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MINAS GERAIS:

tou- Jango terã
JUIZ DE FORA 19 (V. A.) - Quase toda a po

pulação desta cidad�, dominada pelo entusiasmo, saiu
às ruas para receber, com aplausos delirantes, banda
de musica e foguetes, o Marechal Teixeira Lott, o

Vice-Presidente João Goulart e o Sr. Tancredo Neves,
que ii noite, na Praça da Estação, diante de uma mul
tidão incalculável, participaram do maior comício
realizado nessa campanha em todo o Estado de Minas
Gerais.

Desde a chegada dos candidatos no aeroporto,
quando Lott e Tancredo encontraram-se com João
Goulart, a cidade explodiu em alegria, com as suas

prmcipais ruas apinhadas de gente, na expectativa da

passagem dos candidatos. E quando eles surgjram, em

<:a1'1'O aberto, o povo explodiu em aplausos, gritando os

nomes de LoH Jango e Tancredo. Das 19 às 23 horas,
o centro da cidade parecia estar vivendo um grande
dia de carnaval, tal a alegria que o povo extravasava.

Durante 50 minutos com

aplausos repetidos da mul
tidão, o Marechal Teixeira
Lott falou sobre os mais
importantes problemas na,
cionais e tambem do seu
Estado natal, para depois
entrar na parte politica do
seu discurso. E aí lançou
verdadeiro libelo contra a

Oposição, hi;.. toriando a lu
ta travada pela UDN con ,

tra a eleícão inicialmente
e depois da posse de Jusce
lino e Jango.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE

SANTA CATARINA

ANO XLVII N° 1 3 9 9 9

EDIÇÃO DE HOJE - 10 PÁGINAS

ia esmagadora

FALTAM 13 DIAS - As
sim são os comícíoa de
CELSO-DOUTEL - Verda
deira massa humana, pres,
tigiando a candidatura
redencáo do Estado de
Santa" Catarina. O Povo,
confiante, em todos os lu
gares, vibra com ci futuro
governador do Estado. Por
iS80, é que a candidatura
Celso-Doutel está vitoriosa.
O lema é MUDAR com

CELSO.

Dormitando, há 5 anos, às margens da estrada

Lajes-Florianópolis, no local Três Arvores, no Distrito

de Irulios, esta máquina é o símbolo da administração
udl'nista: desleixo, displicência, descaso; menosprêzo,
abandono da coisa pública, desamparo total ao homem
do campo, baluarte da nossa economia, lutador infa
tigável pela nossa completa emancipação econômica.

CELSO RAMOS, na sua piataiorma, ataca de rijo
êste importante setor, ·porque nêle vê o progresso do

Estado. Porque vislumbm, na sua visão de adminis

trador, o verdadeiro papel do homem do campo na

integração do grupo populacional. Por tudo isto, é que
o povo vai votar em Celso. Para que máquinas que

tmnsportam o proçresso, não fiquem paralizadas,
subjugadas à incúria e falta de tirocínio tuiministraii
vo, estagnando a nossa produção agropecuária. Porque
CELSO dará ao homem do. campo, elementos neces

sários, através de financiamentos a longo prazo e bai
xo juro, por intermédio do Banco que irá criar, ele
vando o nível de vida das populações campesinas.

GENERAL VIEIRA DA ROSA:

"[x�lora�ão �olítica, �e Yés�era �e elei�ão, com 'falsi�a�es entremea�as, eis
a cam�an�a contra o rar"�o li�erta�or em nosso [sta�o" :!Ôi��iírg;:i��,i��1

Ontem, pela manhã, estiveram em nossa redação toj Ij uridícos, sabe que o como o PSD não registrou Gabin�te Executivo Naeío,

os srs. General Paulo Vieira da Rosa, ilustre presidente �L catarlnense não. tratou o candidato Doute� de Al1:- nal. E o .quant_o ba�ta.
do Diretório Regional e do Gabinete Executivo do Par- oe registrar a c:=tndI�atura d_rade, .seu candId<a�o, a - A afírrnaçâo dIvulg�-

. . ' . Celso Ramos pOIS fOI con, vícecgovernança. Assím, o da pela UDN. de o Gabí,
tido Llb�rta�o; ! Na;bal Alves de Souza, .Secreta;IO Ge., l,ultlJ,do· sôbre o assunto, PL não tratou desse registro nete recursar-se a homolo,
ral do Diretório Regional do mesmo Partido. MUltO em- responrlandocncj, da desns., 111ealp:nent� dispensável, gar a escolha do sr. CeI.
bora a visita dos dignos dirigentes libertadores se cessidade desse registro e uma vez que quando ó Di; so Ramos, é falsa, pois?
prendesse a outra finalidade, dela nos aproveitamos pa- in�oT!!lando que .0 PRP e o r�t6rio Libertador e post�- - �el11 dúv.irla! Aí est�o
l'a uma rápida entrevista sõbre o quea imprem;ll l:ideno- proprro .PTB, Igualmente, 1'101'111ente sua convençao os te.Imos na Reso�çao

•
• Ái" ' , .. , • ..

• I·:' . . l:!-ao
. registraram seu can_ escolheram o nome ho_n- ah\SIva ao assunto. -. Essa

governista esra propagando a respeito nú Partido Li- drdato M governo, assim rado de Celso Ramo�, es- (Cont, na últ. pág.)
berrador em nosso Estado. '

- A GAZETA, de ontem, em sua secção de r espori
sabilidade da UDN, propalou que o dr. Raul Pí lla se

_ nega a homologar apoio à candidatura Celso, escolhida
pelo PL catarinense. Que há sôbre o assunto?

- "Há exploração política de véspera de eleição,
com falsidades entremeadas!" - contestou-nós, de ime
diato, o General Vieira da Rosa.

E, exibindo-nos expediente recebido da direção na

cional do PL, prosseguiu:
- Veja aqui, meu .caro jornalista, como a direcão

nacional do PL inicia Resolução de 13 do corrente:
'

"O Gabinete Execu , a Governador, já re-
tivo Nacional reconhe, gistrada por outro Par ,

ce a regularidade for_tido, desaparece a ne ,

mal da decisão do Di- cessidade da homologa.,
retório Regional de ção do Diretório Nacío ,

Santa Catarina, relati. nal, como condição de
va a candidaturas ao ul11 registro que não se
govêrno do Estado". pretende fazer".

Se êsse desmentido, as- Em seguida declarou;
sim em seco, não bastasse nos o General Vieira- dafhá mais este tópico, n essá Rosa:
Resolução -� O mesmo jornalista

"No caso, porém, não que agora me ouve por ser
havendo necessidade do o Secretário Geral' do PSD
registi·o da candidatura e seu delegado para assun-

ÊTA GOVÊ'RNO B-Ã O!
Uma das crias desse inepto govêrno, é, sem dúvida a

ELFFA (forgived the bad word), que para um consumo

de 100% de energia ... cobra em média, 121% de. im

postos. e marmeladas. .. Mas a sncampação vem aí ...

Celso acabará com essa pouca vergonha e atentado fre
nético aos bolsos nossos.

A
Para desespero dos ho

mens que hoje se deliciam
c o m o p o b r e, não é SÓ
em

.

Tubarão que Celso é
bem recebido. A foto ao

lado mostra o comício .rea

liado em Curitibanos, numa,
hlo�a !hnpl�ópria, e que

contou com a presença de
centenas de milhares de

pessôas.

,
....

IERDADES E
MENTIRAS

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Quando afirmamos e arrolamos alguns escânda
los dos govêrnos udenistas, temos tido

.

o cuidado de

apontar nomes e precisar circunstâncias.
Como prova da AUSTER,DADE dessas administrações, as que refe

rimos são fatos públicos e notórios, que não foram e não podem ser' con-

testados.
Quem ignora, porventura; que bem aqui mesmo, no sub-distrito do Es

treito, a mais extremosa defensora da candidatura! Bornhauseri'eeja uma pe
culatária, responsável por alcance superior a milhão de. cruzeiros e em ple
na liberdade?

Quem não sabe que seu substituto, também livre, enveredou pelo més
mo caminho, roubando a Fazenda Pública e··incursi'onando por outros crimes?

Preso pela Justiça e promovido pelo austero govêrno udenísta, em que
pesasse formal proibição regimental ao prêmio, .nâo está ali o ex-delegado
de Lages?

Nessa milícia, sob o mesmo teto, não estão o sal gento : Mário, o pro
cesso da sua exclusão por INCAPACIDADE MORAL comprovada e a sua

reinclusão determinada pelo hoje candidato udenista, que se irrogou uma

r: singular competência, vigente apenas para êsse caso, contra a tradição e a

jurisprudência de mais de cento e vinte anos?

Que aconteceu Com o Eng. Leão Dutra? Um govêrno realmente austero

teria o topete de castigá-lo com a' remoção, face aos anteced'entes do 'caso?
Essa' remoção não era moralmente vedada ao govêrno, por significar,. como
significou, censura ao honesto e apoio ao concussionário pilhado em delito?

Em Tubarão, o ·deputado Adernar Ghisi exige que o coletor de Graval,
Leontíno Nascimento, pague uma servente de escola sem atestado de exercí
cio. O funcionário zeloso, com aprovação expressa do diretor do Tesouro,
entre a lei e a exigência política. desonesta, não vacíla: cumpre seu

' dever.
O AUSTERO govêrno demitiu-o de imediato.

Fiquemos, quanto. à primeira parte, por aqui, deixando de lado o

"affaire" de um indecoroso, no qual está patente o valor que o sr. Irineu
Bornhausen dá à sua palavra, empenhada por interpostos correligionários.

Vejamos, agora, as denúncias do lado de lá.

Para eles, não é compreensivel o êxito da nossa campanha de bonus.

Não atinam como possam os recursos da nossa campanha sair da colabora

ção privada. Bom que se lhes diga o seguinte: são singulares os desatendi-.
mentos à solicitação partidária na campanha de recursos, A regra geral
tem sido .a colaboração muitas vezes até procurada, sempre pronta e gene

.rosa numa inequívoca demonstração de que, por todos os Quadrantes, em
polgam a idéia e a decisão de renovar um governo inerte, \ inepto a abastar-

, dado nos costumes. ,

Afirmar a presença de dinheiros do SESI nessa campanha é querer
ludibriar o povo e faltar à verdade.

Essa entidade executa um orçamento que lhe ordena o órgão nacional.
No corrente ano, em virtude dos nOV03 níveis salaeiais, vigentes desde ja
neiro, lutou com sérias dificuldades. Mas, .não suprimiu nenhum dos seus

serviços
-

assistenciais e executou todos Os previstos para o exercício.
O desvio de verbas fatalmente que, se refletiria Ou na supressão de

novos compromissos ou na paralisação das existentes.
, A acusação, leviana e desacompanhada de elementos probantes, não se.

mantem diante da evidência, mesmo antes de outras providências que a

pu Iverizarão.

Acreditar alguém que um departamento público, como a E. F. Teresa

Cri"ti-na, em luta com precariedade de verbas, possa subscrever mais de UM
MILHÃO de bouns de um partido ... é, francamente, confissão de desespêro!

A frente dessa .f'errovia está um servidor encanecido no serviço. Duvi
dar-lhe da honestidade, sem a prova competente, é processo que, sem dúvida,
repugnará ao acusador. A prova, contudo, não será, produzida, porque o li
belo é baseado em gritante falsidade.

Aí -ficam algumas verdades, de todos conhecidas. E algumas mentiras
cabeludas - processo angustioso dos que não querem receber as consequên
cias dos maus govêrnos que fizeram e fazem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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liRA T. (. - Dia 24 - Sábado - Soir. da Primavera (Festa"-do Perfume). lpresentação de Quinze "Vendedoras de Flôres"� Será esco..

Ihida a "Rainha da Primavera". Mesas na Relojoaria Muller. cr$ 200,00.
,••.••.•..<1.....

��tC...,·
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Cinco centrais hidrelétricas, �iMuita estradinha asfaltada
Com outras coisas bonitas

Prometeu, mas não fez nada!

MARIA BEATRIZ WILDE VINHAES, VAI Estaào da Guanabara. O moço em [oco,
FESTEJAR SÁBADO OS SEUS 15 ANOS voltou com novas idéias. Poderá ou não

permanecer em nossa Capital.

Dilma Martins, filha do sr.

Raimundo Serafi'n Martins

e de sua espõsa d. Gerci da

Silva Martins.
Nossos votos de felicidllides.

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HOJE .

MENI�A ROSECLE'

Transcorre na data de ho

je, mais um aniversário da

íntelígente menina Roseclé
Bruno schmídt, filhinna di-

leta do nosso estimado com- �
panheiro de trabalho, sr, :_ sr: Luiz Carlos Zommer

Oscar Schmidt Filho, e de _ sr. Antonio Henrique Bul

sua exma. espôsa d. Laura' cão Viana

Bruno Schmidt. 1- sr. Elias Feingold
As felicitações de "O ES-

_ sr. Júlio Paupitz Filho

TADO", extensivas aos seus _ sr. Walmir Bittencourt
venturosos genítores.' _ sr. Aldo Hermelino Ribeiro

_ sr. Eddio Adalberto Senna

SRTA. DILMA MARTINS ._ sr. Guarac'y"Ribeiro Borges
_ sr. Gilberto Gerlach

Assinala a data �-"t'lOje,

1-
sr. Jorge Ribeiro

o transcurso de maís uni ani- - srta. m�lria de Oliveira

versárío natalício da srta.·- srta. Mana Lacomba

OSVALDO' MEU

JÁ GANHOU NOME - O novo hotel a inaugurar-se
mu ito breve, na Avenida Hercílio Luz. já ganhou nome.

Vai chamar-se OSCAR PALACE HOTEL.

conlecimenfos Sociais

S'SSS%SSS$S%SSSSS%%'%SSSSS%SSS$SSSSSSSSSS%S%�

1 NILCE Massigann "Miss Elegante sa»: 10

gú" da cidade de Joaçaba, está acon:

tecendo em nossa cidade.

2 O SIMPÁTICO e elegante casal sr. e

sra. Luiz Mario (Vera) Frerysleben, re
cepcionaram. em sua residência no últi
mo sábado, para festejar o aniv'ersári0't1
de sua filhinha Lúcia Bernadete.

A SOCIEDADE Thalia de Curitiba, re
cepcionou sábado, as Debutantes da
quela cidade. El�yne Amim, Irene La
cerda e Yara Maria Sena, também âes:
tiuirani representando o Clube Doze de
Açõsio.

O SR. E SRA. Luiz (Teza) Daux, já estão
de volta de sua viagem a Buenos Aires.
O casal em foco, dentro de alguns dias
seguirá para a cidade de Tubarão, on.
de tixará rcsidência.-

NOVA BARBEARIA NA HERCILIO LUZ Com

ínstalacões modernas e em espaçoso salão, 'inaugurar
se-á ai�da no mês corrente, na Avenida Hercílío Luz

urna bem montada barbearia.

