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JUIZO DE DIREITO DA CO.
MARCA DE TIJUCAS.

EDITAL DE CITAÇÃO, 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 Çatarina, na

forma da lei, etc....
FAZ SABER

a todoa quantos o presente
edital de citação, com o pra.
:;>;0 de trinta dias, de ínteres,
sados ausentes, incertos e

desconhecidos, virem ou dele
conhecimento tiverem, que
por parte de Artur Jos.é I?�
tra e s/mulher, lhe fOl dírí ,

gida a petição do teor se.

guinte: - "Exmo. Sr. Dr.

Juiz de Direito da Oomarca,
Artur Jo�� Dutra e sua mu

lher Maria Tomazi Dutra,
brasileiros, casados, êle la.
vrador e ela doméstica, resí,
dentes em Joaia, nesta cida
de por seu advogado, abaixo
assinado, vêm dizer o seguín,
te: 1.0 Por documento part�
cular, comprara� de Patn
cio Antero correia e flua mu,

lher Maria Anatália Correia,
em data de 29 de agosto de
1959, um terreno situado nes

ta cidade à rua Nova Trento.
2.0 Patrício Antero Correia e

sua mulher Maria Anatália
Correia já eram possuidores
tíêste terreno há mais de
vinte anos, onde viveram du
rante todo êste

:

tempo, sem

que jamais fossem �o!esta.
dos ou sorressem oposiçao al •.
guma. 3.0 - O terreno il'eft;
rido comprado pelos S�pll.
cantes mede cento e qumze
(115) metros de frentes que
fazem a Oeste e quatrocen-
tos e vinte (420) metros de
rundos que fazem a Leste,
ou seja com a área de qua
renta e oito mil e trezentos
metros quadrados (48.300),
tendo, atualmente, as eon.,

,frontacões seguintes: - li.
míta-se, na frente, pelo Oes.
te, com a rua Nova Trento; DIA 14
travessão extremando com

terras de Francisco Vitcos,.
cky; ao Norte com terras de
Henrique Rosa e ao Sul com
ditas de Dionízio João Cor.
rêa, 4.0 - E, como os suplí- DIA 15
cantes, por si e seus ante-
cessores possuem o aludido
terreno tal como se acha su;

pradescrito, há mais de vin-
te anos, mansa e pacifica.
mente, sem opoeíção ou em. 'DIA 16
bargos de espécie alguma,

.querem legitimar sua posse I, .

nos têrmos do art. 550 do D1A 17
Código Civil Brasileiro, mo-

dificado pela nova redaçâo
da lei 2.437 de 7 de março de
1955, combinado com o art.
552 do mesmo Código. Para DlA 18
dito fim requerem a designa.
ção do dia, hora e lugar para
a justiifcação exigida pelo
art. 45� do Código de Pro-
ceeso Civil, no qual deverão
ser inquiridas as testemu-
nhas Adelão Rocha e Bento
Silveira, ambos lavradores,
residentes em Joaia, nesta
cidade. Requerem, outrossim,

depois de feita a justifica. legais e jurídicos efeitos! a

ção, a citação pessoal dos justificação de fls., pr�cedlda
atuais confrontantes Fran. nestes autos a requenmento
cisco Vitcoscky, Henrique de Artur J09á Dutra e s/mu,
Rosa e Dionízio João Corrêa �her Maria Tomazi Dutra. Oi,
oem como do representante tem-se por mandado, os

do Ministério Público, e, por confrontantes conhecidos do

editais, dos Interessados au- imóvel: por editais, com o

sentes e desconhecidos, todos prazo de trinta dias, na for.

para acompanhar os têrmos ma prevista no § 1.0, do art.
la presente ação de �suc!l-. 455, do C.P.C., os interessa
pião, depois da termínaçao dos ausentes, incertos e des
lo prazo doa edítaís, nos ter. conhecídos: pessoalmente, o

.nos do art. 455 do Código de 31'. Dr. representante do M.

.:'rocesso Civil, por meio da Público ria Comarca. Sem
.

[ual deverá ser reconhecido custas.
• declarado o domínio dos P.R.I. Tijucas, 3 de setembro
Suplicantes sôbre o aludido de 1960. - (as) M. Carmona

.erreno, ficando citados, aín- JaUego - Juiz de Direito".
la, para no prazo lega], a. E para que chegue aO conhe,

"lresentarem contestaçao e cimento dos interessados e

.iara seguirem a causa até nínguem possa alegar ig.no
�inal eentença, sob as penas rância mandou expedir o

da lei. Dá-se- a esta o valor presente edital que será aü,
Ãe cinco mil cruzeiros para o xado na sede dêste Juizo, no
..:feito da taxa judiciária. 'ugar do costume, e, por có
Protesta-se p.rovar o alegado pia, publicado UMA VEZ no

com os depoimentos pessoais Jiário da Justiça e TRilS
de ínteressadoa e de teste- VEZES no jornal "O Estado",
munhas e vistoria. D, e A. de Florianópolis. Dado e pas,

esta Pedem Deferimento. Ti- aado nesta cidade de Tijucas,
JUca's, 29 de julho de" 1960. aos cinco dias do mês de se.

(as.) João Bayer Neto. Em tembro do ano de mil nove.
Jita petição foi exarado o se- centos e sessenta. Eu, (as)
guínte despacho: -;- "A., co. Gercy dos Anjos, Escrivão, o

mo requerem. nesígne o Sr. datilografei, conferi e subs- f
Escrivão dia, hora e local creví. Isento de selos por se j

para a just�ficaç_ão, fei.�as as tratar de Assistência Judi
devidas Intimações. TIJucas, ciária. (as) M. Carmona Gal_
JO-7-1960. (as.) Carlos Ter. lego - Juiz de Direito. Está
nes - J. de Paz, no exerc. do conforme o original afixado
cargo de J. de Direito". - na sede dêste Juizo, no lugar
Feita a justificação foi

pro.,
do costume, sôbre o qual me

ferida a seguinte sentença: reporto e dou fé.
._

- "Vistos, etc. Julgo por sen- Data supra. O Escr�vao:
.tença, para que produza seus Gercy dos AnJOS

União Catarinense de Estudanes
Secundários

UNIÃO FLORIANOPOLITANA DE ESTUDANTES

JUVENTUDE ESTUDANTIL CATóLICA

PRIMEIRA SEMANA ESTADUAL DO NSTUDANTE
PROGRAMA

- 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, sõbre o tema "A Educação e

o Ensino".
- 5.a feira - 19 horas - no teatro Alvaro de

Carvalho, debates sobre ·0 tema "Como poderá
a UFE, merecer a confiança dos Estudantes".

20,30 - Competições esportivas na quadra da

Faculdade de Direito.
. ,

- 6.a feira - 19 horas - no Teatro Alvaro de

Carvalho, concurso de Oratória .

- Sábado - 175 horas - competições espor
tivas. 23 horas - Soirée e escolha da rainha

dos estudantes de Florianópolis, nos salões do
Clube Doze de Agosto.
- domingo - Dia do Estudante Religioso
11 horas -�ulto religioso conforme 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.

Haverá diariamente palestras através de, várias

emissoras, feitas por estudantes,

SANTA CATARINA pode

BAN€OO seu

Um Banco para:
Financia o agricultor
Financial' o industrial
Financiar o comerciante
Financiar o profissional
Financiar o estudante
Financiar o9ras a cargo
do Estado e dos municio
pws
Financiar a casa popular
Arrecadar os dinheiros
públicos

Um Banco que não dê lucros
para o enriquecimento de um

grupo econômico, mas para a

melhoria das condições de vida
do povo caiarinense.

