êsse, o.s lares enxo.valhado.s, o.s no.mes ca-

1uniados' a dignidade ofendida hão. de marcar com a

humilhação. permanente e a ignominia co.rtante do seu

desprezo.

Ontem, à tarde, cêrca de
dezoito horas e dez minutos,
ocorreu um bárbaro hoffií,
cídío à bordo do navio de
pequena cabotagem "21 de
Abril' atracado no trapiche
da Florestal onde perdeu
a vida o Comandante An,
tônio Pereira Pauzeiro na

tural do Rio de Janeiro"
que recebeu uma certeira
facada no coração, caindo
no convés falecendo ime
diatamente. O ,crimino� é
o imediato Francísco Caval
cante, natural do Rio G.
do Norte, embarcado no

mesmo navio. O comissário
de polícia do Estreito, Sr.
Ruc.k, prendeu o assassino
que se encamínhava, para
a Delegacia a fim de se

apresentar. Foi aber'� in ,

quéríto e lavrado flagrante.

KRUCHEV FICARÁ
,EM MANHATTAN

NAçõES UNIDAS, 12
(U.P.I,) - ã l'epresentação
,esta�unidenlle anunciou
que o "Premier" Khrucht
chev não poderá ultrapas-,
sar os limite9 da ilha d,e
Manhattan, em sua visita
à O.N.U., acrescentando
que a decisão do ,Departa
mento de Estado foi comu
nicada ao líder soviético.
A nota pede que Khruchet
chev se hospede em um

ponto o mais próximo pOfl
sível do irecinto da O.N.U.
Essa restrição drástica, foi
a mais violenta até agora
imposta a qualquer dele
gado à organização signifi
cando que êle nem ao �e
nos poderá visitar a ca9a
de campo dos funcionários
russos, ,em Plenlode, do ou

tro lado do Hudson. Khru
chtchev chegará no sába
do, no transatlântico "Bal
tika".

•

�íolítica em
.....

tabela

O Prefeito Osvaldo Ma
chaJdo vem de colocar para
usa do povo ide Capoeiras
maUs um telefone I dando
prdsseguimento a' u'ma série
.de providencias que ob
jetivam estreitar as distân
cias entre essas loo(!alidades
e a capital do Estado; elJl
face de ainda não existir
meios de comunicação mais

rápidós e eficientes. A pro
vidêncía administrativa do
Governador da Cidade re

percutiu .favoràvelmente no

seio da população daquele
jlaborioso bairro, .que vê,
assim, cumprida uma pro�
messa feita pelo atual Pre_
feito de Florianópolis.
O aparelha ficou locali

zadO' no Matadouro Muni_
cipal.

sua profundidade, os màís
vivos e calorosos aplausos.
Diante da demonstração de
apreço dos vídeírenses
prestada a caravana "Celso
Doutel" - deixou-nos certos

de uma vitória com la
margem de votos aos ca
dates da maior cOlilgJa
Partidária, 'já rormada 11
te Munícípío.
(De "O VALE" Ide Videi

O POVO APLAUDE - t
As candidaturas oposicio
nistas ao govêrno do Es
tado marcham vitoriosas.
Nada as détém. O eleito
rado, esclarecido já não
sofre as influências maU
ficas do poder econômico.
Como se vê abaixo, o dese�
jo do povo de mudar os

rumos da administração
atual, é patente. Enormes
massas humanas compare
cem aos comícios de CEL
SO E DOUTEL, porque
vislumbram nêles melho
res dias para o Estado. O
povo de Santa Catarina,
no pleito de 3 de outubro
próximo, só tem um obje
tivo: lVIUDAR! E MUDAR
COlVI CELSO E DOUTEL.

/

Discursando em Itajaí, o sr. Bornhausen pa

provar que Santa Catarina não estava parada, a

gumentou com a maternidade local!
O argumento é gaiato, jocoso e fecundo!

x x

x

Em São João Batista, 110 dia 7 de setemb
houve festinha escolar no grupo.

Do programa cívico constava declamação alusi
va ao grito do Ipiranga,

A poesia contava que D. Pedro' I, às margen

plácidas, arrancando da espada ...
Aí, o diretor não topou, que o delegado de En

sino prometêra comparecer. E .podia não gostar qu
falas,sem em -espada.l

Fazer D. Pedro sacar de uma vassoura para
brado retumbante era ridículo e não rtmava,

O problema atormentou o diretor por várí
dias. Nos ensaios, cada vez que ouvia a palav
espada, o coração se lhe comf'rangia e o futuro I
surgia negro, com remoções, preterições e até perd
do cargo - se o delegado sublinhasse a lâmina.

O cérebro então funcionou. E, no dia, D. P
dro sacou de uma flâmula.

'Não rimava, mais foi ·0 que poude arranjar
x x

x

O serviço de propaganda da U.D.N., isto é, d
Palácio, recebeu telegrama de Orleans, na forma
usada para a imprensa.

"lrineu decepcionadissimo."
O Jaime chamou o Adão, o Adão chamou

ZigeIli, o Zigelli chamou o cabo, que fez continên
cia e recebeu ordem de ir aO telégrafo pedir ret
ficação, pois o texto deveria estar truncado.

O cabo, depois de meia hora, voltou e repet"
a continência com o recado:

'

- "'0 telégrafO mandou dizer que o telegram
é assim mesmo: Irineu decepcio.nadissimo."

Recepcionadissimo fôra o Celso.
x x

x

Pouco antes de a U.D.N. reestruturar seu dil'e
tório na Capital, o governador mandou chamar
sra. Ondina Gonzaga e indJagou:

- Dona Ondina, o Ensino já está totalment
,politizado?

.

� Ainda não, Exa! O dr. Vital' Peluso, como

Secretário de Educação, continua dizendo que é
técnico e não é político!

Tres d,ias depois o dr. Secretário era eleito
membro do diretório udenista de Florianópolis e 3

politização. fechava seu ciclo!
x x

x
- Onde poderei adquirir vassouras?
- O sr. é janista?
- Não! ,sou representante comercial.
- Bem! Se o sr. quer vassoura para comérd

a Penitenciária tem fábrica. Mas se quer vaSS01ll'3

para propaganda, vá na Escola Profissional Femi
nina!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