5 SABADO, a bonita Maria Beatriz Wildi
Vinhaes, recepcionará convidados na

luxuosa manção do casal sr. e sra. dr.
Ton Wildi, para sua testa de 15 anos.
O Colunista agradeCe a gentileza do
convite.

3 O TEATRO Carlos Gomes na cidade de
Blumeruui, sábado apresentou um corpo
de ballet daquela cidade onde desta
cou-se a graciosa menina Nadia scusset.

4 A ESCOLA Técnica de Comémio São
Marcos, está com intenso »rosrcma p«:
ra a escolha de sua Rainha. Acontecerá
excursões, apresentações no Teatro de

Carualho, e coquitel oferecido pela [ir
ma Germano Stein,

VOLTARAM AS,PANDORGAS - Ameaçando como

sempre causal' prejuizos na iluminação púbfica.
Embaraçando-se domingo nos fios a pandorga cau- B

sou circuito no fim da Avenida Mauro Ramos. U
NÃO ESTk CERTO - Frutas e verduras podres I

.estão sendo diariamente jogadas ao mar na praia do

Mercado.
Ao preço caríssimo, essa frutas e verduras apodre

cem por falta de compradores e então, vão para Q _mar,
junto ao cais, sujando a praia e contrariando o slogan
de "Cidade limpa depende de você" ...

Está errado.

6 ESTAMOS inlormado�que Ana Lúo-ia a

cantora Catarinense que faz sucesso -

em São Paulo, visitará Florianópolis.

7 O DR. WALTER Jorge José, está prepa:
rando uma belíssima coleção de foto
grafias, para, ainda este ano, aoresen;
tal' uma exposição.

-

I
8 O SR. A. Catreirão Diretor dás "cin"é

Produções Carreirãc", está cifC1l1ancip
num bonito carro "Willys".

E O SEU TALÃO VALE UM l\ULHÃO? - Não se

ELE VEM AI'? .. ELE VOLTARA'
Essa é a realidade das faixas que eles separam

mas que, em verdade, é isso mesmo. Dois trabalhos,
um de vir outro de voltar.

-

Ele vem corr�' a má'scara símpátr-a, inofensiva,
bondosa do velho colono, cantantando promessas.

Tentativa inútil. Desta vez ninguém acreditará

mais, porque ninguém esqueceu a outra.
Lembra-se todos que a luz elétrica de F'lorianó,

polis era PROPRIEDADE do Estado e 'não mais o é,
porque êle a engoliu para vomitar a famigerada

-

Elffa, cpdmp,
Ele voltará? sim! para o seu Banco, jamais para

o govêrno, pois o povo está saturado ela íncocracía.

O SATELITE DO INCO

Noticiamos, informação do nosso maqui� HP-2
que o Inco havia descoberto um dos pessedistas que
tocou na rua. sem dó nem piedade. Do .mesmo maquis
a informação de que O Paga-Pago, a!lte isso, tratou

logo de descobrir um na Ford, e como lá, tanto quanto
no Inco, está cheinha de aliancistas, êle descobriu
o mais incauto e, imitando o Banco, sem dó nem

piedade, mandou botar na rua.

COBRA E' QUE COME COBRA".

Se õ banqueiro metido a colono, fôsse colono
mesmo, era .caso de estudo, pois a incocracia que é
um regime bancário, ampliou as "porteiras fisca.is"

para cobrar o coloro que com as suas carrocinhas j
vão vender- os produtos ela lavoura'. Isso agora, antes
das _eleicões, calculem o .que fariam' depois se ga,
nhassem.

Nota: para que não. venham dizer que é falso,
informamos que são dados positivos que nos foi
fornecido pelo macuís XV-1 o qual relacionou:
porteiras em Pôço Verde, Ipuaçú Bela Vista elo Toldo,
Mente Castelo, Jaborá e outros.

CELSO RAMOS sempre foi

I
Honrado, leal e franco.

I
Como prometeu dará

t Ao nosso Estado SEU Banco

I� •
'

I, -

.Ã..

ÃÃÃÃÃÃAÀÃftÃÃ.'À�l" �
, Jat._, .•

\ \
l .4.�%,..",! %± �..$._�'.t.��.��

,I r-.....\�------_
TELHAS. TIJOLOS "

CAL E AijEIA
IRMAOS BITENCOURT
CAI� 8AOARÓ • fON! l007

ANTIGO DEPÓSITO OAMIANI

I '

1 o,"%,'\,'tt'"4\i-':t'%."',.,,,,.,, •••• '11. ... "%.'t."':. �""i<."'é."t> "!.41!..�'" %%%%%%S,..,..-rJ

li· Para almoçar_ e jantar bem, depois de sua a
l casa, QUERENCIA PALACE HOTEL U
SSSS\SSS%SSSSSSS%%SSS%SS%%SSSSSSS%SS%SSSSSS

REGINA PATRICIA LINS NEVES
é o brotinho que recepcumará no dia

9 O MOVIMENTADO Tenente Amilcar 1.°, a Sociedade, com sua
.

Gonçalves, deu rápida circulada pelo festa de 15 anos,

�'�---.�::S?L?t_S%Si!__%%ssss,!SSS%$%S%St;%,.ssssss,.%%S%S%S'%%%SS%%%b··'" "="''''''''''3'-
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falou mais nisso.
Continua ou não a valer?
O f�lto é que -seu talão pelo visto,

e o interesse.
perdeu o encanto

As 6,35 -
Minhas Desculpas Aos Leitores - (quase que sai Alvorecer Em Nossa Terra

eleitores) por está cronica míchuruca.
Ê que está chegando a hora da onça beber água. . . As 7,05

APEZAR DISSO - E de todo o nervosismo reinante I
Revista Matinal

não esqueça, que "Cidade limpa depende de você".
.

As 7,55
1\ "'EMAG Informa

. Doutel Trabalha
.. �Ó

.��flJ�t':) lenzi Adaime Arbitrário

vertido, o Secretário da "Insegurança"
Pública, foi alvo, na publicação de um

I

boletim. Queimou-se melindrosamente o'

Sr. Adaime, que tempos atrás, foi expul- i
so do PTB, na presidência do Sr. Saulo,
que o considerou como "indigno' (agora
andam de mãos dadas, saltitantes! ).
Mandou alguns policiais magrelas, pren
der o viee-presidente da agremiação
trabalhista no município lajeano, ,sem
motivos, sem provas, sem nadá.
Se não ocorresse a ínterferênlia enér

gica e rápida do exmo. sr. d-r. juiz dedi

reito, bem cama de outras pessoas in

fluentes e idôneas, como o desembarga
dor Mário 'Peixeira Garrilho, não se sa

be o que seria do correto e ilibado Dr.

Edésio Caon.
�

Vendo a vergonheira em que .tinha

caído, e o clamor público, (mesmo dos

udenistas), contra a sua atitude, o Se
cretário da "Insegurança", evadiu-se

para um município vizinho, em deban
dada célere.

Como os leitores têm visto, e nós

aquí temos publicado; as' comunicações
vindas do interior, o govêrno, por inter
médio do inescrupuloso Secretário, co

manda a baderna, traduzida em atos de
violências à pessoas qu-e não estão am-
parada-s sob a .chancela udenísta.

Tudo isto, e mais alguma coisa, faz
conr'que o eleitorado livre, conscientj:! e

des�ente de nosso Estado, se coloque
em posição de MUDAR, êste estado de
coisas .

. . . se não, são capazes, de_ por fogo no

que ainda resta do patrimônio estatal!

O deputado Doutel de Andrade,

1 seguiu, na sexta-feira última,
para Brasília. Os "desespera
dos", sem saber dos motivos da

viajem, desandaram a inventar menti
ras e intrigas.

.

Disseram que Doutel

rompeu Com Celso, que quase chegaram
às vias de fato, etc.... etc.... ·

Ora, cada vez mais, o presidente do

PTB, mostra que não é vadio, e que ape
sar de não ser catarinense, trabalha
mais, e cumpre sempre as promessas
feitas. Neste descanço que teve, após 45
dias de campanha, ininterruptos, rumou

para a Capital Federal, em busca de au

torizações competentes, para a instala
ção de novos postos do Saps, Samdu,
lapc, Iaptc,

Não desejou o deputado Doutel de
Andrade, ficar em bêrço esplêndido, ra
mo se encontram os fracassados dissi
dentes de um movimentosinho banana

Juventude, dinamismo, ação e traba
lho, são os' lemas que impulsionam o ver

dadeiro líder dos trabalhistas de Santa
Catarina, _

O resto são patranhas e fofocagens,
urdidas e� g-abinetes, ,pelo_:; "histéricos
desesperados" .

As Insõlídas arbitrariedades,
comandadas pelo Secretário da
Segurança Pública, ocorridas
na cidade de Lajes, ainda conti

nuam na pauta dos acontecimentos de
g}'adantes, que envergonham o govêrno
que aí está.

- Pelo seu passado desairoso e contro-

2

IA�i',5j-

IÀ815,05-l1e}Jól C,er ALFRED fe'e1one '1'mlindo Música
Ao;, 9,CJ5 -

I
As 16,00 -

I'clefone Pedindo Música A VEMAG Informa
As 10,30 - As 16,05 _

.

AnLo ctica nos Esportes í �'elefone Pedindo Música'
Às 10,55 -

I
As ',6.155 -

Informatívn Casa Brusque Repórter ALFRED
As 11,05 -

.

I As 18 1 f -

I
�,.,�jeal Copacabana

1
Resenha J-7-

As 11,55 - As 18,35 _

Repórter ALFRED Vitó-l'ia Popular
As 12,25 - As 1�_!'i5 _

i\ "I!.MAG Informa A VEMAG Informa
As 12,30 - As :f',OÜ _

Carnet Social Momento Esportivo Brahma

As 12,35 - As 20,35 -

�nqr p nto Você Almoça Telefone Par-a Ouvir

I As 12,40 - As 2UJ(, -

Porque CELSO Ramos Repórter ALFREJ1
As 13,05 - As 21,05 -

O Trabalhismo em Marcha Rádto Teatro

As 13,35 - Às 21,30 -

Co·,,'itt" à Música A VEMAG Informa

As 14,05 - As 22,05 '<,

A Música do Ouvinte Grande Inform. Guarujà

-.'!

I I

APEDITIVOS :���US/C'ADOS ,-..:;:;;-

DlAIMMtNTE DAS /9As2311S,
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• FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 18 de Setembro de 1960 FLORIANÓPOLIS, Terça Feira, 20 de Setembro de 1960

,
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BOCAIUVA, O NOVO (AMP'EIO SALONISTA DA CIDADE - Sensacional a detisão do Campeonato de Futebol de Salão na manhã, de
domingo no :Estádio da FAC. Depois de se verificar um emjJate sem abertura de contagem, foram efetuadas duas prorrogações,
para a decisão do tílulo máximo. Perdúrou o em,pale de OxO. De acôrdo com o regulamenlo fora cobradas ·cinco penalidades máxi
mas cabendo a Paub Sabino pelo Bocaiuva e Moraei pelo (aravana, cobrarem as ,penalidades.. 'Paulo converleu qualro e perdeu uma

enquano Moraci assinalou três perdeJ1do
-

duas. Portanto, coube ao Bocajuy) conquistar após Irês empates conseculivos o galardão do
salonismo .metropolllano credenciando-se a represenlar a (apltal"no cerlame. esladual a ser realizado-em Itajaí d'ia 25 próximo. ,Em

nossas .próximas edições apresenta,e mos dados completos' da decisão. CSSUijhSSUSSUUSSSStau.,ssssssusssssns);

5ssssssssssssSSSSSSSiSSSSSSssssssssssssssssssssssssss'S�'SSSS%SSSS%SSSSSSSSSSSSS$%%SSSSSSSSSS%SSSS$SSSSS%'%Seg·

Ainda nê.s,te mês, pretende - - - - - - f-'
a Federação Atlética cata_I Notícia realmente entu
rinense, dar início aos Cam; siástica é o da pretendida
peonatos da 2.a Divisão e da

I aquisição de um técnico ca,
categoria de Infantil. Assim' rioca pana dirigir a seleção
sendo, O' Conselho Técnico catarinense que intervirá no
da FAC, nesta semana, se 'próximo Campeonato brasí,
reunirá juntamente com os' leiro, a ser realizado no Cea,
representantes dos clubes

I
rá. Pelo que tudo indica es

inscritos, a fim de delibera- 'tão em cogítações os conhe,
rem normas para Os referi_I' cídíssímos nomes dos senho-
dos campeonatos. res Renato Brito Cunha e

- - - - - - Antenor Horta. O primeiro,
Para o Torneio Infantil técnico com especialização

ele Basquetebol já se eneon, I na Divisão de Educação Fi_

��am as equi�es da AS.soc,i,a-1 sica, sendo possível aceitar
"ao Desportíva Oolegíal e o convite que ainda esta se,

Cl�be Doze de Agosto. AJ)e- mana lhe deverá ser Ielto.
sal' dos jogos não serem ort, Anterior Horta, técnico do
cializados pela Confederação Pluminense do Rio, também
Brasfleira de Basquetebol, a será consultado sobre sua
FAC pretende êste ano, or- posibilidade de vir a Santa
ganizar também o Campeo; 'Catarina. Sem dúvida, ótima
nato Estadual desta catego; notícia para o nosso basque-
ria.

. tebol.