Os recursos previstos poro 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 .r

Fundo de Desenvolvimento Agrícola
Fundo de Saúde Pública

Além dêsses recursos, o Banco contorá cem depósitos
particulares e dos P6deres 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.

VOTE EM

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

sentes, incertos e desconhe,
.ídos, por editais com o pra
.o de trinta dias, bem como

ia Sr. Delegado do Serviço do
Patrimônio da União, por
orecatórla, em Florianópolis;
todos para acompanharem os
têrmos da presente ação, por
meio da qual deverá ser ire.
eonhecído 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
cítados, ainda, para no pra.
zo legal, apresentarem con

testação e para seguirem a
causa até final sentença,
que deverá determinar a ex.

dição do competente man
dado autorizando sua trans,
críção. Dá-se à pr�sente o
valor de Cr$ 3.000,00, para os
efeitos legais. Protestando
provar o alegado com depoí,
mentos pessoais, inquirição
de testemunhas e vistoria, se

necessária, Pede Deferimen
to. Tijuca9, 31 de agosto de
1960 .. (as) João Bayer Neto
- Assistente Judiciário". Em
dita petição foi exarado o

seguin�e despacho: - "A. co.

mo requer. Desíg!l0 o dia, 2
de setembro p. vmdouro, as

14 horas, no Forum, para.a
justificação, feitas a9 devI

justificação foi proferida a

seguinte sentença: - "Vistos,
etc. Julgo por sentença, p!!-ra
que produ�a geus �eg3:i� e Jp..
rídicos efeItos, a JustlflCaçao
de fls., procedidá 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, 09 inte.
ressados ausentes, incertos e

de9conhecidos, na forma pre_
vista no § 1.0, do art. 455,
do C.P.C.; pessoalmente, o

Sr. Dr. repregentante do M.
Público na Comarca. Sem
custas
P.R.I. Tijucas, 3 de setembro
de 1960. - (as) �. Carmona
GaUego - Juiz de Direito".'
E para que chegue aO conhe.
cimento dos intere9sados e

ninguem possa alegar igno
rância, mandou ,expedir o

presente edital que será afiM
xado na sede dêste Juizo, no
lugar do costume, >8, por có,·
pia publicada UMA VEZ no

Diirio da Justiça e TRli:S
VEZES no jornal "O Estado",
de Florianópolis. Dado e pas.
sado nesta cidade de Tijucas,
aos cinco dias do mês de se

tembro do ano de mil nove.
centos e sessenta. Eu, (as)
Gercy dos Anjos, Escrivão, o

datilografei, conferi e 9ubs
cr,eví. 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

Você não pode .comprar pneus
que custem menos' pnr quilômetro

do que Firestone

COMÉRCIO E INDÚSTRII GER IINO STEIN S.I.
.. RUA CONS. MAFRA, 47 - FLORI ..1.NÓPOLlS

o maior estoque de pneus ;irt$fOne da praça

E D I T A '-L-----E-D-ri-1T-A-··-L
--

JUIZO DE DIREITO DA CO. souza e José Franci9CO Fur.
MARCA DE TIJUCAS. .ado, residentes nesta Cída.,

EDITAL DE CITAÇÃO, COM .Le, o representante do M.·
O PRAZO DE TRINTA DIAS, ;'úblico nesta comarca e os

DE INTERESSADOS AUSEN. .nteressados ausentes, íncer,
TES, INCERTOS E .{JS e desconhecidos, êstes
DESCONHECIDOS por editais de trinta dias, to-
O Doutor Manoel Car- lOS para acompanharem a

mona Gallego, Juiz de »resente acão, nos têrmos do
Direito da Comarca de rrt. 455 dó C.P.C., por meio
T i j u c a s, Estado de la qual deverá ser reconheci.
Santa Catarina, na lo e declarado o domínio do
forma da lei, etc.. . . 3uplicante sôbre o aludido

FAZ SABER .erreno, ficando citados, aín,
a todoe quantos o presente la, para no prazo le�al, apre.
edital de citação, com o pra. sentarem contestaçao e para
zo de trinta dias, de ínteres, seguirem a causa até final
sados ausentes, incertos ,e sentença, que deverá deter
desconhecidos, virem ou dele minar a expedição do compe-
conhecimento tiverem, que .ente mandado autorizando
por parte de T,eotônio Teodo- sua transcrição. Dá-se à pre,
ro dos Santos lhe foi dirigida sente o valor de Cr$ 3.000,00,
a peticão do teor seguinte: Jara os efeitos legais. r-ro
_ "Exmo, Sr, Dr. Juiz de Di- sestando provar o alegado
reito da Comarca. Teotônio com depoimentos pessoais,
Teodcro dos Santos, brasíleí, mquirição de testemunhas e

ro com 63 anos de idade, vistoria, se necessária, P. e

ca�ado lavrador, residente e E Deferimento. Tijucas, 29
domiciÍiado nesta Cidade, no l� agosto de 1960. (as) João

lugar 'denominado "JOAIA", dayer Neto - �s9iste�J.t_e Ju:
por intermédio de seu Assis- liciário". Em dita petíção fOI

tente Judiciário e procura- exarado o seguinte despacho:
dor (does. ànexos), com o - "A. como requer. DeSIgno
devido acatamento, vem à J dia 2 de setembro p. vín,

presença de V. Excia._para douro, às 15 horas, no Forum
intentar a presente Açao de para a justificaç_ão, fei.�as as

Usucauião, e9tribado no arti- Jevidas intimaçoes. TIJuca9,
go 550· do Código Civil, com JO-8-1960. (as) M. Carmona

I sua redação alterada pela _ Juiz de Dir�ito". F�ita a

Lei n.o 2.437, de 7_3.1955, no justificação fOI prof:;I�a a

decurso da qual, S. N. PRO- seguinte sentença: - VIStOS,
VARÁ: - 1.0 - Que, há mais

I
etc. Julgo por sentença, para

de trinta anos, está na posse que produza seus �eg3:i� e jp.
de um terreno de ausente�, rídic09 ef,eitos,. a JustlflCaçao
localizado no lugar denomI- de fls. procedIda nestes au.

nado "JOAIA", nesta Cidade, tos a 'requerimento de Teo
com 40 metros de largura por tônio T,eodoro dos Santos.
260 metrofl de profundidade, Citem-se,. por mandado, os

perfazendo a área de 10.400 confrontantes conhecidos do
metros quadrados; 2.0 - Que imóvel; por editais, com o

dito terreno é um retângulo prazo de trinta dias, na for.

e confronta ao Norte com a ma previ9ta no § 1.0, do art.
Rua Marechal Floriano, ao 455 do C.P.C. os interessa
Sul com José Francisco Fur- dos' inoertos; pessoalmente,
tado, a Leste com José Ga- o Sr. Dr. representante do
briel de Souza e a Oeste com M. Público na Comarca. Sem
herdeiros desconhecidos de custas.
F,rontino Cabral de Freitas; P.R.I. Tijucas, 3 de setembro
3.0 - Que a posge exercida de 1960. - (as) M. Carmona
sôbre o terreno assim descri- GaUego - Juiz de Direito".
to é paéífica, ininterrupta, E para que chegue ao conhe.
com "animus_domini" e sem cimento dos intereasados e

oposição ou embargos de ninguem possa alegar igno
quem quer que seja; 4.0 - rância, mandou ,expedir o

Que o Suplicante tem no presente edital que será afiM
imóv.el usucapiendo sua ca9a xado na sede dêste Juizo, no
de residência e uma pequena lugar do costume, ,e, por có
chácara; 5.0 - Que, em vista pia, publicada UMA VEZ no

do exposto, pretende legiti- Diário da Justiça e TRli:S
mar a posse que vem man. VEZES no jornal "O Estado",
tendo sôb.re o imóvel. Para; de Florianópolis. Dado e pas.
dito fim r,equer a designação fiado nesta cidade de Tijucas,
do dia, hora e local, para a aos cinco dias do mês de se

justificação exigida pelo art. tembro do ano de mil nove.
451 do C.P.C., na qual deve- centos e sessenta. Eu, (as)
rão ser inquiridas aa teste. Gercy dos Anjos, Escrivão, o
munhas Otávio Silva e João datilografei, conferi e 9ubs
Francisco Vargas, brasileiros, creví. Isento de selos por se

maior,es, casados, .
residentes tratar de Assistência Judi.

neflta Cidade, o primeiro ope_ ciária. (as) M. Carmona GaL
rário e o segunda F. P. Mu. lego - Juiz de Direito. Está
nicipal, com ciência prévia do conforme o original afixado
órgão do M. Público. Requer na flede dêste Juizo, no lugar
mais que, depois de julgada do costume, sôbre o qual me
por sentença a justificação, reporto e dou fé.
sejam citados os atuais con· Data supra. O Escrivão:
frontantes José Gabriel de Gercy dos Anjos

JUIZO DE DIREITO DA CO.
MARCA DE TIJUCAS.

3!DITAL DE CITAÇÃO, COM
.) PRAZO DE TRINTA DIAS,
.)E 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 da 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
eonhecímento tiverem, que
por parte de Pedro Domingos
da Silva lhe foi di.rigida a

petição do teor seguinte: -

·'Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di.
reíto da Comarca. Pedro Do
mingos da Silva, brasileiro,
maior, casado, operária, resí,
dente e domiciliado no lugar
"ITINGA", dêste município
c Comarca, por intermédio
de seu Assistente Judiciária
a procurador (does, anexos),
com o devido acatamento,
v,em à presença de V. Excia.
para intentar a presente
Ação de Usucapião, estribado
no artigo 550 do Código Ci
vil, com sua redação altera.
da pela Lei Federal n.o 2.437,
de 7/3/1955, no deSurso da

qual S. N. PROVARA: ......... 1.0
- Que, há maia de trinta
anos, está na posse de um

terr,eno de ausentes, de ma

neira pacífica, ininterrupta,
com ânimo de dono e sem

oposição ou embargo de

quem quer que' seja; 2.0
Que o referido terreno está
localizado no lugar "ITINGA"
P,rimeiro Distrito dêste Mu.
nicípio ,e Comarca, e tem o

formato de um triângulo com

a ârea de 21.546 metros qua.
drados e as seguintes dimen
sões e confrontações: - ao

Norte, 228 metros, com o Rio,
Tijucas, a Leste, 234 metros,
com Manoel Antero e a Oes
te 144 metr09, com Vicente
rr:ês; 3.° - Que o Suplican.
te cultiva o ter,r,eno, colhen
do do fruto de sua lavoura o

necessário para o sustento
seu e de sua família; 4.0 -
Que, ,em vista do exposto,
pretende legitimar a posse
que vem mantendo sôbre o
imóv,el. 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, maiores,
casados, lavradores, residen
tes no local do imóvel. Re.
qu.er, Outrossim, depois de
feita a justificação, a citação
dos atuais confrontantes Ma
noel Anbero e Vicente Inês,
residentes no local do imó.
vel; do Repreesntante do Mi_
nistério Público nesta Co
marca; dos interessados au-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 15 de Setembro de 1960

QUER O CORINTIANS O CONCURSO 'DE ALCINO, DO CARtOS RENAUX -- O' jovem alacanle Alcino, pe,'encente ao elenco do Carlos Re
;naux, onde desponta como uma das s'uas grandes atrações e eS1peranças para 'o campeonato estadual de futebol, rem de ser convida
do para :Ireinar no Corintians de Presidente Prudente, indicado que foi por Brandão e Bianchine. O C. 'Renaux d:eixará seu craque
rtreinar DO alvi-negro interiorano paulist'a, mOa, -levará a mensagem que seu passe custará cr$ 500.000,00 caso Alcino interesse. Pelas
suas virtudes, Alcino deverá agradar, ,entudo, provlvelmente o onze do inlerland paulista fará uma contra pr�posta.

() IEstadual é o próximo objetivo

(ampeonáto da
Terceiri lona.
A terceira zona do cam,

peonato catarínense, foi des;
membruda, devida a inclusão
das equipes de Rio do Sul.
Desta forma, na chave em

que partícíparão Os clubes
Ide Rio do Sul e Lajes, está
asísm organizada:
\ Em Rio do Sul - 15 de No
vembro x Internacional
Em Laj es - Cruzeiro x

Associação Atlética Bancária
Enquanto isso na chave

Canoinhas c Mafra, teremos
Os seguintes encontros:
Em Canoínhas - santa

Cruz x Operário
Em Mafra .:_ Peri Fe�Tl'.

viário x Botafogo

(ampeonato
Comerciário de
Futebol

Noyos Reforços f
'Para o Avaí I
Os responsáveis pela equl;:

pe do Avaí Futebol Clube,
sabendo das difículdades
que encontrará durante o

campeonato estadual de lu

tebol, prestes a ,se ini'::'

lamçou suas vistas para os

jogadores Loló, Bonga e Ali.

pio, com a qualidade de re,

terçarem o conjunto para o

grande certame.

Loló, depois de ser campeão
estadual pelo Paula Ramos
retorna ao Avaí, faltando tão
sómente a assinatura do con,

trato. Bonga, também ra
entrou em detalhes com os

mentores e asurras, tudo fa.
zendo crer que envergará a

camisa azul e branca do
Avaí na presente temporada,
Alípio, vinculado ao Atlético,
fez sua proposta ao clube
azurra que continua em es
tudos. Três valores, três bons
reforços para o campeonígst,
mo.

SABOnOSO?
SÓ CAFE ZITO

No fim da semana passada os dois tradícíonaís clubes
estiveram em Fpolis, onde sómente poderiam participar
mantiveram contacto com do certame se houvesse Ja'.

sr. osnt Melo, diversos des, côrdo dos demais clubes, Foi
portistas de ItajlM, que vie , quando os diretores 'do clube
ram com o intuíto de conse- itajaiense tiveram a grande
guír com o Presidente da surprêsa, ao ter sua tenta.
FCF a inclusão dos clubes tiva frustrada pelos. respon
Almirante Barroso, de Itajaí

I
sáveis da equipe do Oímen.,

e Vasto Verde, de Blumenau. port, cujos diretores nega.
Inforunou O' sr. Osní Melo que rann-se a assinar o acôrdo.