Oaravana do Ar e Bocaiu- mente nesta missão pois He , o término da primeira fase, servir o seu ataque indo a Outros detalhes: local: Es,
va, voltaram 'a se defrontar raldo, não teve a oportuni- China da posição do corner, pelota as redes de Adílson. tádio Santa Catarina.
na noite de sexta.reíra no es- dade de apresentar as joga. atirou violentamente assina. Gol do Bocaiuva. A torcida LO' tempo: Caravana 1 x 0,
tádio Santa Catarina. A pe, das que lhe consagraram. O Iando o tento considerado boquense manifesta-se e pas, gol de China.
leja vinha sendo aguardada Bocaíuva, teimava em jogar impossível, ante a surpresa sa a incentivar Os seus [o, Final: Caravana 3 x Bo- Na Tercel·ra Rodada do Cerlame decom vivo interesse, pois no a base de Heraldo, residindo do público. gadores. O jogo "pega; fogo" caiuva 3, gols de China 2 pa,
primeiro prélío s,alonístico as aí seu maior êrro. Paulo Sa , Na s-egunda etapa; o oara, com ataques alternados, dei- ra o Caravana e Heraldo,
duas equipes empataram por bino, também não corres- vana subiu de produção su- xando em expectativa o pu, Marco e Paulo Sabino para J.uvenis V�nceram OS 1fHeres4x4, num jogo movimentado pondia, pois numa noite in- perando levemente o seu an, blico presente. Os arcos pas; o Bocaiuva.
que agradou ao mais exí- feliz pecava gravemente nas tagonista que lutava deserde, sam por maus momentos, Quadros: Bocaiuva: Mar_ Guaraní e Pa'ula Ramosgente torcedor. jogadas quer nas tabelinhas nadamente em busca de um aparecendo Marco e Adilson co; Tião e Luiz Carlos; Paulo
Iniciado o match coube ao com seu COlega de ataque, I resultado favorável ou mes- com 'boas defesas. Marco, Sabino (Barra Velha) e He- Na manhã de hoje, domínc j bugrino, desdobrou-se ao

Bocaíuva realizar o prtmeí, quer nos passes, perdendo mo honroso. Coube então àos volta a demonstrar suas raldo. Caravana Adilson; go, teve prosseguimento o máximo para conseguír o
1'0 ataque sem maiores con, ótimas jogadas. O caravana I rapazes da Base Aérea, au, qualidades ao defender ma- Adalberto e aBiano; Larrr campeonato de juvenis da placar a seu favor pois o

sequências para o arqueiro por seu turno, fazia Õ 'jogo mentarem o marcador ainda gistralmente um' tiro poten, (Moraci) e China. cidade em que estiveram em Avaí exigiu grande luta, para
contrário. O Caravana re- de conjunto sem se preo, por intermédio de Ohina, ao te de Moraci. A tensão dos A'rbitro _ dr. João Ba; ação quatro equipes: Guara; se deixar bater. Os trícolo,
trucou com duas pontadas cupar em visar o atacante superar um adversário para torcedores aumentava grada, tísta Rodrigues, ZÓ, com boa ny, Avaí, Paula Ramos e res dirigidos por Carlos Age-
perigosas onde apareceu o China, seu melhor atacante, atirar livre e desembaraça; tivamente com a aproxima- atuação. Atlético. No primeiro cotejo nor Alves, são inegavelmente
estupendi arqueiro Marco para em tôrno dêle fazer as damente para as redes

.
de ção do rínàl do match, Eis defrontaram-se Guarany e sérios concorrentes ao titulo

para neutralizar os tiros. jogadas. Os dois treinadores, Marco. Delineava-se a vító, que Paulo Sabino, lançado em Achamos todavia que ín,
Avaí. O Guarany vinha de pois diante do Bocaiuva e

Depois de passados os mínu, ao nosso ver pecavam pois ria dos rapazes do carava, excepcionais condições atirou correu em grave erro ao apí-
uma vitória diante do Bo , agora diante do Avaí, pude ,

tos de estudos e de nervo- não efetuavam qualquer al, na, pois jogavam melhor que a curta distância para ven , tar -um lance, que originou o
caiuva por 2xl enquanto que ram demonstrar a atual con,

sismo, notou-se que o Bo- teração nos dois conjuntos, seu antagonista. Porém, num cer Adilson e empatar a par- tento inaugural da partiria.
o Avaí também vinha cre, díção de seu quadro, justa

caiuva concentravarse total, tentando um melhor rendi- ataque ráptdo, Baiano e tida. Delírio 'da torcida bo- D' t d 1
- dencíado por um estupendo mente contra duas grandesian e as rec amaçoes, re.

triunfo, diante do Atléticomente e marmar as jogadas mento. Neste diapasão o pré- Adalberto "bobearam" en, quense, que invade a quaãra correu ao auxílíar Erico Ha; forças do certame.
para o seu avante Heraldo, Iío foi se desenrotando notan trando inteligentemente He- para abraçar o autor do viaras que afirmou J1II'o ter

por 1xO, com tento conquls- A primeira etapa termí;
considerados dos ótimos [o; do.se então os minutos finais raldo, ent,re os dois adver, tendo então S.S. determinado a bola saído fora da quadra,

tado nos últimos minutos da
nou em igualdade no mar;partida. Assim, estariam emgadores do esporte salonísta que Paulo Sabino havia tro, sárío para- atirar com víolên, árbitro a paralízar por-alguns estando portanto legal a jo- cador IxI. Final: Guaranyconfronto Guarany e Avaí,em Santa Catarina. Mas, o cada de posição com Heraldo. cia e diminuir a contagem. momentos a partida. Daí em gada do tento de abertura, no chóque de invictos.
3 x Avaí 2. Somente aos 37

Caravarta, foi instruido para Mas, os rapazes da retaguar- Animam-se os rapazes da díante « o Bocaíuva reagiu tento então S.S. deerminado O cotejo em sí agradou
minutos foi que o líder ínvíc

bloquear o lado direito do, da cotrária mantínhanr.se Marinha. e su� torcída co- bem, diante da pressão do bola �o centro. No mais �n_ pois apresentou um desen ,

to, conseguiu seu ponto da
destacado atléta, justamente firmes, e vigilantes nos mo- meça a íncentíva.Ios. A de- Caravana, sustentando o em, dou fIme em suas decisões. rolar dos mais movímenta, vitória, através do dianteiro
o lado em que prefere para vimentos adversários, não fesa boquensg desfaz um a- pate até o final, determinado I A renda somou cr$ 1.700,00, dos com lances de certa en-

Hélínho. Apoderando-se da
girar e atirar com potência possibilitando-lhes, atirar de taque, mas sem efeito. Volta

'I
por João Batista Rodrigues. apesar do tempo ameaçador. vergadura técnica. O clube pelota, Hélinho deu um ba ,

ao arco contrário. Adalberto primeira. Contudo, quando a pressionar o Caravana e Iâozinho em um adversário e

e Baiano, saíram.se airosa- faltavam 18 seg,undos para novamente China, consegue de canhota atirou cruzado
novo tento após superar um, il1defensávelmente no ângu-
cotrário. 3x1. Previa-se a esta i

-----.--

_-�-'
lo aposto. Un1 gol de craque.

altura a vitória dos coman-
I

. _/.;. �___
Outros detalhes:

dado§ de China, mas estava'
�

LO tempo: 1x1. Final:
reservado ao público mo- . Guarany 3 x Avaí 2. Tentos

Curitiba, 19 (E) - Coriti-I ta nos domínios dos/gremi9- I
mentos de sensação. Marco,: de OE!mar, Roldão e Hélinho

ba e Grêmio, campeões pa- . tas, em Pôrto Alegre. numa bola atrasada tentou! para o Bugre e Edson e- Luiz
ranaense e gaúcho, respecti_I.. de penalti para o AvaL QuP.-

(

FI FI· U
• dros: Guarany: Valci; Wal_

;������ c������ p�f:;�ç� amengo e umlnense os nlcos demar, José e João; Oberdan

"Brasil", confronto que foi V d -d'R d d C
· e Pedro; Vilmar, Hélinho,

dos mais empolgantes e ter- ence ores a o a a anoca Roldão, Eurídes e Osmar.

minou empatado por lx1. Do_ Prosseguiu o certame Ca-. FI"uminense 5 x Madureira 1 Avaí: Acacio (Marcio); Éri-

mingo próximo será jogada rioca de Futebol, tendo ElÍdo Botafogo 2 x América 2 co, Walter e Nelson; Wilton
a segunda partida, desta fei_ realizados, sábado e domingo, Portuguesa O x Olaria O e Elmo; (Luiz), Fernando,

Odilon, Dinarte e Edson.os seguintes jogós e re9pecti-
voc resultados: Flamengo 3 x São Cristóvão O Arbitragem de Ernani Sil-

Vasco O X Bangú O Canto do rio 1 x Bonsuces90 1 va, completamente falha. S.
S. andoH pecando em tôdo o

transcurso do cotejo, preju_
dicando as duas equipes.
Nota 5. Virgílio Jorge e Sil

vano Alves Dias foram os

seus auxiliares e CGmo anor

malidades destacamos as ex_

pulsões de Nelson e Fernan
do, ambos do conjunto avaia_
no.

Na segunda partida estive_
ram frente a frente as l'P

preaentações do Atlético e

Paula Ramos. O onze 3itIeti_
cano vinha de um revés con.

sagrador diante do Avaí por
1xO e o Paula Ramos trazia
consigo a bôa impressão de
ter goleado na suà estréia a

equipe do Figueirense por
9x1.

Portanto, esperava-se ou

tro cotejo bem movimentado _

e repléto de lances tão a gos_
to do público, Acontece po
rém que o Atlético ao entrar
em campo já apresentava a

falta de um atIéta, tendo qUe
enfrentar seu antagonista
que atuaria completo. Com o

'

Paula Ramos compléto e ('

Atlético desfalcado, a peleja
foi iniciada notando-se certo
nervosismo de ambas as par_
tes. Mas, coube ao Atlético
vimentos, advérsátios, ';não

-------------------------------------------------------------------,----------------------------------------------------------

Cardvana e Bocaiuva voltaram a empa
tar na 2 da "melhor de quatro"

Vanlagem dos caravaneiros na primeira ela,pa por 1x8, num gol impossível
caiuva empatou sensacionalmente nos úllimos minutos � - Oulras Nolas •.

de China o Bo-.

(orlliba e Grêmio Empalaram
Em Um Tenlo

PERDEU-SE
Jogos Olím,picos de Roma
(Conti�uação) 1.0 Austrália, 2.° Estados

NATAÇãO (feminino) Unidos e 3.° Grã-Bretanha.
100 metro!), nado livre 400 metros, nado livre -

----------------------------------- 1.0 Estados Unidos, 2.° Suécia

Thomaz Chaves Cabral Pediu e 3.° Holanda.

Demissão Que Foi 'Negada Pelo
Conselho Deliberallvo

Cautela N.o 1724/60
Expedida pela Carteira
de Penhores da Caixa
Econômica em 11/5/60. TRANSPORTES'

Wl got1êrrlO que consiga:

Obter o construção de 1.800 quilômetros de es

trados federais (BR-14, BR-19, BR-36, BR-SO,
SR-59, BR·88, BR·89 e BR.901

SANTA CA TI-lfllNA precisa

CELSO RAMOS afirma que um povo só pode alcan
çar progresso econômico e cultural através das fa·
ci!idades de comunicação,

100 metros, nado de costas
- 1.0 Estados Unidos, 2.0' Grã
Bretanha e 3.° Japão.

100 metros, nado borboleta
- 1.0 Estados Unid.os, 2.° Ho_
landa e 3.° AU9tria.
200 metros, nado de peito

- 1.0 Grã-Bretanha, 2.0 Ale
manha e 3.° Estados Unidos.

Esteve reunido o Conselho Chaves Cabral um elemento
Deliberativo do F�gueii:ense, irll,prescindível ao clube.
para tr,atar de assuntos li_ Depois de muita dliscussão
gados a vidta interna do clu- sobre vários assuntos os di.
be. rig,entes alvi-negros chega_
Grande foi o ;número do ra:m ,a um feliz acerto de que livres - 1.0 Estados Unidos,alvi negros que comparec'eu a união faz a força e que 2.0 Austrália e 3.0 Alemanha.

a
.

reunião, tentando contor. todos deveriam trabalhar em Revezamentó 4xlOO metros,nar a situação que parecia benefício do Figueirense, a 4 estilos _ 1.0 Estados Uni-
p::rturbar o bom nome da fim de mante_Io na posição dos, 2.0 Austrália e 3.0 Ale
r.g'l'emiação. O presidente de destaque que sempre 0- manha:
TJmaz Chaves Cabral che_ CIUPOUj no cenárIo esportivo Salto de trampolim _ 1.0'
gou a pedir demissão do de .santa Catarina. Alemanha, 2.0 Estados Unidos
cargo que vinha ocupando A novidade da reunião foi e 3.0 Grã-Bretanha.
Com grande destaque ale� a eleição do sr. Eurico Hos- Salto de plataforma _ 1.0
gando a falta de cooperação I terno para o cargo de -presi. Alemanha, 2.0 Estados Uni.
e compreensão dos demais dente do Departamento de dos e 3.0 União Soviética.
dirigentes. Futebol. WATER '_ POLO

O Conselho, todavia, não Na mais perfeita comu_ 1.0 - Itália, 2.0 _ União
concedeu a exoneração soli- nhão de pens3imentos termi- Soviética e 3.0 - Hungria.
tada, ,já que vê no sr. Tomaz nou ,a reunião do Figueirense, (Continua)

Ir Final1.cianienlos P(lI'(I compra
de eql.lipa!/1.wLo:J I'u(/u/'irírios

Para que SANTA CATARINA atinjo um desenvolvi
mento que a coioque em pé de igualdade com

outras unidades do Federação, preciso, no próximo
quinquênio:

par(t os T1/((i,icípios

• Melhoria e (/ /)ipl iaçíIo da
sa /'êde de (lr'/'OjiO/,/,)S

nos ..Revezamento 4xlOO metros Construir e reconstruir 1.500 quilômetros de es.

tradas

.. Inlerli{]açao de
das de ferro ,

nossas eslra· - Pavimentar 1.000 quilômetros nos suas mais imo
portantes rodovias.

tHelho/'ia, equip(rn','ltlo e re

eíjuiparnc_n!o do.; :1O;;SC3 portos

EMVOTE

r
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



���A DE ���:�TSO�DAA 4.a trada geral, de um lado. en-tres. metros e cíncoenta cen,

jras,
de Virgílio Manoel do

FA· de mede 25,30 (vinte e cinco timetros) , com terras de Nascimento; e fundos onde
ZENDA PUBLICA DA CO- metros e trinta centímetros), Leonei Basileu Dutra; de mede 10,02m (dez metros E JUIZO DE DIREITO DA 132 anos de idade, casado, la- U t 1 lt d
MARCA DE FLORIANO'PO- co.m terras de Manoel Oor; outro lado, onde mede 18,50m dois. centímetros), com ter,

m erreno rurai, SI ua o no

LIS EDITAL DE CITA d t I d
COMARCA DE TIJUCAS vrador, residente e domící, lugar Sertão do Trombudo,

ç-O -COM O PRA O DE reia.; . e ou r� a o, onde me. (dezoito metros 'e cincoenta

Iras
de Valdemiro Sales. Edital de Citação, com o pra- liado no lugar Sertão do município de Pôrto Belo, des;

A
TRINTA (30) D�AS de 26,50m (vmte e seis me- centímetros), com terras de Possui uma casa, onde resí, zo de trinta dias, de Inte· Trombudo, município de Pôr- ta Comarca, medindo 252

tros c cíncoenta centíme, Nilo José da Costa; e fundos Ide O peticionário; u) - Ter- ressados ausentes, tncer: to Belo, desta Comarca, por t d I 440

O Doutor WALDE-
.•os), com terras de Izabel· onde mede 21,82m vínte:: 'e reno de Virgílio Manoel. do tos e desconhecidos. intermédio de seu Assistente �to;O�e f:nd�s�uã�e�o�e ..