Só Com Aprovação dos· Clubes
(a,rlos RenauI (om 'o Melhor Alaq'ue
Fazendo.se uma análise Os seus 'jogadores. No Pal-

nas vanguardas dos clubes
que estarão em ação no cer,

-tame estadual, participantes
da ,segunda zona, podemos
apontar como o melhor ata
que o do Clube Atlético Car
los Renaux. Antes porém
falemos dos cinco vanguar,
deíros das demais equipes.
O Avai, conta em sua Unha
com o cerebral Nilson o es

tupendo Vadínho, apareceu,
do pela ponta esquerdu ;�

jovem Betinho, agora atino

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 do fumo?
Porque lhe negaram qua-renta mil cruzeiros mensais para não ata

cá. los.
É o cinismo deslavado, em forma perigosa de loucura adiantada.
E as nossas leis permitem se candidate a Prefeito da Capital de um

Estado, um tipo dessa ordem ..

Alguém já Imaginou Florianópolis com um Prefeito dessa' laia?
Não, catarinense, não passaremos por essa humilhação, que é a suo

prema das humilhações.
A ralé não fará seu Prefeito.
Florianópolis não 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 afronta.

Adir Peréira, .carteíra Pro-
fissional n. 31933, Série 58.a.

PARA SUPLENTES DE
REPRESENTANTES NO
CONSELHO DA
FEDERAÇAO

Bento Custódio Machado,
Carteira Profissional n. 55369
Série 58.a
Raulino Schmitz, Carteira

Profiesíonal n. 14893, Sé.
rie 58.a
Adernar Adão, Carteira

Profissional n. 91 176, Sé.
rie 58,a.

CHAPA N.o 2
Fica aberto O' prazo de 5

dias para o orerecímento de
impugnagão contra qualquer
dos C8JBd'ldatos.
Flotilanóp��is, 5 Be Setem
bro de 1900•.
asso Rainoldo Carlos SeU

Presidente.

De A GAZETA, de 28-8-59
{A pedido de amigos do autor e em regozijo por haver

reafirmado, há dias, todos os conceitos emitidos �10
artigo).
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União C'atarinense de ' Estudanes
Secundários

UNIÃO FLORIANOPOLITANA DE ESTU'f>A:NTES
'. JUVENTUDE ESTUDANTIL OATóLIC,A

PRIMEIRA SEMANA ESTADUAL DO ESTUDANTE

PR6GRAMA ,

- 5.a feira' - 19 heras - no teatro Alvaro de
Carvalho, debates sobre o tema "Como poderá
a UFE, merecer a ci:mfianca dos Estudantes".
20,30 - Competições esportivas na 'quadra da
Faculdadj, de Direito.

DIÃ 15

DIA 16 - 6.a feira - 19 horas - no Teatro Alvaro de
Carvalho, concluso de Oratória.

mA 17 - Sábado - 175 hora, - competições espor
tivas. 23 horas -

.

Soirée e escolha da rainha
dos estudantes de Florianópolis, nos salões do
Clube Doze de Agosto.

DIA 18 - domingo - Dia do Estudante Religioso
11 horas - culto religioso conforme a religião
do estudante; 15 horas - competições espor

. tivas; 20 horas - sessão solene de encerra.

menta no Teatro Alvaro de Carvalho e entrega
de prêmios.

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

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

víco fácil e bem' remunerado..

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

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

Coelho, l-A - escritório.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-, O DIREITO DE NAS(fiR
o caso é alarmante: mí, por nascer, porque entidade

lhares de assassinos infestam distinta antes de ser dada
nossas cidades e até nossos à luz.

campos. Agem livremente O argumento mais utílí,
soz a complacência de sorri. zado pelos defensores do
SOs da sociedade moderna. contrôlc natalino é o da
E o que é pior: matam íno, super-população e da fome
centes- indefesos. Não fale. reinante no orbe. Falho
mos do J ap ã o, o n d e também. O mundo n�
o contrôle oficial da natalí, comeu melhor do que hoje;
dade sacrífíca anualmente e se muitos curtem fome é
mais de um milhão de crían, porque dois terços da po

ças inemes, no nosso Rio têncía agrícola da terra aín,

por ano. Nem as sociedade!; da não foram aproveitados.
à tragédia: 500 mil abortos Se' os outros países empre,

por ano. Ne mas sociedades gassern técnica japonesa na

pagãs do passado atingiram produção de alímentos, po
tais requintes de selvageria, :l,er.se�ia alimentar nada

que uma falsa ciência pro. menos de 93 bilhões de ho

cura 'Justificar. Saúde pre, mens, Os crimes de abôrto e

cana da mulher, dífícul- .da limitação artiftc,al das

dades econômicas podem ser vidas humanas pertencem,
motivos' de evitar filhos, mas segundo a Escritura, àquela
são geralmente meros pre, espécie de crimes que ela,
textos. Cobiça de maior pra. mam pela vingança do p�.
zer e covarde fuga das res- prio Deus.

ponsabilldades inerentes à FI'. Adauto T. Beal O.F.M.!
educação familiar são causas ESTUDANTES, no dia 16 ha, I
muito mais frequentes. A verá o Concurso de Oratória

Igreja permite uma limita. no Teatro "Alvaro de Car

ção de filhos tão ,sõ pelos valho" às 19 horas.

meios naturais da abstenção "Temas" para o Concurso

periódica. A propósito, o dr. de Oratória
José Doyle, do Hospital Sta. n Nactonalísmo
Isabel de Bóston, revelou ter Analfabetismo
descoberto recentemente um 2) Unidade Estudantil
meio simples e seguro de 3) EvoluçãO de Cultura

precisar Os períodos férteis Brasileira
da mulher. O emprêgo de 4) A UCES e Seu Papel
quaisquer meios artificais Como Coordenador d�
para reduzir fi- natalidade Classe'
contrária tanto a lei moral 5) O Estudante e 'sua Par-
divina como a própria na- tícípação na Vida Nacional
tureza. "Qualquer uso do 6) A Importância; do Efstu.
matrimônio que vise delíbe. dante na Vida Moderna
radamente frustar s'eu poder 2) Cultura Catarinense
natural de geração da' vida 3) Florianópolis
é uma ofensa às leis d.e Deus 4) Riquezas de Santa Ca.
e da natureza, e os que assim ta.rina

agem cometem ,grave delito" 8) Um Personagem Histó-
-'" declarou Pio XII na En. rico de Santa Catarina
cíclica sôbre. o aMtrimônio 10) O Valor da Es,cola Co.
Cristão. mo Fonte de Educação

-'"ii�1' 9) Educação Para Q De.

Desculpas {le que a crian· senvolvimento

ça não nascida. não, lconstitui 5) A Mocidade Idealista
entidade distinta da mãe 7) A Cu�tura do Estudante
estão hoje totalmente refu- BrasIleiro ,de Gráu Médio
tadas pela ciência médica. A 7) Pan·Americanismo
vida humana merece o máxi. 8) Folclore Nacional
mo respeito 'desde o momen· 6) Literatur,a Brasileiro.

.
to da con()eição - acentua Modernismo
,a Associação Médica Inter. 9) Rui Barbosa e o Estu.
nacional. Onze Estados nor. dante
te·americanos reconhEflem 10) O Ser Humano na So·
os direitos legais da criança ciedade

Nola dI P.I.P.
�

Meus companheiros do Partido de Representação
Popular e meus amigos de Laguna.

Candidato já registrado para concorrer às eleições
de Prefeito dêste município, aqui estou para dirigir.
vos algumas palavras sôbre o problema da .sucesaão
municipal,

r

Preliminarmente, devo repetir aqui o que sempre
disse sôbre minha candidatura e que é do conhecimento
de todos': O P.R.P. teria em mim o seu candidato aPre.
feito desde que um outro nome não surgisse para dis
putar as eleições e, a êsse respeito eu não fiz segrêdo
quando, em público, afirmei que recuaria da minha de.
cisão- se viessem a ser escolhidos para concorrer às
eleições de Prefeito, cidadãos capazes e dignos da ele
vada investidura.

Mostravam, assim, o P.R.P. e seu candidato, que
não tinham outra ambição senão criar um clima pro·
.pícío à solução do problema, tendo em vista, de um la

do, os interêsseg do município e, de outro, o fortaleci
mento da Aliança Estadual que há de eleger Celso
Doutel-Lott-Jango,

Estou à vontade, portanto, para dirigir ao povo la.

gunense e particularmente aos meus companheiros do

P.R.P., que não corremos da luta, mas, ao contrário, nos
integramos nela pôr uma causa qUe não se particula
riza, por urna causa que não ·é minha apenas nem do
meu Partido, pois é acima de tudo, do povo lagunense.

Não curvamos a espinha diante de ninguém e não
nos deixamos absorver 'por partido nenhum. O candi
dato escolhido pela Aliança de que fazemos parte, um
homem capaz de conduzir a Prefeitura de Laguna com,

.

a retidão é a capacidade que o P.R.P. 'exige dos homens
investidos do poder - Paulo Carneiro - concorrerá às

eleições de Prefeito para servir a Laguna, terra, aliás,
a que vem servindo em anos e anos de atividade como

médico, como cidadão e como amigo. O P.R.P. não re

cuou da Juta porque ao lado do dr. Paulo Carneiro irá
ao govêrno do município e dêle participará como aliado
na proporção de seu 'poder político. O P.R.P. participará
também do govêrno de Celso Ramos e do govêrno do
Marechal Lott, que ajudará a eleger, mercê de Deus,'
para dar a Laguna, a Santa Catarina e ao Brasil, dias
de paz e prosperldade.

Sou muito grato às manifestações de apôio qUE'
recebi de meu partido e dos meus amigos da cidade e do
interior do município e se a mim é dado dispor da sim
patia e da confiança com que fui distinguido nesta fase
da campanha, nada mais agradável para mim do que,
desobrigado agora, poder ainda contar com essas ma

nifestações de apôío 'para pedir que elas se dirijam à
pessoa do 'nosso candidato a Prefeito, dr. Paulo Car
neiro, <l aos nossos ·candida-tos ao govêrno do Estado e

da RepúbHca. l

Peço, pois, com meus amigos, meus correligioná
rios, aqueles a quem atendo diàriamente, aqueles a

quem sócorro com o meu despretencioso 'apôio, aqueles
que foram beneficiados com os empreendimentos que
ajudei a realizar, ,como a estrada Laguna.Jaguaruna o

Aeroporto, os campos do Lamego e Barriga Verde,
'

a

estrada do Espraiado e. �o I;:ibeirã9 � �l1Úmeros -outros,
peçe, -pois, a-tOdos '6S que auxiliei, qué" utilizem essa

_

arma insuperável. que é o voto, em favor de Paulo Car
neiro, grande e humanitário médico, em favor de CeI.
sO e DouteI, de Lott e Jango.

'

Com o P.R.P., agora e sempre e paTa a vitória a 3
de outubro.

Laguna, 5 de setembro de 1960.
ERLINDO AMBONI

VOCÊ:

Hassis, sucesso
Marcada para o dia 3, somente a 1°. do corrente foi

encerrada a exposição de telas artísticas do Hassís, A
pedido, mais sete dias post-prazo, Coincid:ência ou não,
lá compareceu o Embaixador norte-americano, então em

visita oficIal a Santa, -Catarlna: e comitiva, também.
Coincidentemente, houve coquetel festivo' ao hóspede
estrangeiro. Resultado: algumas . telas e desenhos do
Hassis irão parar nos salões da Embaixada Norte Ame
ricana e mais algumas irão ter aos Estados Unidos.
Coincidência ou não, a sorte estava ao lado do Hassis,
I) amigo dos "velhos tempos".
Nosso governador lá esta- tei, com precísão.,e conror,

va : Cumprimentou o Has- me Os cânones da minha
sis.\ parabéns particular, escola (cânone complexo,
parabéns amIgo! 'par�bens que nao entendi) uma tribu
SIncero, O Hassís, radiante, de macacos sôbre uma. ár
bu.scou.me a ;na:rrar a� a�e� vore." (Na opinião do artís,
grras, que o a�tlsta plástico ta, e devia estar certo, eram
� como o artísta teatr��: caxinguelês, uns macaquí,
esses momentos de platéía nhog regionais brasileiros).
va.le.m tud�: ?u elevam a "Dei-o, dizia êle a um amí,
glóría ou Iíquídam de vez. go: �t;.vou para casa; pôs, vi e. não só para si. .. eon,
Sucesso, pleno sucesso. Te. no sllencio da noite sôbre tínue assim. Eu, como o
�a.s vendídas : To�as elas, um móvel: Lá pela's tan, homem do povo, gosto deInClUSIVe aquela I(); uma cer, t8.JsJ mm berro horrível e arte, mas 'glosto de saber
ca anosa com � Vç>TE ne, um baque: Fôr·a a sogra que o que estou vendo, gosto de
gro p�speg�do as, táboas. E tomada de susto, desmaia. entender; não gosto de fi
por. nao sei que sopro com. ra, Voltada a si, dizia: Fu- cal' ao bel prazer das inter.
pre.H�,. Achet.a belamente lano, há um bicho sem cabe. pretações herméticas do.A'k;,.arbístíca: a� meu gosto, por ça e cheio de pernas em eí•. toro E o povo tambem nãocerto que ;nao entendo bem ma do móvel. Tira isto dali gosta disto e tem razão.
os �ermetIsmos da, c?mpre-. por amor de Deus, Devolveu Teu sucesso foi magnítíeo,
en�a� c do entendimento me: destrui a obra prima. conttnua Estou contente.artístico segundo as esco, Sobrara na minha última M tto b H

.

las. Mas comprei-a. O H�s. exposíção. O diabo do qua- expo�liÇão e��leu.assIs: Tua

SIS pregou. lhe um papel In. dro nao prestava mesmo" Seixas Netto
di9ativo, documento público

' .

...... _do meu ,gosto, e cobrou-me
por semelhante atitude, com
um- abatimento à guisa de
reconhecimento e amizade,
Hum mil cruzeiros. Então,
boje, recebí, em casa, a te.
la: Irá fazer parte d'uma
galeria de amigos: Carlos
Oswaldo Avila, carícaturls,
tas fossarl e R�y. e mais ou
tros. E cerno havia .

na

mostra um quadro regional
queria dá.Io a um astróno':
mo uruguaio, 'grande amigo,
apreciador do Brasil e de
Santa Catarina, mas ímpos,
sível: Tudo vendido! Ficou,
todavia, o. compromísso do
artista de na próxima, reser;
var um tema.