MIRO CASCAES, 1;0 Faustina Raicha e fundos, um metros e oitenta e dois I Nascimento (sob o n. 23 d O Doutor Manoel oar, Judiciário e procurador (dOC9 110.880 metros quadrados;

Juiz Substituto da 1.a onde mede 15,02m (quinze centímetros), com terras de planta anexa): Frente, nd: mona Gallego, Juiz de juntos), vem, com o devido confronta a Oeste com ter-

Circunscrição Ju,diciá-
metros e dois centímetros), Valdemiro Sales; Possui uma,mede 15m (quinze metros) Direito da Comarca de acatamento, à presença de ras do Requerente, ao Norte

ria, eml exercício do 'JO mterras de Valdemlro Sa , casa, onde reside o petícío, com a estrada geral; de urr Tijucas, Estado de V. Exia. propor a presente com ditas de Eduardo Trls;

cargo de Juiz de Di- leso Possui uma casa, onde nário; rn) - Terreno de Ni- lado, onde mede 16m (dezes; Santa Catarina, na ação de usucapião, na con, tão, a Leste com o travessão

reito da 4.a Vara reside o peticionário; e) - lo José da Costa (sob os n.s 'seis meêros), com terras, d€ forma da lei, etc. ... formidade do disposto nos das duzentas, com propríe;

Feitos da Fazenda Pú, rerreno de Isabel Faustina ·14 e 15 da planta anexa): Áurea Vieira; de outro lado, .' FAZ ...SABER I artigos 550 e 552 do Código dade de João Virgílio e ao

blica da Comarca de Raych (sob o n. 5 da plan- Frente/onde mede 10m (dez onde mede 18,50m (dezoito a todos quantos o presente artigos 550 e 552 do Código Sul com terras de Hígino

Florianópolis, CapItal.ia anexa): Frente, onde me. metros), com a estrada ge, metros e cincoenta centíme, edital de citação, com o pra-I! Civil, com suas redações al, Furtado. Um terreno rural,

do Estado de Santa de 12,70m (doze metros e Irai; de um lado, onde mede tros), com terras de Joãe zo de trinta dias, de Interes, teradas pela Lei Federal n. situado no mesmo lugar, me

C t
.

f d setenta centímetros), com a 18,50m (dezoito metros e Gonçalves Lucas e fundos sados ausentes, incertos e

12.437' d. ,e
7-3-1955, no decur, dindo 82 metros de largura

� arma, na orma a
estrada geral, de um lado, cíncoenta centímetros), com onde mede 19m (dezenove deeconheeídos, virem ou dele é�J da qual, S. N. PROVARÁ: por 1.100 ditos de fundos;

lei, etc.
mede 26,50m (vinte e seis terras de José Francisco da metros), com terras de Va', conhecimento tiverem, que - }.O - Que, há mais de área de 90.200 metros qua,

FAZ SABER aos, que o pre, metros Il ctncoenta centi, Silva; de outro lado, onde demiro Sales. Possui uma ( por parte de Carlos Donato vinte anos, por si e seus an, drados; confronta a Oeste

sente edital de citacão com .netros) , com terras de Ala-.mede 18,30m (dezoito metros sa, com a estrada geral; tle Furtado lhe foi dirigida a tecessores, está na pOSSe pa- com o travessão dos Batís

o prazo de tlinta (3Ó) ,di,as rico Sagaz; de outro lado, I e trinta centímetros), com um lado, onde mede 14,50m petição do teor seguinte: - cífica, ininterrupta, com tas, em terras da Fazenda

virem ou dêle conhecímen, onde mede 26,30 (vinte e um apasagem ali existente; (quatorze metros e cnízoen, "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi; ânimo de dono e sem op091- "Santa Mônica", ao Norte

to tiverem que, por parte. de Jeis metros e trinta centí, e fundos, onde mede 10,01m ta centímetros), com terras t.o da Comarca. Carlos Dona- cão ou embargos de terceis com terras de Oanlldo Serpa,

JOÃO FRANCISCO MAR. metros), com terás de Eudo , (dez metros e um centíme, de João Gonçalves Lucas:
to Furtado, brasileiro, com 1'05, dos seguintes imóveis: - a Leste com propriedades do

TINS JUNIOR, e outros, na xía Pergentina dos Santos; tro) , com terras, de Va!rjemi- de outro lado, onde mede Requerente e de Eduardo

ação de usucapião que re, e fundos, onde mede 12,70m ro Sales. 11) - Frente, onde 15m (quinze metros), cr
'-- Tristão, ao Sul com terras do

querem perante êste Juizo, (doze metros e setenta een- mede 12m (doze metros). terras de José Manoel Mar- próprio Requerente. 2.°-

lhe foi dirigida a petição do tímetros) ,
com terras de com a estrada geral; de urr I ques; e fundos, onde mede Que os imóveis acima- descri-

teôr seguinte Exmo.: Sr. Dr. valdemíro Sales. Possui uma lado, onde mede 18,70m (d 110,01 (dez metros e um cen,
tos foram adquiridos, há

Juiz de Direito da 4.a Vara casa, onde reside o petlcio.' zoito metros e setenta ce

I
tímetro), com terras de VaI.

mais de dez anos, de Adelino

desta Capital. João Francisco nário; f) _ Terreno de Eu. I tLmetros), com uma passa- demiro Sales; x) _ Terreno
Nazárto e Vitalina de Souza,

Martins Junior, casado, ope- doxía Pergentina dos San-' gem; de outro lado, onde me, de José Manoel Marques (sob I reapactívamente, que já os

rárío: José Jacinto de Mel- tos (sob o n. 6 da planta I de. 24m (vinte e quatro me, 10 n. 25 da planta anexa): I possuíam por um período

lo, casado, operário: Manoel anexa); Frente ,onde mede tros) , com terras ele Joâ. Frente onde mede 10m (dez ]
superior a vinte anos. 3.° -

Correia, casado, operário; llm (onze metros), com a 'Gonçalves .Lucas: e Fundos I metros'), com a estrada ge-II
Que o requerente tão logo

Alarico Sagaz, casado, ope, estrada Geral; de um Lado, [onde mede 12,20m (doze me- ral; de um lado, onde me:!'
ultimou a transação dos írnó,

rário; Izabel Faustina Ray. onde mede 26,30m vinte e tros e vinte centímetro, 115m (quinze metros), co.r I
veis, passou a ocupá-los e

ch, viúva, doméstica; Eudo- seis metros e trinta centí, com terras de Valdeimro S1_' terras de Claiton Marquílez: I
cultivá-los, tendo demarca-

xia Pergentina ,dos Santos, metros), com terras de Isa., les, tem uma casa em cad ,de outro lado, onde merle l
do ambos. 4,° - Que, em

viúva, dcméstíca: Licinio bel Faustína Raych, de ou- terreno; n) :- Terreno dE:' 115m (quinze metros), com I
vísta do exposto, pretende

G· d
..

M t I d J' I di lt d
legitimar a posse que vem

areia, casa o, operario a- r� a o, opde mede 26,50m ose Manoe da Silva (sob o I que
irei o e; e fundos, on, mantendo sôbre os imóveis.

noel Carlos Moreira, casado, (vinte e seis metros e cinco. n. 16 da planta anexa): de mede 10,111 (dez metros)
operário; Lidio Maximiano enta centímetros), com ter," Frente, onde mede 18,óOm tom terras de Valdemíro

Para dito fim 'requer a de-

_

I d
. S I

signação do dia, hora e lo.

oascaes, solteiro, operario: l'as de Joao Gonçalves Lucas; ( ezoíto metros e sessent: a es, 3. Que, pretendendo cal para a justificação exí-

Roberto Antonio Dutra, ca, e fundos, onde mede 11,01m centímetros), com a estrr c' legitimar sua situação de ta, S E T· E M B R O gtda pelo art. 451 do C.P.C.,

,SIadoD,0tperário; dLeonel �a�i. (ontze)metroSt e um centí- I gerdal; le7' 8dOe u�d lado, o .. d t?t ,vdem'4c504m base no artigo DIA 24 - SOÍl'ée da Primavera (Festa elo PeI'fume) na qual deverão ser inquiri-
eu u ra, casa o, operano; me 1'0 ,com eras de Valde_ I me e ,m K ezessete me_ CI a os e seguintes do das as testemunhas Eduardo

José Francisco da Silva, ca- mi.r� Sales. Possui uma casa,ltros e oitenta ce_ntímetros). Códígo de Processo Civil, re-
com as "Vendedeiras de Flôres". Reserva Tri�tão e Osnildo Sel'pa,

sado, pedreiro; Nilo José edIfICada; g) - Terreno de

I
com terras de Joao Gonca!· querer a Vossa Excelência de mesas Relojoaria Muller. Cr$ 300,00. brasileiros, maiores, casados,

Costa, casado, operário; José Li.�inio Manoel Garcia (sob ves-Lu-::as; de outro ládo, . designação de diae hora pa� . CBS.: A Diretoria do Clube recomenda o uso Clas ca1'- lavradores, residentes no lo.

Manoel da Silva, casado, ope- ;) n. 8 da planta anexa); ,onde mede 1�,80m (dezeno_ ra serem,ouvidas as testemu_ teirinhas, qlfe serão exigidas rigorosamente na cal dos imóveis. Requer, ou-

rário; José Frutuoso de A- Frente, onde mede 5 50m I ve metros e OItenta centíme- nhas adIante arroladas e trossim, depoi� de feita a juL

morim, casado, operário; (cinco metros e cincoEmta
I
ros), com terras de José Fru. em, s'eguida, citados Os atuais DR. LAURO DAURA

gada e justificação, sejam

José Maria de Souza, ,casa-
.
centímetros), com a estradaI; .

.
,confrontantes e interessa- citados os atuais confrontan_

do, operário; Julia de Oli. geral; de um lado, onde me. ! tuoso de Amonm, e f�ndos, dos c�rtos e seus conjugues, tes dos imóveis, Fazenda "S.

veira, viúva, doméstica; João de 28m (vinte e oito metros), londe mede 21,�Om (vmte e o .orgao do Ministério PÚ_ REASSUMIU A CL'
Mônica", na pessôa de 9au

Manoel do Amaral, casado, I,om terras de João Gonçalves ,�m metros e cmcoenta cen. bhco e, por edital, ,':om o I NICA representante legal Sr. Pedro

operáriO; Fernando Manoel Lucas; de outro lado, onde i tlme�ros), com terra:s de Val- prazo de 30 dias, s interes_ Paulo Campos Côrte, Osnil-

da Silva, solteiro, operáriO; mede 29m (vinte e nove me-' demlr? .Sales. POSSUI uma cu. sado sincertos e desconheci-
-- •. _-- -- do Serpa, Eduardo Tristão,

Auera Vieira, viúva, domés. tros), com terras de Manoel sa edI�ICa�,a; o) - Terre?o dos, para, no prazo legal e No pleito de três de Outubro Rigino Serpa e João Virgílio;

tica; Virgílio Manoel do IJarlos Moreira; e fundos de Jose Frutuoso de AmorIm sob pena derevelia, consta o ,representante do M. Públi-

Na�cimento, casado, operá- onde mede 5,53m (cin,;o me-
(sob o n. 17 da planta anexa) t�rem, se quizerem; 4. (4" Pl'ove ser um bom brasileiro co nesta Comarca; os inte.

rio; Claitom Marquilez, casa. tros e cincoenta e tres cen. frente, onde mede 10m (dez n3;0 sendo contestada a f'(' Dando o teu voto a FerrarI' ressados aUgentes, incertos e

do ,operáriO; José Manoel jmetros), com terras de VaI. me�ros), com a estrada gc_ seja logo reconhecirlo o rI'"-_ desconhecidos, por editais de

Marques, casado, operarIO; demiro Sales. Possui uma ral, de um lado, onde mede cl�rado o domínio dos Su- Que é da lista o primclro. trinta dias, na conformidade

Todos brasileiros, e residen- casa, onde reside o petlcio_' 1�,80m (deze�ove metros e phcantes sobre os imóveis, do disposto no art. 455, § 1.0,

teS! e domiciliados em Co- nário; h) - Tereno de Ma. ,oItenta centu:�etros), ,com p,or .sentença d� Vossa Ex' e_
do C.P.C.; todos para acom-

queiros. Sub_Distrito do Es- noel 'Carlos Moreira (sob n. t�rras de Jose Manoel da lencla, e mandâd'a transcre.

8DtAL
panharem os têrmos da pre-

treito, nesta Capital, por seu 9 da planta anexa): Frente 1 SIlva; de outro �a(.j.o, onde ver .no registro de Imóvei<- �ênte ação, por meio da qual

advogado e 'Pro.�urador a- onde mede 10m (dez metros): I mede 20,70m �vmte metros desta Comarca. Protesta. ) 'deverá ser reconhecido e de-

diante assinado (procura. com a estrada geral; de um I' �e:r�enlta Jcer; tMlme�rosd)' scom se por to.do, o gênero de pro.
'.

1..
.

'.

.

. clartado, °b domínliod.ddO s?pl!-

ções inclusas), Vê perante lado, onde mede 29m (vinte e
.

s c e ose ana e ou- yas a�mlsslVeis em direito,
- ca!1 e �o re os � u 1 os !mo-

Voss,a Excelência expor ,

e n' t) . lza,
e fundos, onde mede mcluslve depoimento pessoal

veIS, fIcando CItados, amda,

afinal requer o 'aue abaixo L��rn�e:r.0s , Co.m ter�a� de 10,01?! (dez metros e um de interessados. Dá_se á JUIZO DE DIREITO DA frontantes do imóvel, Satur_ para no prazo leffal, apre_

segue: 1. Que veu1 possuin- outro la
anoel GarCIa! de centlm�tro), com terr�s de ca�sa o valor de cr 25.000,00 �OMARqA J?E TIJUCAS nino Pedro Vicent.e e J0i12 sent�rem contestaçao �e �ara

do há mais de vinte anos b d
do, em uma lmha

IValdemlro Sales. POSSUi uma (vmte e cinco mil cruzeirõs) Edltal de Cltaçao, com o pra- Camilo dos Santos residen_ segUirem a causa ate fmal

mansa e pacificamente, sen{ I �ue ir; a, em. tre!' lances, cll;s�,· onde reside o peticio•. Esperam deferimento. So-· zo de trinta dias, de Inte- tes em Nova Desc�berta; os se!1tença, que. d_everá deter-

interrupção nem oposição 14
ed do � prImeIro lance nan?; p) - Terreno ele JOf'P I bre estampilha Estadual ,1'0 resliados ausentes,. Incer- int&ressado,,, ausentes, in- mmar a expedlçao do c?mpe_

por si e Dor seus antecesso� .

m
. lqu� orze metros),: no IMana de Souza (sob o n.