Visitei à exposiçao do
Hassis uma só vez; falta de
tempo e, ás horas vagas,
ambiente repleto: Não per.
turbei para não' roubar o

amigo Hassis aos visitantes
conheço o Hassis: Viraria
tudo a cumular.me amiza
de. Todos gostaram, pois
não s·e compra o que não
gosta, principalmente qua,.
dros. Disto sei bem e vale
narl'ar ,um acontecim.ento:
Em 1958, agôsto:, Rio de
Janeiro: Depois duma con

versa com Fossari nos salões
da ABI, e alguns artistas
(nessa o�asião o nosso

Fossari caricaturou Meses
mas, antes,' para experi.
mental' o carvão, caracatu.
rou-me) um dêles, amigo
de meu irmão, dizia: "Pin.

CIDADE LIMPA ��DMOEt.iNÇriASfiD�Or,;(ORruA�ÇÁiftO-1P",ssiiiusiiiniiiusmsssmsssiiisssmsssiiis,.siiisusiiis,.Si,iinSm,.á,.iiis,.,.iiisn
DEPENDE DE

TONICARDIUM poderoso cardiotônico.diuretico é

ino."ddo no tratamento da Artéri'b Sclerose, disturbios de

Pressão Artérial, doenças dos Rins e Reumatismo.
TONICARDIUM O TóNICO DO CORAÇÃO

VENDEDORES (AS)
SEGURO SOCIAL

Grande Empresa Nacional d{l 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 1>romoção de vendas.
EXIGE: -

IDONEIDADE
DESEMBARAÇO
CAPAcrDADE
AMBIÇÃO I

VONTADE DE APRENDER
DESEJO DE PROGREDIR

OFERECE: -

ORDENADO FIXO
COMISSõES ,

PRlilMIOS DE PRODUÇÃO
DIÁRIAS
FÉRIAS REMUNERADAS

, CURSOS ESPECIALIZADOS (Psicologia,
Psicotecnica, Etc.)

COMPLETA ASSIST�NCIA
POSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO A ELEVADOS

CARGOS.
Tratar com o Sr. Grant no Depto. Prol'l'.()cional de

Vendas, à Rua João Pinto, 9 - 1.? andar.

TRANSPORTES

'< Financiamenlos para compro
de equipamentos r(Jdoviários'
para os mu.nicípio:;

S'ANTA CATA/UNA prema
Wl govêrno que consiga:

CELSO RAMOS afirma que um povo só pode alcan- .

çar progreSSQ econômico e cultural através das fa·

c!lidades de comunicação.

< iHelhoria C ampliaç(íu da nos

sa rêde de aeroporlos

O
ANO - CONVITE

N V I T E

V E N D E - S E-
À rua Gardoso 46, Coqueiros, uma casa de material

com duas salas, três quartos, dois banheiros e demais
dependências. Terreno todo murado. Facilita-se o paga

_. mento. 'Tratar com Passoni pelos telefones 2100 e 3182.
Ver no local das 9 às 12 horas.

Construir e reconstruir 1.500 quilômetros de es·

tradas

Para que SANTA CATARINA atinja um desenvolvi
mento que a coloque em pé de igualdade com

outras unidades da Federação, precisa, no próximo
quinquênio:

T.elefone: 34.90
Caixa Postal n. 511
End. Tel. TRANSVERDE

16m x 27 na Av. Mauro Ramos, próximo à rua Bocaiuva.
Tratar na rua Victor Meirelles, 22 - �ob. - de 9 às
10,30 hm'as ou pelo telefone 3367 no horário acima.

.. Interligação de nossas estra·
das de ferro

Pavimentar 1.000 quilômetros rias' suas mais im-
portantes rodovi.as.

. TERRENO VENDE-SE

... Melhoria, equipamento e re·

equ ipamcnlo dos nOssos porlos

Obter .0 construção de 1.800 quilôm'etros de es

tradas federais (BR-14, 8R-19, BR-36. 8'R-50.
BR·59, BR·88, BR-89 e BR-90)

VOTE EM

MISSA DE 1
C

A família de Maria Augusta de Senna, vem, por
este meio, convidar aos parentes e pessoas de suas re

lações, para a Missa de 1 ano que mandará rezar em

intenção de sua boníssima alma" nO próximo dia 20, às
7 horas, na Igreja de iN'. S. de Fátima, no Estreito.

A todos qUe comparecerem a este ato de fé cristã,
antecipa agràdecimen'tos.

'

LembraIlldo.me d1tsto fico
satisfeito 'oots não �obrou
quadro na- exposição do
Hassis; não sobrou "assusta
sogra."

.

Quero felicitar o velho.
amigo das "peladas" Mag
:rtiUco! Ma,s, quero, igua'J.
mente, aconselhar: Não se
realize completamente, Has.
siso Não estacione. Não se
Jnercíe, Sej,a você mesmo;
assím, terá sempre salas
cheias; platéias comprando.
Evolua com a evolução ne

cessará à compreenção da
art� pelo povo: não pare
para não se canastríaar;
não sáia a jato, para não
ser írsoompreendído, Faça
arte para todos nós, do po;

Usando REGULADOR GESTEIRA

A Senhora também poderá SORRIR

todos os dias do mês !

.I"

REGULADOR GESTEIRA
é um remédío extraordinariamente eficaz no

tratamento das menstruações dolorosas e outros

distúrbios funcionais dos orgãos femininos.

,.

PROGRAMA DO MES
SETEMBRO

Dia 18 - EnCOntro dos Brotinhos
Dia 25 - Encontro dos :Brotinhos

4S· %SSS,%$SS%SS%%SSSSS;;;u S%'SSSSSS%SSSSSSSSSSS%,

MOLÉSTIA· DE SENHORAS
COLICAS _0_ COLICAS

SEDANTOL
As regras dolorosas pOdem ser evitadas com o uso do

SEDANTOL - regulador e tônico de ação sedativa e de
comprovada eficiência. no tratamento das dismenorréias
�ua[l consequênCias e perturbações da menopausa.

'

t

Rápido '''BARRIGA VERDE" SIA
Transporle de (argas

Em Organização
Tráfego Mútuo com o "Transportes Osni" e

"Transarco - Transportes Rodoviários"
Matriz Filial

'FLORIANÓPOLIS SÃO PAULO
Rua Anháia n. 740
Telefone: 52-74-79

AgênCia - SÃO PAULO
Rua Itarirí n. 61
Telefone: 9-37.84
End. Tel. TRANSVERDE

Rua Fco.o Tolentino n. 11

Agência Agências
RIO DE JANEIRO LAJES
Rua Oarmo Neto n. 99 LAGUNA
Tel,efones: TUBARÃO (Filial)
32.17.33 e 32-17-37 CRICIUMA

End. Tel. TRANSVERDE ARARANGUA
Atendemos as se$uintes ,praças: Biguaçú, São José;
São Pedro de Alcântara, Palhoça, Aririú, Santo
Amaro da Imperatriz, Bom Retiro, Urubici, São Joa
quim, Paulo Lopes, Imbituba, Laguna, T,ubarão, Cri-
ciuma, Araranguá, Lajes, Campo Grande, Teófilo
Otoni, Teresópolis, Nanuque e Pôrto Alegre.
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E realizará muito mais:
AGÊNCIA DO IAPI EM JOAÇABA E

CAÇADOR
AMBULATóRIO DO IAPC EM ITAJAÍ

- SAMDU EM JOAÇABA
- HOSPITAL DOS PREVIDENCIÁRIOS El'·1

LAJES
- AGÊNCIAS DO SAPS EM LAJES E

JOAÇABA
- AGÊNCIAS DO IAPETC EM MAFRA, JO}"_·

ÇABA 1;: LAJES
- PôSTO DO SAPS EM SAO FRANCISCO

DO SUL, CRIClúMA. IMBITUBA HERVAr�
D'OESTE E CAÇADOR

- SUB-AGÊNCIAS DO IAPETC EM CHAPE·
CÓ, SAO M1GUEL D'OESTE

CURITIBANOS. CAÇADOR, Vi·
DEIRA, RIO NEGRINHO. POR
TO UNIAO, SAO BENTO DO
SUL, SAO JOAO BATISTA: E
DO ESTREITO EM FLORIANó·
POLIS

- SUB-AGÊNCIAS DO IAPI E:M
VIDEIRA E CHAPECó

• - Já criados e autorizados pelo
Presidente da República e em

fase de instalação

GOVERNADOR

DOUTEL DE ANDRADE� .
.

LOTT

Jamais exigiu a
._-

....

FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 15 de Setembro de 1960

RIO, 14 (V. A.) - O mal. Teixeira Lott, que re

gressou de sua excursão ao Norte e Nordeste, fez. ho
je declarações à "Fôlha de S. Paulo"

.

sobre os aconze
cimentos que precederam. o suicídio do ex-presidente
Vargas, em 1954. Êsse assunto, nos últimos dias, tem
sido focalizado com insistência, devido a uma referên
cia à participação do mal. Lotz, em livro recente do sr.

Munhoz da Rocha, ex-governador do Paraná. Disse, ini
cialmente, o candidato situacionista:.�

� � �

O sr. Osmar Nascimento, gerente do Inco, além
de gostar dos desafios de apostas vultosas, é o genial
inspirador de um desenho sesquipedal: dois fardados

segurando uma criatura humana para que Celso a fi
zesse engulir ama dose de óleo. Esse fato revela o fa
natismo do sr. Nascimento .. Se êle descobre, no Inco,
algum funcionário que não leia pela sua carteira po-

'lítica, acontece isto:
Ref. P. 11.22/385

Florianópolis, 12 de setembro de 1960
Snr. José Lopes
NESTA
Pela presente vimos dar-Ilie o AVISO PRÉVIO

de �rinta dias (30 dias) de que tratam, as Leis Traba

lhistas, findo o qual serão dispensados os seus servi

ços nêste banco.
Informamo-Ihe, outrossim, que de conformidade

com o art. 488 da Consolidação das Leis do Trabalho,
o seu . horário de trabalho nesta Agência, será redu:
zido da.duas horas diárias, sem prejuízo de seus ven-

__-,�ürtlento�.
.

Terminado o prazo do AVISO, queira receber na

Tesouraria o que lhe é devido por lei, cujo. titular está
autorizado a lhe efetuar 9 competente. pagamento.

Sem mais, para o nosso. govêrno, e atendendo ao

que dispõe a Lei, queira nos devolver a cópia ,Í\lf'ta
com o respectivo ciente.

Osmar Nascimento
Gerente

- "Tamanha foi a cam

panha de. calúnias, íntrí ..
gas e difamações, assaca.,

das pela oposição � que
ainda hoje aí está - con

tra o legítimo constituído,
que duas semanas .ante� do
24 de agôsto já ninguém
mais se entendia neste
país, que chegara à beira
do abismo. Parte da im
prensa e do rádio, dirigida
ou subordinada p e I o fr

arautos dos cartéis estran.,
geíros em nossa Pátria, di
fundia dia e noite menti
ras e mais ment.iras, ten,
dentes a implantar o dis
túrbio nas ruas e a indis
ciplina nos quartéis. Tan ,

to assim que a: revolta to.
mou rogo conta do povo,
enquanto oficiais subal
ternos se reuniam às es

cãncaras sem qualquer
sanção superior.
Em consequência, ínva,

diu .. .se o Palácio do Cate
te e ameaçou-se a própria
espôsa do preaídente da
.República, dona Darci Var.,
gas, com a tomada de de,
poimentos de um arbitra
ríssimo inquérito policial
militar. Era a desordem, a

revolução e o caos em
perspectiva, que tanto de
sejava e ainda desejam os
Cavalos d.e Tróia dos in
terêsses estrangeiros em

LOJISTAS R'EUNIRAM-SE (AtMôÇO)
NO LIRA 1. C.

Ontem, às 12,30 hor.as,
no Restaurante do Lua
Tênis Clube, o Clube dos

Lojistas de Flo,rianópolis
fez realizar um almôço, a

que compareceram altas
ríguras do comércio da Ca

pital.
Foram homenageados, na

ocasião, como convidados
especíaía, os srs. Genival

Rabelo, Diretor das Revís;
tas PN e VV, e sr. Manuel
Arias, Redator daquelas
ímportantes e conceitua
das revistas.
Hoje, Genival Rabelo,

ainda a convite do Clube
dos Lojistas, pronunciará
conferência, abordando te,
mas relativos a promoções
de vendas.

Catulo Sá
Sub-Gerente

xxx

"O prêço da liberdade é a eterna vigilância".

CONVITE
CONVITE

o 'Diretório Acadêmico "XXII d;é Janeiro" da Fa

culdade de Farmácia e Odontologia de Santa Catarina,
convida a todos Os Cirurgiões-Dentistas, Médicos, Far
macêuticos e Acadêmicos dos respectivos cursos, para
assistirem o curso de "ESTOMATOLOGIA BUCAL NA
INFÂNCIA" 'a ser ministrado pelo conceituado médico
DR. ALVARO DE CARVALHO, o qual terá inicio dia 15

do corrente, às 17 horas, no [Salão Nobre do Departa
mento de Saúde Pública.

F'louíanópolis, 13 de setembro de 1960
Rolando Gudde Genovêncio Mattos Neto
Secretário Geral Presidente

A Assocíacão Comercial de Florianópolis, o Sin
dicato do Comércio Varejista, o Clube de Diretores Lo

j istas e a Federação do Comércio de Santa Catarina,
convidam ao comércio varejista em geral, para assisti.
rem as palestras que serão realizadas, hoje, dia 15, as

20 horas, na Séde da Associação Comercial de Florianó

polis (altos da Confeitaria Chiquinho) pelo Dr. Genival

Rabelo, diretor da revista "Vendas e Varejo" e "Puhli
cidade e Negócios", e pelo seu companheiro de reda-'

ção professor Manuel Árias.
O tema das palestras versarão sobre Promoção de

Vendas e Técnicas Varejistas.