181
valor de cr$ 4,00 ma,s a b'l.. tos e desconheczdos. ce�to� e de[l�onhecidos, por ..

tente man�a�o a_uton?lando

res Os terrenos ,nujas espe- sentId� frente-fund�s, e o ,da planta anexa), Frente. xa dc saúde estadual Fio O Doutor Manoel Cal'. editaIS de trinta dias na �Lla transcnçao. Da.se a pre-

c. lca ões se UCi� abaixo.
segun o lance,.8m (OItO me. onde me?e 12,50 (doze me- ri�nópolis, 24 de 10-58'. Ã'<. ,m.on� Gallego, Juiz de forma determinada no §' 1.0, sente o val?r de _cr� 6.0,00,00,

S�os �m Itag�assú (coquei. tr��), no sentI'do par�lelo a tros e cmcoenta centime-I '�Ir Boavent1,lra Cabral Fa_ D��elto da Comarca. de do art. 455; do C.P.C.; o Sr. para os efeItos legals. P�otes_

1'0) no Sub-Di trito do Es.
es lada geral, O'S quaIS C?r;- tros), ,com a estrada geral; nas, Rol de testemunha: TIJucas, Est�do de representante do M. Público ta-se por �o�os os meI.os. de

.
s. ' ,s. fron�a� rom terr,as de LldIO de um lado, onde mede

s Santa . Catarma,: na nesta Comarca, todos para prova: admItidas em d�relto,
tI_eltO', nesta CapItal, t c�mo! M�xlmlano Cascaes ;9 ter- 20,70m (vinte metros e se. l.�) - Ant<?nio Justino Sil. forma da lei, etc. ... a.companharem a causa até especlalme_nte por <;l�p�llnen-
�ao p�ssuam nem en, �m celro la?ce, na extençao. de I tenta centímetros), com ter. velra D'avIla - brasileiro, FAZ SABER fmal sentença, sob pena dr tos pemoals, mqu�l'lça? de

titulo de posse e dommlO, 2�m (vmte �etros), tam.lras de José Frutuoso de A- rasado, residente e domici- a �odos q.uanÉos o presente revelia, e contestarem o fei- testem:ur;has, e vI�tona, se

(,uer.em per�nt� Vossa Exce- bem no sentIdo "frente_fun- morim' de outro lado onde .liado em Coqueiros Nesta edItal de cltaçao, com o pra. to, no prazo legal o qual/de- necessana. Nestes termos, P.

��c!a, regu anzar os �eus dos", extremando ,com terras mede 21m (vinte e u� .me- Capital 2.'0) - Mària tn. zo de trinta dia9, �e interes_1 verá ser julgado' de plano Deferimento. Tijucas, 2 �e
�hr�It�s so�re os_ �fendos de Roberto Antonio Lu\cas, e tros), com terras de Julia de; fancia da Rosa _ brasileira, sados au�entes,. mcertos e. para r�conhecer e declarar setembro de 1960 .. (a9) Joao

Imo�els, pe a açao e Usu- fund�s ,O'nde mede 18.30m 'Oliveira; e fundos, onde me. I
viva, residúente e domicÍlia- desconJ;lecldos, v�rem ou dele

I
do dommio do Suplicante a B:'i��r.�;to - �ssIste�t� Ju-;

ca�Iao, com funda�ento nos (deZOIto metros e trinta een_ Ide 1251m (doze metros e do em Coqueiros Nesta Ca. conheCimento tIverem, que gleba usucapienda. Dá-&'e à d1clano. Em dI�a petIçao fOI

a�tI�oS 5?0. e
n

segumtes 9-0 tíem�ros), com teras de Val- 'cincoenta e um centímetros)' .

pital; 3.0) _ Ota'vio Frederi_ por parte de Ot�vio. ��milo ,
c3rusa o valor de Cr$ 3.000,00.. exar:ado o" segumte

..

despa�
Cochgo CIVIl ,;-om oa redaçao demlro Sal'es, Possui uma' com terras de Valdemiro Sa�' co dos Santos _ brasileiro, dos. �antos lhe fOl dI!lgIda a

I
Protesta-se provar o alega- cho; - 4·, como requel.

dada pela leI 11'. 2437 de casa, onde reside o peticio_ les. Possui uma ca a on(V vivoú residente e domicília. petlçao do teor segumte: � do com depOimentos pes- peslgno o dIa 12 do corrente,

7/3/55 e. segundo (:l. processo nário; i) _ Terreno de Li. 'reside o peticionário� )
.

do e� Coqueiros, Nesta Capi- "�xmo. Sr. Dr. Juiz de Di- soais, inquirição de teste_ as.14 ��ras,_ no F.orum, para

esta.�elecldo nos, a.rtlgos 454 e dio Maximiano Cascaes (sob Terreno ,de Julia d 0.9 .� tal. Em a dita peticão foi re!to da Comarca. Ot.ávio Ca. I munhas e vistoria, se nece&- a. JustIf�ca9ao, !eltas l!-� de.

segumtes do CodlgO de pro- ,

,

e UVelll'
roferitlo o uintê d-' mIlo dos Santos, bra9ileiro I sária. Têrmos em que P vldaa mtlmaçoes. TIJucas,

cessoQ Civil; 2. Dimensões e o n. 10 da planta anexa):
I (sob o h. 19 da planta anL l�hO' R HO'esCf_ .á conc���:� com 31 anos de idade soltei: I Deferimento. Tijucas l' d� 2-9-1960. (as) M. Carmona

confront�ções: a� - Ter:c. Frente, onde mede 8m (oIto ��) Frent�, onde t�e1e 12,�01!, FPoÜs 24_1b-1959. (Assinado), ro! �a:vrador, resident� e do- setembro de 1960. (a) joão :- J.u�z d� Dire�to": F�ita a

no �e- Joao FranCISCO

Martms, metros), com a estrada ge-' °te Te �ros e rI� a

d
ce ..

�.I_I W. CMcaes. Sub1ndo o aut mlClh::tdo 13m NOYR: Descober_
.

B.a;:f�r Neto - AssÍf.�tente Ju_ J ustI�lCaçao fOI proferIda. a

JUl1lor (sob o n. 2 da planta ral; de um lado onde mede m!,ros , '-0.(11 a es ra a gr- á connlu ão r eb
s �s ta, neste mUl1lClpio e co_ I dlclario. "Em dita petição segull1te sentença: - "VIS.

anexa); Frente, onde mede 14m (quatorze metros), com ��� d1,uf lado onde t�erlr guint; d�spac�o: e���g�eS -

ma�ca, por int�r�é�io de seu. foi exarado o seguinte des- tos, etc. Julgo por se!1ten.ça,
11m (onz� metros) com a terras de Manoel Carlos Mo.'

,vm e e um, me.IOs),I .
.'- .

S._ o ASSIstente JudIClarIO e estri-I'
pacho: -

....A. como re uer lue prodUZa seus legaIS e JU

estrada �eral; de Utm; lado, reira; de outro lado, onde '��r::z t�r��s d� Jo�edMana de ��r:s�nj�o.ti����ã�a .�tJ;lora� b�d? no&' .a�tigos 550 e '552 do pesígno o dia '14 do corr�nte: rídicós efeitos,. a jU9tificação

onde maIs 23,60m (vmte e mede" também, 14m (qua- I a, ou 1'0. a o, on�e I do inter - ,lIma C,9dlgo CIVIl, com suas reda- as 10 horas, no Forum, para de fls., proce�Ida nestes au

tres metros e sessenta cen- torze metros) com terras de lme�e 22,50� (vmte e ,da!' 14osp��motor e�t�?s eFf �r. çoes alteradas pela Lei Fede. I a justificação feitas as de- tos a requenmento de. Cal'.

tímetros) I,:om terras de Roberto Antdnio Outra' e
,me ros e cmcoenta centlmC'.!·, r 22 d

ICO. ona_ ral n.o 2.437, de 7/3/1955 ,vidas intimácões Tijuca9 los Donato Furtado. Cltem

João Go�çalves Lucas; de fundos ,onde mede Bm '(oito' trosi 'dom terras .de João Ma. i r�ts° I<A . : )n�e�bro de vem! com o devido acatamen 112-9-1.960. (as) M: Oarmon� s�, por mandado,. os con

outro lado, onde mede 2:4m metros), com teras de Ma-
noe .0 Am�ral, e fundos, . �sma? . ascaes, to, a presença de V. Excia.·:- �U.IZ de Dir�ito". F.eita a fro?ta:ntes conJ;le<:Idos dos

(vinte e quatro metros), com noel Carlos Moreira. Possui
onde me�e 12,31m (dOze.me_,��NTENÇA·tVlstos, e�c. Jl!I;. propor.� presente ação de JustI!Icação foi proferida a unovew; �r edI�als, com o

terras de José Jacinto de: uma casa, edifi�ada; .) _

tros e trmta e um centlmp .. ! _por sen ença :a JUS'CfltI- usucaplao, no dec,urso da segumte sentença: _ "Vis- prazo de. trmta dIas, na for_

Mello; e fundos, onde mede Terreno de Roberto Adtonio tr?s), com terras. de Valde_ ��aou�o�s���e de fls e fls., qual, S. N. P�OVARA: - 1.0 tos: etc. Julgo por sentença, ma preVIsta n? §- 1:°, d? art.

11,Olm (onze metros e umlDutra (sob o n. 11 da lanta 'mIro Sales. POSSUI uma Cfl .. -
q �r.. req�erC'ntes -.que; por.sI e sel;! anteces- pa�a 9�e produ�a seus legais. 455, do C.P.O., os mteressa

centímetro), com terras ele I anexa): Frente onde
p
mede I s!l' onde resid'e

o.'
peticioná.

I
J?ao Fra�.Isco M�rtm,s JU-I SOI� ha maJ9 de t�I!lta !l�os,l e. Jur_IdICO& efeItos, a justi_ dos a�sen�es, Il1certos e des

Valdemiro Sales. Possui uma 16,50m (dezesseis metros e rIO; r) - Terreno de João
mor e ou ros, a _fIm de q�e est;a na posse l;!a<:Iflca, mm- . fIcaçao de fls., procedida c�nhcldo�, pes90almente, o

casa, onde reside o peticio- cincoenta centímetros) com
I Manoel do Amaral sob o n. 'Pr�duza seus deVIdos e legaIS terrupta, co� _anImo de do_ nestes, a�tos a �equerimento Sr: 1?r. lepresentante do M.

nário; b) _ Terreno de José a estrada geral; de um: lado ,20 da planta anexa): Fl'ên. efelto�. E�peça_se ma�dado no, sem oposlçao ou e�bargo de Ot.avlO CamIlo dos San. Publlco nesta Co.marca. Sem

Jacinto de Mello (sob o n 1 onde med 34 t· t
'

I te, onde mede 16m (deze sei
de

. cI�aç�o nos co�flantes �e, quem q_uer que seja, do tos. CItem-se, por mandado,
custas. P.R.I: Tijucas, 13 de

da planta anexa)' frente �n. tro metroe) m rr�a e qU�•.metros), com a estrada
s ge� dos ImoveIs em questao, bem imovel a�alx<? d,escrito; 2.° JS �o�frontantes conhecidos setembro de 1960. (as.! M.

d "L' ,. s. ,.com rras e
I ralo de u I d '

como ao dr. 4.° Promotor � Que dIto Imovel está si- do llnovel' por editais com
Carmona Gallego - JUIZ de

e mede 12m (doze metros), ldlO MaxlmI,ano Cascaes e
22 50 . � a o, onde mede: Público na qualidade de re- tuado no lugar "NOVA DES prazo de trinta di

'

f
c· -

Direito" E para que chegue

'f0:f a edtrada dger:l' d� l;!�a M�noell Carlos Moreira; de I (i�co�l�n :e�tí�i� m�tros €: presentante->ct:a Fazenda do COBERTA", dêste Municípi� ma previ�ta no § �só nd� �I�t :2.0 conliecimento dos inte_

,a o, o.n e me e m vm e ou.or ado. onde. mede 26 I

terras d .,
e ros.' �?� i E�t.ado ,de. orgão do Minis_ e Comarca, e mede 32,50 me_ 455, do C.P.C., os interessa� ressado� e, ni!lguem possa

e qua�IO metro�), com terras (vmte e seIs metros), com I e Juha de Ollvelra,: teno Publlco e o diretor do tros de largura por 74 dito" dos ausentes incertos ec alegar Ignorancla, mandou

de �oao FranCISCO Martms ierras de Leonel Basileu Du- gf" o�t�o t lado, onde mede servico do Patriminônio da de profundidade 'perfazend� cinhecictos' 'pessoalme�t�' expedir o presente edital que

JUnIor; de um outro. lado, ra; e fundos, onde mede .,1
t
vm e /;;m metros) Uniãô, para todos querendo, a área de 2.405 'metros qua- Sr. Dr. representante do 'M será afixado na sede dêste

onde mede 24,30m. (vmte e '16,70m (dezes;seis metros e
com erra� e. ernando Ma_ constarem o pedido no pra. drados; 3.° - Qu.e as -con_ Público nesta Comarca Sem Juizo, n? lugar do costume,

q,uatro metros e trmta cen- setenta centlmet�Os), com �oel da SIlva, e fund�s, on_ zo da lei. Outrossim citem- fro�ta�ões e_ características custas. P.R.I. Tijucas, '14 de e, por cop��, publicado .UMA
tll'l}etros), com terras' de terras. de Valdemlro Sales. e mede 16m (dezesseIs me- !se por edital com o prazo de do Imovel sao as seguintes: setembro de 1960. (as) M VE� no Dlano da Justiça e

Joao Gonçalves Lucas; e Possu� �m� '�asa, .onde reside tr?s), com terras. de V�.lde. trinta (30) dias Os interes_
- Ao Norte, onde faz fren. Carmona Gollego _ Juiz d' TRES VEZES no jornal "O

fundos, ondE1 mede .12,02m o petIcIOnarIO; k). _ Terre- �uro Sal�s., POSsUI ��a ,c�sa sados ausentes 'e incertos, tes, a e�trada geral Tijucas Direito. "E para que chegu� Estado", de Florianópolis.
com terra� de ValdemIro Sa- no de Leonel BasIleu Outra onde reSI�,e o petlcIOnal'lo:! citação essa que dcver� ser

- Nova Trento; ao Sul, onde ao conhecimento dos inte_ Dad�.e passado ne9ta cld3;de
les,. POSSUI ��a �a;S:a, onde (so� o n. 12 d,a planta ane_ s) - Teneno de Fernando (feita de ,conformidade cõm faz fu�dos, propriedade de ressados e ninguem

.

POS['
de TIJ,ucas, aos quat.orze dIas

reSl�e o petL�Ionano; c) :- xa)· Frente, onde mede 14m, Manoel da Silv'a (sob o ri:. o art. 455 § 1.0 dO' Código de Sat.urnmo Pedro Vicente: alega�' ignOrância, mando\:'
do m.es de setembro do ano

Tereno de Manoel CorreIa (quatorze me�ros), com a
i
21 da planta anexa): freI' I Processo Civil. Custas a fi_ Leste tamb'em �om proprie- ,exp�dll·. o presente edital que de nul novecentos e sesse�ta.