TEL
d

Em I allo e 4 .eles ele IDIDdato
realizou em S.Dta Catari.à:
- SAMDU EM LAJ,SS

MATERNIDADE DO IAPETC EM SÃO
FRANCISCO DO SUL
AMBULATóRIO MÉDICO DO IAPC EM
JOINVILLE
AGÊNCIA ESPECIAL DO IAPETC NO SUL
DO ESTADO, StDE EM CRICI(1MA E 5
AGÊNCIAS
2 NúCLEOS RESIDENCIAIS EM URUS
SANGA E SIDERóPOLIS
AGÊNCIA DO IAPI EM. RIO 'DO SUL
217 RESIO�NCIAS DE ALVENARIA NA
CIDADE DOS MINEIROS
AGÊNCIA DO IAPETC EM LAURO
MULLER
SAPS EM LTAJAÍ
SAMDU EM JOINVILLE
PôSTO DO IAPETC EM
BRusaUE
REORGAl'lIZAÇAO DO HOSPI
rAL DO IAPETC EM SÃO
FRANCISCO DO SUL
14 AMBULATóRIOS MÉDICOS
EM CRICIúMA

,

SERVIÇO MÉDICO ESPECIALI·
ZADO EM CRICIúMA CONTEN
DO: 1 FARMÁCIA - 2 GABINE-

- TES DENTARIOS - 1 RAIOS 'X
- 12 CLiNICAS MÉDICAS - 1

LABORATóR_IO 2 AMBU·
LANCIAS

,. - citadas apeDAs algumas das reallaçõe$'
de maior vulto

PARA V I C-E

catariaense

1
1

". .

renuncia de Getulio
nosso país".
"TRAIÇÃO OU FRAUDE"

"Nessa altura dos
acontecimentos -:- pros
seguiu e marechal Lott -

visando evitar a catástro
fe que se avizinhava, 27
ofíclaís e generais, encabe
çados pelo gen. Fiuza de
Castro, resolveram apelar
para o sr. Getúlio Vargas
no sentido de que se li
cenciasse provisoriamente,
isto é, até que a ordem in
terna rosse defínltlvamen ,

traição ou fraude. De qual,
quer maneira, porém, a

resposta íá foi dada a 11
de novembro d.e 1955, com
a posse dos srs, Juscelino

. Kubitschek e João Gou,
lart que pretenderam im
pedir pela fôrça das ar.

mas. Hoje, tentam a ím,
plantação da mesma di
tadura, porém por um no,
vo processo, mas o povo
brasileiro, bem corno as

fôrças armadas, saberão
novamente castigá-los".

te restaoelecída. Foi isso,
pelo menos, o que li naque
le documento: licença pro
visória. Agora, porém, tá,
Iam de renúncía, coisa que
jamais assinara; por ser

aientatoría aos príncípíos
democráticos. Logo, gosta
ria que a oposição me
mostrasse o "fac-símlle"
do original para que as

dúvidas fôssem defínítl;
vamente aplainadas', pois
somente desta forma sa
beríamos se se tratou de

RENATO BARBOSA
RIO DO SUL, 11 - Escoteiro e só, - espanhol que

comprou metralhadora em prestação e faz guerra por
conta própria -, eis-me empenhado até a alma em uma

I campanha radiofônica de esclarecimento político.
Ontem sábado, em Blumenau, a acolhida qUe me deram os próceres

das oposições coligadas da opulenta comuna me poderia ter envaidecido. Fe
lizmente sou um homem muito simples. Não se consagram, por onde passo,

supostos merecimentos pessoais. É que estou procurando esclarecer, na fran ,

ciscaria medida de minhas fôrças, tudo quanto representam o Marechal Lott
e o Presidente João Goulart; e, no irredentorismo catarinense, Celso Ramos e

Doutel de Andrade. Falei na Rádio Nerêu Ramos, e na Rádio Mirador, Não
percorro o Estado, a serviço de inconsequências demagógícas.. Palmilho-o,
apenas, com o desejo de servi-lo.

ALGUNS
FLAGRA'NTES

xxx

Hoje, domingo, as refe
rldas emíssôras estão re

transmitindo, em díteren,
tes horários, minhas pales
tras de ontem. Eu repre.,
sento uma causa, - a do
eleitorado independente
(118 mil votos no Estado)
e a generosa acolhida dos
partidos políticos prova
qUe não errei.

xxx

Todos os que, em Rio do
Sul e adj acências, se ex,

cederam em libações com

um vinho tinto de Taió
que o Deputado Orlando
Bértoli e o meu prezado
amigo, brilhante e jovem
colega Professor Nelson
Abreu me serviram na

inesquecível ceia de on

tem prestigiada pela hon
rosa e encantadora pre,
sença de suas jovens espô-
sas e de outros casais ami
gos, têm o meu comovido e

antecipado perdão. Que
.grande vinho. SOu neto de
portuguêses. Adoro vinho
às refeições. E que frango
garni serve o Hotel Royal!

xxx

Celso e Doutel pegaram

de galho. Já deixaram, po,
rém, de ser notícia. Trans
formaram-Ele em coquelu _

che. A condução para La
jes me espera. Estou com

programa marcado alí, na

Rádio Clube. Depois, o

Oeste. Atendidas duas,
restam.rne 18 emíssôras
que me aguardam, nesta
campanha de coração lim
po. Çelso, tudo OR.

A UDN, na presente campanha, andava sóz i

nha. Ninguém queria namõro, nem noivado, nem

casamento com ela. Depois, para consôlo, apareceu

o PSP. Ofereceu-Ilhe companhia. A UDN, sem exa

minar os papeis do pretendente, topou logo oca ..

sório. Depois, quando foram soleniaar o contrato,
não houve jeito. Não houvera núpcisr legítima, mas
burla, que transformara a união em amigação. A

Justiça interveio e a UDN ... ficou víuva .. , Missa

a 3 de outubro ...
x_X_x

A máxima de Juvenal
"Mens sana in corpore
sano" está esculpida, há
muitos anos, numa Idas de

ipenldências do quartel da
nossa polícia Militar, fron
teira ao campo de esportes.
Há dias, um miliciano

recruta começou a soletrá
la: "Me .. ns ... <ia ... na in ...
'co ...

" Parou e protestou:.

- Não é possível, Até aqui
êsse tal de INCO que-Ides
conta da gente lá no ínte,
ríor, quando paga Os nossos
veneírnentos! ! !

x·X-x
Aquelas senhoras, no ôní,

bus' com duas espadínhas
à lrupela, falavam assim:
- Estamos derrotadas!

Cada dia !pior para .nósl
Vai ser uma derrota daque.,
las! De amargar!
Uma pessedista, que ou.

via a queixa, i:nterveio:--
- "Mas as senhoras es;

·tão enganadas! Ninguém
.mals duvida da nossa vító,
da! As notícias são as me,

lhores possíveis!"
Aí' uma terceira dirigiu

se à pessedista � explicou:
- A senhora está sendo

vendida! Essas senhoras
usam espadínhas para en
trar nas eaeas pesgedístas,
mas ambas são udenístas
fanáticas. Quer aprova?
Hoje, agora.ivaí haver comi;
cio do Viegas alí no Morro.
E' para lá que elas, vao!
E de fato foram. Por solí.,

citação da !pessedis�, que
foi enganada, vamos mano

dar fotografar ia dupla para
para mostra-Ias em ação e

alertar os- que elas !procu-
ram ludibriar com sua falo
sidade ideológica.

x.x,»
Em virtude da retumbante

vitória que o !m.odesto ra.

bíscador destas linhas, co.

mo delegado do PSD, obte
ve na Justiça Eleitoral, im
pugnado o registro das can

dídaturas Iríneu Bornhau
sen e Volney Collaço de Olí
veira e obtendo unâmíne
decisão denegatória Idesses
registros - o telefone aqui
da redação não parou para

. Os parabéns.
Muito Igrato aos telefo

nantes! Mas o di:abo é q1;le
�u tive qUeI me ,escond'er

para, poder trabalhar ...

,%)��::;:;:::ziL (
'!f!!!'Jj!.�

't.

e de reali�ações\,de
-

coraçao

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