(sob o n. 3 da planta anexa): estrada geral, de. um lad?,! o;nde mede 11m (onze me. ,naI. P.R.I. Florianópolis, 13
datle de SaturnIno Ped�o Vi. ser:a afIxa?o na sede dêste Eu, .(�s) Ger?y doa .AnJos,

Frente, onde me?e, 12,80m onde mede 26m (vmte e seIS. tros), com a estrada geral;, de abril de 1959. (assinado) cente e a .Oeste com dita de JUIZO, n? mgar do co&�ume ES<:l'lvao, o dat.IlografeI, con

(doze metros e OItenta cen. metros), com terras de Ro_1 de um lado onde mede 21m iWaldemiro Cascaes 'loO jui7 Jose CamIlo dos Santos' 4.° e, por copia publicado UMA
fen e subscreVI. - Isento de

tímetros), com a estrada ge_ berto Antonio Dutra; de ou- . (vinte e u� ll1aetros), con{ Substituto em eX�rCÚ!io na
� 9ue o imóvel f...�:� descri- VE� no Diãrio da Justiça e se!os por se trata� de ASSIS_

ral, de. um lad?, onde mede t�o lado, onde mede 23,50m! terras de João Manoel do .4.a Vara. E, para Que chegue
to e. demarcado e nele o Re- TRES 'yEZES no jornal "O

TENCIA JUDIClÃR!�. (a�)
25m (vmte e cm�o me�ros), vmte e tr�s metros e cinco_ Amaral; de outro lado, ,onde: ao conhecimento ()e todos, q.U�l e�t� te� sua casa de re. Estado, de Florianópolis.

M. C�r�ona G!lllego - JUIZ

com terras de Joao Gonçal- enta centI�etros), com ter_ mede 19m (dezenove metros). mandou expedir o re ente sIde�cla, 5. - Que, an�e o Dad000e passado nesta cidade d,:. 1?Irelto. �sta conforme o

ves Lucas; de outro. ,lado ras de Jose Francisco da SiL com teras de Aurea Vieira; edital aue será afix�dos ;no expo.!�o, pr.,etende regularIzar de TIlucas, aos quinze dias �1l1mal. afIxado na sede

onde mede 25,30m (vmte e va; e fundos, onde mede e fundos onde' mede 11 01m 'lUloar dô cos'tume e publicado s1!-a s�tuaÇ",o .

de fato. Para do mes de Setembro do ano
es e JU!ZO, no lugar do co!:.'_

cinco metros e trinta ,centí- 14,10m (quatorze metros, e (onze metro-s e um centime- I nao forma da lei Dado C'
dItO fIm resp�ltosam.ent.e re- de mil novecento� e sessen_ t���, sâbre fé qual me re-

metros), com teras de Ala_ dez centímetros), com ter_ tro), com terras de Valdemi_ pasado nesta ddacte de Flo- �uer.a�. Ex�a. se dIgne de- ta. �u!. (as, Gercy dos Anjos,
p
D t

e _ou (> . -

rico Srugaz ;e fundos, onde ms de Valdemiro Sales. 1'0 Sales' t) _ Tereno de rianópolis aos vinte e ua
erImr;al .0. dIa, hora e local Escnvao, o datilografei con-

a a supra. Escr�vao:
mede 12,83m (doze metros e Possui uma casa, ond� resi_ Aurea Vieira sob o n. 22 da tro dias cio mês de abrir d� para Justificar. os !at�s ale. ferí e subscreví. IserÍt.'l de

Gel'cy dos AnJOS

oitenta e tres centí�etros), de o peticionário; 1) -,. Ter- planta anexa): Frente, onde ano de mil novecentos e ci." �:s1��:� a mql;!Iriçao das s�los. por s� �ra.tar de Assi&_

com terras. d'e Valdemlro Sa_ r�no de José Francisco da mede 10m (d'e21 metros), CC'" coenta e nove Eu VINICIUS da"
n a:� n? fIm ,al:rola- ten.cla JudICIarIa. (as) M.

les,: POSSUI .u�a, c�sa onde SIlva (sob o n. 13 da planta a estrada geral; de um la(ío, GONZAGA, Escri'v,ão, o subs ór';ã
com clenc�a . prevI� de C�ll!l0n!'l: Gal!e�o -:- Juiz de

reSIde o petIClOn�no; d) _ anexa): Frente, onde medelonde mede 19m (dezenove'crevi. (Assi,nado) WALDE- dogoO do M. Publ�co, segun_ I?irelto. � a_.eopla fIel do ori_ COMO É GOSTOSO
Tereno de Alan'!o Sagaz 21,80m (vinte e um metros metros), ,zom terras de Fér, ,MIRO CASCAES 100 Juiz do cJ�e �statue o art. �51 gI�al afIxado n('. sede dêste

(sob o n. 4 da planta ane_ -e oitenta eentímetros), cominandO Manoel da Silv,a; rle,Substituto, em e�ercicio na ap's' é i' �quer,. �utrosslm, �UIZO, 110 lu�ar do costume, O CAFÉ ZITO
xa) frente, onde mede 15m I a estrada geral' de um lado outro lado onde mede 16m 14 a Vara se�t r a lza � e J1;1 ga�a por o que dou fe.

(quinze metros), com a es. onde mede 23 SOm vinte e (dezesseis �etros) com ter- ,
.

Cell1f�re com o original. �iame���d:l. JUstifltcaç.ao, se. Data supra. O Escrivão:
, " . os os a uaIS con· Gel'cy dos Anjos

,
� >\
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�Indicadur Profissional!
.... .� ........ - ........_-_ .. _ ..... _ ........ _---_ ....

DR. HENIUQUE PRISCO
DR. NEWTON O'AVILA

Ex_Interno por conourao da ....r_

nldade_Ellcola. (Serviço elO Prof:

Octávio Rodrlgue. Lima). I.:i,
Interno do Serviço de Cirurgia do

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

Janeiro. Médico do BOIPUal 4e

�:�!::d�o;rê:� �C&ternld.4. Dr. CUNICA SANIA CAIARIHA
DOENÇAS' DR S.lNROBAS-,
PARTOS - OPilRAÇO.S -, Clinica Geral
PARTO SEM DOR pela mék><lo

pslco_protUatloo D N M'C0ll8ult6rlo: Rua João puuo n.'lO. oenças ervosas e entais
das 16.00 à' 18.00 har..

, AMIlde., A
com hora. marc&4... Telefon.

ngustía - Complexos - Ataques - Manias

-I3035 - Relldêncla: Rua G.neral· Problemático Afetiva e sexual

Blttencour' n. 111. I Tratame�to
.

pelo EI:troChOqU� con� anestesIa -

Insulínaterapía - Oardlozolorapía - SonoterapIa e II Psicoterapia.
Direção dos Psíquíátras - I

•
DR. PERCY JOAO DE BORBA •

• DR. JOSli: TAVARES IRACE;MA :: DR. IVA N BASTOS DE ANDRADE •

3 CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :
: Endereço: Avenida Mauro Ramos, 288 i: (Praça EteJv.ina Luz) 4
.................................... �....-

i�
.........·······..··f•.••••.••••••••.••.

I STUDIO JURíDICO I
.• Mauricio dos Re1s - advogado I

I
Norberto Brand - advogado

Advocacia em geral no Estado de i
Santa . Catarina

I

PARAISO

•• 'DICO

Opera.,õ_ - Doença. d. Senho
ri" - CHulca de Adulte.

Curso' de Especlallza<;ão no eoap1-
tal dOI Servidor.. elo iI.t&4o.

(SerViço do prot. Mariano d. Ân�
drade). ConRultal: Pela m.nhi no

Hospital de Caridade. 'A tr.rde 4... ,

16.30 horas em diante no cOntul

tório, à Rua Nunel 'Machado,' 17.
esquina d. Tlr.dent.. - �l••

2766. Re,ldêncla - Rua .an
chal Gama D'EOI n.o 141 - Tel.
1120.
.'

tw··,
DR. AYRTON DE OLI

VEIRA

DOENÇAS DO PULR�O
- TUBERCULOS. -

Conlult6rlo - Rua ,.11"1

Schmlelt, 3� - Tel. 1801.

Horárlo: da. l' ... 111 hor..

Relldêncla - FeUp. Sohmld\

D.O 127.

DR. ANTON 10 MUNIZ OJil

ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

consultório: João pintO. 14 -

Consulta: dai 16 àI 17 hor.. , diA
riamente. Meno. 101 IAb.dat Re

sidência: Boce.ll1va, 1311 Fone !714

DR. WÃLMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pell Facul4ad. N,olo

nal de Medicina da Unlv..lldad.
110 BrNU

DR. LAURO HAURA
CLINICA G.aAL

EspeCialista em moléltlu ctt S'"

nnores t via. ur-Inárla. Cura ra_

<1lcal dai Intecçõea agud.. • crô

nIcas. do aparêlho genUo_urlnárlo
em ambc. OI "XOI. DO.110" da

ap!lrêlho Dtgutlvo. da lla'ema

nervoso. Horário: 10� .. 11 e

21h à' 5 hora. Co'nlUl'6rlo"
Rua Tlradentel. 12 - 1.0 IIDclar

.

_ Fone 8246. RetldiDcla: )lua

. l,ácerde. Coutinho, 1.1 (Cháoara 40

Espanhá - fone 1.4'·

Dr. Hélio Peixol'!

ADVOGADO

_
CIRURGIA G.RAL

uoença. de :;�n.borl' - r'rOClO-_,'llogla - Eletrlcldad. l(é41ca .

ConsultóriO. Rua Victor ••1_ �
reUe. n.o 28 -- Tel.etone UU7

'�
Oonsuttee: Du 16 bora. em dl.l1,e�
Realdêncla: Fone.' 8.��' Rua BI�
me.nlU. n 71

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANCAS

Espeelalista 'em mo,léstia, de anus e recto
'

r ..atamento d-e hemorroidas, fístula•. etc.

Clnr,la &Da!
CONSULTÓRIO: - P.na CeI. Pedro Demoro, 1553 _

Estreito

DENTA·DURAS INFERIORES
M li: T O D O P R-O P R I O

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSOH
CIRURGlAO DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA
RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAMENT'OS 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

MAJERNIDADE (AR'MELA DUIRA
SERViÇO DE R·AIOS X

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

Exames do Estômago - Ve!'icula Biliar -- Rin!;
Toru: - Ossos - Intestino, .etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica
(Gr.'lVidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPOE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDER�ÇO: Rua Irmã Benwarda s/rí. õnlbus à por.
til. (Almte. Lamêgo) .

Escritório - Rua Fellpe
Schmidt na 37 - 20 Andar - . i
-Sala 4. :

•

: Fones: '2198 e 2681
....•....tHHHIiI...•••••••••••••••••••••••••••

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS _ CIRURGIA _

x x x

CLíNICA GERAL
Em Organização

Consultório: Rua Cel. Pe- Tráfego Mútuo com o "Transportes Osni" e

"Transarco --: Transportes Hodoviário's"
dro Demoro 1.627 - Estrei-

to, das 16 à9 19 horas (ao la- :�"..' "

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

_ Estreito - Fones 2322 e

6367.

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

- DR, HUBI GOMES
MENDONÇA

Hemco
l'ré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se·
nhoras - Clínica Geral
Rf\sidêneia: I

nua Gal. Bitt-encou\ n. lU.
Telefone: 2651.
Consult6rlo:

Rua Felipe Sch�ldt a. 17.
Esq. Álvaro d. C&nalho.
Horário:

['as 16.00 às 18,00. diaria
mente exr.etc ao:; sábada�

Correspondentes:
INGLATERRA" BRASlLIA
ESTADOS UNID0S. RIO DE JANEIRO
ARGENTINA SAO PAULO

Ed. SUL AMJ!JRICA 50 andar.

. �).��;

Rápido .a'BAR'RIGA VERDE'" SIA
..

. Iransporle de (argas

Filial
SãO PAULO

Rua Fco.o Tolentino n. 11
Rua ,Anháia n. 740
Telefone: 52-74-79

Agência - SÃO PAULO

Rua Itarirí n. 61
Telefone: 9-37-84
End. Tel. TRANSVERDE

Telefone: 34-90
Caixa Postal n. 511
End. Te!. TRANSVERDE

Agência
ruo DE JANEIRO
Rua Carmo Neto n. 99
Tel.efones:
32-17-33 e 32-17-37

End. Tel. TRANSVERDE

Agências
LAJES
LAGUNA
TUBARÃO (Filial)
CRICIUMA
ARARANGUA

Atendemos as seguintes ,praças: Biguaçú, São José,
SEa Pedro de Alcântara, Palhoça, Aririú, Santo
Amaro da Imperatriz, Bom Retiro, Urubici, São Joa

quim, Punl0 Lopes, Imbituba, Laguna, Tubarão, Cri-
ciuma, Al'aranguá, Lajes, Campo Grande, Teófilo

.
Otoni, Tel'esópolis, Nanuque e Pôrto Alegre.

/'

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

/

RE,SCl
Elejtlmos 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 coiorinense.

Sem assisiencia do Estado, sujeito
à própria sorte, só tem sobrevi
vido pela fôrça do seu inquebran-

-

lável vigor.

• Financiar a construção de barcos
pesqueiros

• Promover a reorganização e o lun
cioname,--.to de cooperativas para a

revitalização 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.,.'" .).

_.�------

�,%�%isi%�sisis�s�%�S�,�;t�S�%isiSisiSi%iSiS�S�s�s�s�si.isisisisis�s�s�S�S�S�S�,�s�sisisisi,�--��;·�-IT-O--R-A-. '·0 �TA�)" LrOA

é) EJtúrJ4
KDa Co_eJh.lr. .Ira.'ra 110

. .

Telefone 8022 - C·xa. Poatal 189

Illderê(o Tele,ráfico ESTADO

C. E. VIE'GAS ORLE

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

?rof. Othon d'Eça - Major lldefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. MHton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lan,e - Dr. Acyr Pinto da Luz .- Aey Cabral Teive -
Doralêeío Soares - Dr. Fou tou ra Rey - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Malor - Rui Lobo - Rozendo V. Lima

Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

Advogado
ED. ZAHIA, 2.° ANDAR TELEFONE, 2248

\SSS$%SSS%S%S$SS%SS%$SS%SSSSSSSSS$SSSS�'SS%'

DIR.TOR
Rube.. de Arruda Ramo.JoãJ s. I.

G SR E-N T.
DomlDlol Fernandel de AQulDO

Morilz
R.D li. 'rOR KS

Osvaldo Mello .- Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Machaoo - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

"A SOBIKANA" I'RAÇ� 11 DI: NOVDBIlO - ISQUIN.&
arA FELIPE 8CIIIIIDT

'lU AI ,." SABIJRANA" DISTRITO DO I:Sr::.KITO - CANTO

L·O , E S

'p (J B L i C I D 4 D •
Osmar A. Schl1ndweim - Aldo Fernandes - Virgll!o Dias
- Ivo Frutuoso.

R.PR.8.NT�o\"T.
llepre••.-taç6_ A. S. Lara L�a
RIO:- Rua Sena• .,1 Da.'•• 4t - .......,

T.l Iii...
à. raul. Hua Vitória 167 _. �... l n _.

Te). '4-814'-
�",Iç. Tele&r'f1ce d. UNIT.lJ PHS8 lU -P I

."GENTES • CORaJl:SPOiiD.NTlI�
.

,. Tedo....unJelpJo. (•. '�ANTA CA'fARINA
ANUPiC_J8

"

1"'4'a.'. ce.lr.'Go d. acorde co. e taMIa ....11••

APRENDA INGLES
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

"PRECISA-SE
Precisamos elementos do sexo masculino par a "er

l'ic:o fácil e bem remunet:ado.
REQUISITOS: Instrução ginasial ou equivalente

(mesmo incompleta); boa apresentação pessoal; idade,
en tre 30 e 40 anos; 1 foto 3x4; darem JS prioridade a

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

Coelho, l-A - escritório,

ASSINATURA ANUAL CR$ 6üO.OO

A diret;ão não se res;)ctlSabilit.éP. pelos
'(11,' f'ltos emítidos nns arti�üs assjnado"

J�ROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

a longo prazo sem juros, sitos á Tua Lauro Linhares, pró-

I
ximo a Penitel"leiári�. Podendo o eompra<;lor constí.'Uir sua

REGISTRO: N.o 167 _ C.R.E.A. 10.80 REGIAO _ S.C. casa. imediatamente.

Rua 14 de Julho, 465 (Bairro Bela Vista) _ COQUEIROS Venuas: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426,

AGRICOLA BRUNO

DR. MIGUEL E. M. O'ROFIHO
CIRURGIÃO - DENT-ISTA

PELA
Unjversidade d" Rio Grande do Sul
Clíni.ca. de adultos - Raio X
Dentisteria operatória pelo proce$so de alta
velocidade - AERO TURBEX FAIRFAX
Exclusivamente eOm horas marcadas
Consultório - Ed. São Jorge - conj. 16-17-18

Tel. 2862 - Rua Trajano - 1.0 andai"

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

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. AcácIa Garibaldl S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásio Nery Caon

Quest�s TrabaJhlstas - Causas clvels. comerciais, crimi
nais e fiscais - Administra_.Ção fie bens - Locação e ven
da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

�as - ContablUdade: @scrltas, balanços, análtse.� ., 'Ç)erIclas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SS'UPO" o MAIS ANTIGO OIARIO DE S. CATARINA

CANETA

PIH!.T
I '

0RiAW€>P€H.J:!S,

'.,�""\'1,",
.

---....;: ...'7
para escrever rneinor ainda.
use tambem a Tinta Pila!
Ind. e Com. de Canetas
Pilo I Pen do Brasil Ltda.
Praça João Mendes. 62
2' ancar . CaIXa Postal 396ô
Tel4fon. 37.6779· Sã? Paulo

Com a p e n a triangular, V.
escreve em qualquer posição

.

(Pllot se ajusta 'a sua ma

neira de escrever),
A ponta da caneta Pilol é de
Iridium natural: mais resis
tente que .o diamante.

sua maneira

Pela mulher catarinense
SIN'DICATO DOS EC'ONOMISTAS DE

SANTA CATARINA
EDITAL
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PARA SEU LAR
•

o máximo de. confirlo
e economia

•

•
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•

•
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UM MODÊLO ESPECIAL- PARA CADA CASO

1
J

'� •l RANGETTI: VISORETTE WALLlG 1001·R VISODP.MIC C A T. VISOMASTER

��
E em todos fogões Wallig veJ'Cê encontra: Oueimadores re qulóveis
"Economic" • Isolamento total com lã da vidro - Revestimento interno e

externo em esmalte - além de contar com \pp.rfeita cssis+êncio têcnica.

'.
,-

MACHADO' & CIA.·S. A.
mércio e Agências
Rua Saldanha Marinho, 2

\

�/;e eind« h: a

nOSSd expO.SIÇdO Wdliig.
Você encontreré d solução

certe per« o seu ceso
PRESTAÇÕES

CR$ 752,00 MENSAIS
, ..

Faço saber aos que o presente virem ou dele conhe
cimento que, no dia 24 de Outubro de 1960, serão reali
zadas neste Sindicato, as eleições para a sua Diretoria,
Membros do Conselho Eiscal e Representantes da entí
dade no Conselho da Federação a que estão filiados e

respectivos suplentes, ficando aberto o prazo de 25 (vin
te e cinco) dias, a contar da primeira publicação deste, e

portanto, se encerrando a 13 de outubro de 1960, .para o

registro das chapas na Secretaria, de acôrdo com o dís ,

pôs to no art. 1.0 da Portaria Ministerial n.? 146, de 18
de outubro de 1957.

As chapas deverão. ser- registradas em separado
sendo uma para os candidatos à Diretoria da entidade,
Conselho Fiscal e respectivos suplentes e outra para os

Representantes no Conselho da Federação, na forma do
disposto no art. 5.° da citada portaria.

Os requerimentos para o registro das chapas de.
verão ser apresentados na Secretaria, em três vias, assi
nadas pela cabeça de chapa e acompanhados da relação
assinada. POI: todos os candidatos, pessoalmente, não
sendo permitida para tal fim a outorga de procuração,
devendo da mesma constar todos 08 dados indicados no

.

f
� 1.0 do art. 5.°- da Portaria n. 146 de 18·10.1957.

Pranclsco H. Amante...----------

Presidente

mica - Sobram. lhe autori
dade moral idealismo e visão

honorabilidade, inteligencia,
e coragem cívica.
A sua vida é um traço in in

terrupto de desinteresse e ab

negação. Para ele a justiça
e o dever pairam acima de
todas as contíngencías hu,
manas.

Por ISSO, nós, mulheres ca,
tarínenses lhe daremos es-

trondosa vitória nas urnas

no dia 3 de Outubro.

Mary Silva

SABOROSO?
SÓ CAFE ZITO

Duram

•

mais

SILENCIOSOS
E ,CANOS DE
ESCAPE

FORD

Aproximam.se as eleições, dos pelos mais odientos

ins_,'
samos é gravíssima aflígín , gente.

a mulher catarinense não Ii tintos de paixão, ou uma do nosso presente e amea- . Não se aprofundá em pro-
, e ficar- aquém do entu, ignorância tarda parada, po- çando nosso futuro. meter estrêlas nem benesses

to na admínístração. Mas cum,a9rnO que vibra e inflama, dem ter duvídaa quanto aos Já estamos ex�ul:I, s, can.,

ovo em tôrno de uma I reais objetivos dessa campa.' çadas de sermos íludídas com prirá o que' prometeu porque

co;mpanha já vitoriosa, pa.1 nha, A eleitora observadora palavras bonitas, conversas um homem digno não enga
. .

t
.

d
-

fo .

d 1 bancos ace na seus eleitores - Cumpri-ra não deixar cair maIS,!! bem mtenciona a nao - fIa as, enços r -

rua VeZ em mãos de um go. I ge a preocupação que n08 nando, governadas por um rá o que prometeu, repito, so;
Urna inépto e inoperante o' atormenta na espectativa de partido desarticulado. Cada lucíonando os problemas es

;�tado de Santa Catarina. perguntar até onde �os le- vez mais sé dissolven�o. l_l0 taduaíe, fará diminuir a mi-

fIaja visto o resultado da varão os males e 99. maus, Iôdo dos conchavos oficiais, séria reinante, pelo fomento

ecente ma-rcha do Oéste da Não fiquemos portanto situando-se num emaranha. de todas as produções e pelo
�oligaçãO p.s.n. P.T.B. P.R.P. nesse aoomodacíomsmo que é do de erros de um governo saneamento financeiro.

p,D.C, e P.L. Foi uma vsrda- o mais triste sistema de de. dia a dia mais desinteressa- Vem mantend� até hoje
deira escritura publica pela' gradação em que vivem' os do dos problemas' mais ím, uma conduta ímpar, íntran,
qual ficou assegurada a Vi_ responsáveís por esta desor- portantes. I sigentemente devotado. a sua

tória. ç1em civica, moral, social, po- Mulheres catarínenses: _

i plataforma, realísará um

o candidato Celso Ramos lítica e financeira. Celso é o candidato que nos grande governo colocando o

era procurado a cada íns, Neste momento vacilar já é convêm _ Ele tomará atítu- interêsse coletivo ac�ma Ado
tante. Ouvia queixas - São trair. Não nos deixemos cair des energicas para melhoria mesquinha. jogo doa ínterês-

os ressaibos que já não dís- nesse marásmo nesse bem. do sistema de vida de sua .

ses pessoais,
. . .

simulam. bom, I Um dos SeUS prmcipais
d A h

.

d I t urge que -

'

pontos é o apoio ao. esrôrçoO povo desiludido per eu ora e e u a, -' M!\I'.EIR.l\,S P�RA ,desamparado do agricultor.confiança nos seus atuais. estudemos as causas dos ma, I CO STR L1CAO
.

. .'-l__ I
Impulsionará as índustría;dirigentes. les é as sanêmos.

IIKMAO<., ,BITENCOURT lisação de nossa produção;Ha uma ansia incontida Não desertemos, empunhe-
( A, I \ B AD •• U ' o N , I R O?

I ,. , . .

de 'renovação. mos a nossa arma atômica, ANTICO ofP6�ITO OAMIAHI comprmura despesas, prmci,
Somente espíritos embota. o. voto. - a crise que através, .v l palmente com 09 chapas
---------------------------�----- ----:-- brancas; facilitará a aquisi

ção de aparelhos destinados
a mecanísação da lavoura;
construirá estradas para o

mais rápido escoamento da

produção, Protegerá a íntân,
cia minada de verminose de
miséria orgânica, subnutrida,

-

de tuberculose, onde a nudez
a falta de hígíêne e seu cor,

tejo lúgubre apavora o tran

seunte, seja ele turísta ou

nativo. Segue-lse· a manu •

tenção dos aervíços atuais e

amplificação e melhoria de

les, a criação de setores 'no •

vos onde seja reclamada a

presença do poder público; ,a
. educação poPlJ,lar i En,�rgia
elétrical t I, o Banco de �n
vestimentas, a Agricultura.
Habitação popular; Assis
tência e Coordenação das
atividades munícípaís; real'.

ganisação dos Serviços públí;
cos, valorisação é recupera
ção de terras; Colonísação e

fixação do homem na terra,
pesca; Melhoria e coopera9ão
com os outros Poderes; cons,
trução de casas próprias pa.,
ra os Juizes do Interior, e

outros benerícíos que me fo
gem à mente.
Sou apenas uma fração

inútil da multidão que apoia
essa candídatura, e Já não

1me posso enquadrar na ala
moça feminina, mas em to. ,

das as lutas populares a ída, I
de não foi documento. I
Temos o exemplo do velho

I
Clemenceau que com 78 anos iainda foi apelidado de "O

Ti-,gre" pelo terror que ínrun,
dia sua Campanha contra os

derrotistas e o nosso velho I

estadista Churchill que aos

96 ainda é a pessoa de maior
influencia na corte da In

glaterra e, outros mais.
Nenhuma mulher tem o.

direito de se negar a votar,
Nunca o direito do voto foi '

tão garantido nunca a ver-Idade e�eitoral tão respeitada.
É preciso sabei' votar se-lparando. o joio. do trigo. Cer_

remos fileiras em tórno da
coligação - sejam nóvas no.

Vigor da mocidade ou enca
necidas e alquebrada-s pela
velhice. . Votemos em Celso..
Sua reeponsabnídad« políti.'
ca não se limita ao resguardo
de sua honra pessoal. Ele

.

trabalhará pelo bem do povo
!

em quem sempre confiou e
dotará o Estado de Santa
Catarina de uma admínístra; i
ção eficiente honesta dína- i

-------------------1

I
I

I

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

muit
•

•••
-,� .. \.

********** ••• _**** •••_.*******

Co- LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANA

em tôdas as bancas

#

LEGITIMaS!
RESISTEM MAIS À FERRUGEM! * * * *

FEITOS COM CHAPAS DE ESPESSURA
. ADEQUADA! * * * * * * * * * * * * * *

ELIMINAM MELHOR OS RuíDOS 0'0
ESCA PE ! * * * * * * * * * * * * * * * * *

,

l.aborat6rto d. ,Contrôl.
d. Qualidade Ford

.Nos Laboratório. de Contrôle
de Qualidade Ford,uma equipe.
especializada de técnlcos, dis
pondo dos mais modernos apa

relhos de teste, examinam cui

dadosamente cada componente
das Peças Ford Legítimas. É a

sua iarantia de maior econo

mia, maior resis�ncia e maior

4W4lbtu<lade.

I

I
1
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8 FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 18 de Setembro de 1960 FLORIANÓPOLIS, Terça Feira, 20 de Setembro de 1960

E D I LT A

f
l
\

JUIZO DE DIREITO DA cisco Teodoro Geraldo, bra., 29-8-1960. (a) M. Carmona

COMARCA DE TIJUCAS sileiros, maiores, lavradores, _ Juiz de Direito. "Feita a

Edital de Citação, com o pra- casados, residentes no local justificação foi proferida a,
zo de trinta dias, de Inte- do imóvel, ciente o órgão do seguinte sentença: _ "Vis-

ressaâos ausentes, tncer: M. Público. Requer, outros, tos, etc. Julgo por sentença,
tos e desconhecidos. sim, após julgada c"quantu- para que produza seus legais
O Doutor Manoel Car , satís" a' justificação, a cita- e jurídicos efeitos, a justifi
mona Gallego, Juiz de ção do atual confrontante cacão de fls., procedida nes

Direito da Comarca de conhecido do imóvel, Vitor te; autos a requerimento di,

Tijucas, Estado de Mafra, resídente no local do Frederico Érico Popper. oi,
Santa Catarina, na imóvel, bem como o repre, te-se, por mandado, o con-

/

forma da lei, etc. .sentants do M. Público, e, frontante conhecido do ímó,

FAZ SABER por editais, com o prazo de vel; por editais, com o prazo

a todos quant.os o presente trinta dias. dos interessados de trinta dias, na forma pre ,

edital de citação, com o' pra- ausentes, incertos e dssco- vi[)ta no § 1.;>, do, art. 455, do
zo de trinta dias, de ínteres, nhecidos, todos para acom, C.P.C., os interessados au

sadoa ausentes, incertos e 'panhal' os têrmos -da preeen, sentes, incertos e dasconhe.,

desconhecidos, virem ou dele te ação, na forma do art. 455 .cidos; pessoalmente, o Sr.

conhecimento tiverem, que do C.P .C., .por meio da qual Dr. representante do M. PÚ_

por parte de Frederico Érico deverá ser reconhecido e d�- blico na Comarca. Custas a

Popper lhe foi dirigida a pe, clarado o domínio do Suph- final. PRI 'I'íjucas, 6 de setem

tição do teor seguinte: _ cante sôbre o aludido terre, bro de 1960. (as.) M. Carmona
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de m- rio, ficando citados, ainda, Gallego'- Juiz de Direito". E
reito da Comarca. Frederícos para no prazo legal, apre- para que chegug ao conheci,
Érico Popper, brasileiro, sentarem contestaçao e para mento de todõs e níngusm
maior, casado, lavrador, re, seguirem a causa até final possa • alegar ignorância,
sidente e domiciliado .no lu- sentenca, que deverá deter- mandou expedir o presem
gar Centro do Moura, distri- minar 'a expedição do com- edital que será afixado)
to de Canelinha, dêste Muni- petente mandado autorizan- sede dêste Juizo, no lugar do

cípío e Comarca, por inter- do sua transcrição. Da-se à costume; e, por cópia, publí
médio de seu bastante pro- presente o valor de Cr$ ....

cado UMA VEZ no Diário da
curador, o advogado no fim 5.000,00, para os .ereítos ris- .Justíça -e TRÊS VEZES no

asaínado, inscrito na OAB_ cais. Protesta-se provar o jornal "O Efltado", de Flo ,

SC., residente nesta Cidade, alegado com depoimentos rianópolis. Dado e passado
à rua Coronel Buchele, vem, pessoala, íquírlção de teste- nesta :cidade de Tijucas, ao:
com o devido acatamento, à mtínhas e vistoria, se neces-

' cinco dias do mês de setem,
presença de V. Exia. para ín, sárla, Com os documentos ín, I bro do ano de mil novecentos
tentar.� presente ação de clusos, P. e E. DEFERIMEN- 'e sessenta. Eu (as) Gercy dos
usucapiao, e�t�ibado no arti- TO. Sôbre os selos devidos, I Anjos, Escrivão, o datilogra- ,

go 550 do _COdIgO Civil, com lia-se: _ Tijucas, 27 de a_! fei, conferi e subscrevi. (as)
su� redaçao alterada pela gosto de 1960. P. p. (as) João

"
M. Carmona Gallego - Juiz

LeI Federal n.> 2.437, de 7_,. Bayer Neto. "Em dita petãçâo ] de Direito. Está conforme o
3-1955, no dec,!rso da qual, foi exarado o seguinte des; I.original afixado na sede
S. N. �ROVARA:

.

_ 1.0 - pacho: _ "A., como requer., dêste Juizo, no lugar do cos,

Qu�" ha ma�s de t�I?-ta ��os, pesígno o dia 5 de setembro, tume, sôbre. o qual me repor,esta na POfl"'e pacífica, mm- as 11 horas, no Forum, para I to e dou fe.
'

te�'l'�pta, com "anímuscdo , a justificação, feitas as de, I Data aupra. O Escrivão:
mmr, sem oposiçao ou em- vidas intimações. Tijucas, I Gercy dos Anjosbargo de quem quer que seja,
de um terreno de ausentes;
2.0 _ Que o referido terreno
está localizado Iilo lugar Oen;
tro do Moura, distrito de Ca;
nelinha, dêst., Município e
Comarca, e perfaz a área de
801. 240,00 (oitocentos e um
mil duzentos e quarenta)
metros quadrados, tem as se
guintes dimensões e conrron,
tações: - 607 metros de lar,
gura nas Iateraís Leste Oes
te, onde confronta, respectí,
vamente, com Herdeiros de
Bartolomeu da Silva e Her ,

deíros de Noldini; por 1.320

�;t:'�:na�e J��feU�di���eo:;�� rERRENO Bairro de Fátima - Estreito
confina, respectivamente
com Herdeiros de José Reis' e
Vitor Mafra; 3.0 -_ QUe c

Suplicante reside na gleba
usucapienda e dela colhe o
sustento seu e de sua famí
lia, com o cultivo de diversas
lavouras; 4.0 _ Que, em vis
ta do exposto, pretende legi.:
t.imar 'l posse que vem man

t�ndo. sôbre o imóvel; para
dItO .flm reque); a' designação
do dIa, hora e local, para jus_
tificar a posse alegada, na
forma do art. 451 do C.P.C.,
com a inquirição das te9te_
l11unhas Alberto Orsi e Fran-

A V I S O
Dr. Guerreiro da Fonseca, especialista em ólhos

Ouvidos _ Nariz e Garganta tem a satisfação de comu

nicar aos. seus clientes e amigos, que reabrirá sua c li
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 _ CqN
JUNTO. 207 _ EDIFíCIO JOÃO ALFREDO CURITIBA

Vende-se um medindo 13,10 X 28,00 situado em

esquina, com frente para rua Aracy Vaz Calado.
Tratar nelo telefone 62-62.

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 dor
mitórios, banheiro completo, cozinha, quarto de empre-
gada

co.m
W. C., e Box, terraço e área de serviço.

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

.

..........................................................����������&f�«�����a. � .,. �wm�

D
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E. I aDO e 4 .

meles de maDdato
relUzoa em S.Dta Catarila:

SAMDU EM LAJSS
MATERNIDADE DO IAPETC EM SÃO
FRANCÍSCO DO SUL
AMBULATóRIO MtDICO DO IAPC EJ'y!
JOINVILLE
AGtNCIA ESPECIAL DO IAPETe NO SUL
DO . ESTADO. St:DE. EM CRIClúMA: E 5
AGtNCIAS

., "

:.
2 NúCLEOS RESIDENCIAIS EM URUS
SANGA E SIDERÓPOLIS
AGtNCIA DO IAPI EM. RIO DO SUL
217 RESIDtNCIAS DE ALVENARIA NA
CIDADE DOS MINEIROS
AGtNCIA DO IAPETC EM LAURO
MüLLER
SAPS EM tTAJAi
SAMDU EM JOINVILLE'
POSTO DO IAPETC EM
BRusaUE
REORGANIZAÇ:AO QO HpSPI.
TAL DO IAPETC EM SÃO
FRANCISCO DO SUL
14 AMBULATóRIOS MÉDICOS
EM GRICrÚM.A:

,

SERVIÇO MÉDICO' ESPECIALI�
ZADO EM CRIClúMA CONTEN
DO: 1 FARMACIA - 2 GABINE
TES DENTARIOS - 1 RAIOS X
:- 12 CLÍNICAS MÉDICAS -- 1
LABORATÓRIO 2 AMBU-
LANCIAS i�

$ - citadas apeDils alramas das reallações.
de maior vulto

JUIZO DE DIREITO DA" Assistente .rudíctácío e pro.,
COMARCA DE TIJUOAS curador (does. anexos) , com

Edital de Citação, com o pra- o devido acatamento, vem a
zo de trinta dias, de Inte- presença de V. Excia. para
ressaâos ausentes, Incer: intentar a presente Ação de
tos e desconhecidos. Usucapião, estribado no artí ,

O Doutor Manoel Cal' ., go 550 do Código Civil, com
mona Gallego, Juiz de 'sua redação alterada pela
Direito da Comarca de Lei Federal n,v 2.437, de 7/3/
Tijucas, Estado de 1955, no decurso da qual, S.
Santa Catarina, na N. PROVARÁ: _ 1.0 _ Que,
forma. da lei, etc. há mais de trinta anos, 'es-

FAZ SABER tão na poase de um terreno
a todos quantos o presente de ausentes, de maneira pa
edital de citação, com o pra- cífica, ininterrupta, com. ãní,
zo de trinta dias, de interes_ mo de dono e sem oposição
sados ausentes, incertos e ou embargo de quem quer
desconhecídoa, virem ou de, que 'seja; 2.° _ Que o refe
le conhecímsnto tiverem, que rido terreno está localizado
por parte de Pedro Antonio no lugar Centro do Moura,
D_ias lhe foi dirigida a peti- distrito de Canelinha, dêste
çao do teor seguinte: _ Município e Comarca, perfaz
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- a área de 21.000,00 (vinte e
reito da Comarca. Pedro An, um mil) metros quadrados e
tônío Dias, brasileiro, com tem as seguintes .

dimensões
64 anos de idade, casado la- e confrontações: - ao Nor ,

vrador, residente e do�ici_ te, onde faz frente com a
liado no lugar Centro do Estrada Geral, 52,50 metros;
Moura, distrito de Oanelí, ao Sul, qnde faz fundos com

linha, dêste Município e Co- João Guilherme Mafra, tam,
marca, por intermédio de seu bem 52,50 metros; nas late-

rais Oeste e Leste, numa ex
tensão de 400,00 metros,
confronta, respectivamente,
com o Requerente e Manoel
Domingos de Azevedo; 3.0 _
Que o suplicante cultiva o

terreno, colhendo do fruto
de sua lavoura o necessário
para o sustento seu e de sua

família; 4.° _ Que, em vista
do exposto, pretende legiti
mar a posse que vem man

tendo sôbre o imóvel. Para
dito fim requer a designação
do dia, hora e local, para a

justificação exigida pelo art.
451 do C.P.C., na qual deve
rão ser inquiridas, com ciên
cia prévia do órgão do M. P.,
às test.emunhas Alberto Orsi
e Pedro Teodoro Geraldo,
brastleíros, maiores, casados,
o primeiro lavrador, residen
te no local do imóvel, e o se

gundo, comerciante, residen
te nesta Cidade; Requer, ou
trossim, depois de feita a

justificação, a citação dos
atuais confrontantes João
Guilherme Mafra e Manoel
Domíngoa de Azevedo, resí.,
lentes no local do imóvel,

I bem como do Representante
do Ministério Público e, por
editais, com o prazo de trín-

"
.a dias, dos interessados au,

sentes, incertos e desconhe ,

. cídos, todos para acompa
nhar os têrmos da presente

I ação, nos têrmos elo art. 45,5
do C.P.C., por meio da qual

I deverá ser reconhecido e

declarado o domínio do Su
.

plicante sôbre o aludido ter
reno, ficando citad09, ainda,
para no prazo legal, apresen
tarem contesta.ção e para
seguirem a causa até final
sentença, que deverá deter_
minar a expedição do com-

I petente mandado autorizan
do sua transcrição. Dá_se à

I presente o valor de Cr$ ....
,

5.000,00. Protestando 13rovar
o alegado com depOimentos
pes�,.)ais, inquirição de teste_
munhas e vistoria, se neces-

sária, PEDE DEFERIMENTO.
fijucas, 26 de agosto de 1960.
(as) João Bayer Neto, Assis_
tente Judiciário". Em dita
petição foi exarado o fle-

5uinte despacho: - "A., co
mo requer. Desígno o dia 5
de setembro p. vindouro, às
10 horas, no Forum, para a

just.ificação, feitas as devi
das intimações. Tijucas, 27-
8-1960. (as) M. Carmona _

Juiz de Direito". Feita a jU9_
tiifcação foi proferida a se

'!;uinte sentença: "Vistos, etc.
Julgo por sentença, para que
produza seus legais e jurídi
cos efeitos, a justificação de
fls., proeedida nestes autos
a requerimento de Pedro An_
tônio Dias. Citem-se, por
màndado, os confrontantes
conhecidos do imóvel; por
edit.ais, com o prazo de trin
ta dias, na forma prevista
no § 1.0, do art. 455, do C.P.
C., os interessados ausentes
incertos e desconhecidos;'
pessoalmente o Sr. Dr. re
presentante do M. Público
no çomarca. Sem custas.
P.R.I. Tijucas, 6 de ge'tembro
de 1960. (as) M. Carmona
GaUego ---: Juiz ,de Direito".
E pa.ra que chegue ao conhe_
cimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente
edital ,que será afixado na

sede dêste Juizo, no lugar do
costume, e, por cópia, publi
cado' UMA VEZ no Diário da
'Justica e TRÊS VEZES no

jornal "O Estado", de Flo
rianópoli�. Dado e passado
nesta cidade de Tijucas, aos

oito dias do mês de setembro
do ano de mil novecentos e

sessenta. Eu, (as) Gercy dos
Anjo�, Escrivão, o datilogra
fei, 'conferí e subscrevi. -

Isento de selos por se tratar
de Assistência Judiciária.
(as) M. Carmona GaUego- _

Juiz de Direito. Está confor
me o original afixado na se

de dê�te Juizo, no lugar do
costume, sôbre o qu.al me re

porto e dou fé.
Data supra. O Escrivão:

Gercy dos Anjos

PADRE ERNESTO, MESTRE E AMIGO
.

TELMO RIBEIRO
- O Padre Ernesto morreu!
Estarrecidos, seus amigos e alunos receberam a

noticia. Não mais a sua presença simpática e acolhe

dora; o seu ar bonachão, a serenidade, a fidalguia e

polidez.
Coracão boníssimo, por suas mãos o mal nunca

Leria vindo ao mundo. Nêle, até a ironia era candura,
Não feria, não humjlhava, não causticava. O espírito
arguto, a verve deliciosa, a maestria com que rebatia

gracejos, menos que de contendor, eram de paternal
compreensão. Por debaixo daquele sorriso tão próprio,
tão pessoal, parecia estar brilhando o dito benevo
lente: "Deus te conserve a saúde, meu filho, porque o

resto ... "

Nos vestibulares da Faculdade de' Direito, era de
vê-lo no pôsto vitalício de examinador de Latim. Os
candidatos, apreensivos, viam, nêle o obstáculo, a bar.

raira. Quem a passasse, estava salvo.

Começava o ex-ame, e a fera se convertia em an

JO, a implorar aos examinadores que lhe respondessem.
As respostas sofríveis eram boas e as notas vinham
baixas. Ê.le, então, como a desculpar-se desabafava:
"Não sabem nada!'

Padre Ernesto. era assim. Não sabia ser mau,
nem ,para uso externo.

Professor da Faculdade de F'Ilosofia, não descan
sava enquanto não incrustasse no cérebro de seus alu
nos os princípios da Ética e da Moral, as noções do
Bem e do Mal, os desígnios da Reta Razão.

Seu empenho, era melhorar o hâmem, aperfeiçoar
consciências, elevar a sociedade. Por fôrça, sua

per-Itinácia produziu bons resultados.
Entusiasta do esporte, empolgava-se' com os fei

tos das equipes de sua predileção. O esporte, para Iéle, era um mundo à parte, de alegrias e de triunfos.
Mas não chegava a apaixonar-se, porque via no es

porte, antes de tudo, um elemento de cultura.
Além de educador, era Cura de Almas. Exercia
Seu empenho, era melhorar o homem, aperfeiçoar

sacrifício. Era professor e capelão. Dava aulas e fazia

Isermões. Orientava a juventude e ministrava os sa-

cramentos. Pregava a moral e difundia a religião. .

Na pobreza de bens materiais a que espontânea
mente renunciou, era rico em amizade, em virtude € I '

em bondade. Que seu exemplo frutifique fi seu apos-
" .",

tolado continue. AUXILIE FERNANDO FER�

Descansa em paz, Pe. Ernesto Seidl, sacerdote, RARI A RENOVAR O BRA-

professor e amigo. SIL ELEGENDO-O VICE_

Que a Glória de Deus lhe recompense o bem que PRESIDENTE

semeou na terra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANTÕES DE FARMÁCIA
24 _ Sábado (tarde)
25 - Domingo

Farmácia CATARINENSE
Farmácia CATARINENSE

Rua Trajano
Rua Trajano

o plantão noturno será efetu ado pelas farmácias Sto. An tôntó, Noturna e Vitória.
--------------------__-- ----------------------_------------------------

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

RE s I T oT E
Farmácia CATARINENSE25 _ Domingo Rua Pedro Demoro

o plantão notumo será efetu ado pelas farmácias do Can to, Indiana e Catarinense.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto l'ização dêste Departamento.

UTEL·

E realizará ...ito mais:
AGtNCIA DO IAPI EM JOAÇABA E
CAÇADOR
AMBp-LATóRIO DO IAPC EM ITAJAÍ
SAMDU EM JOAÇABA
HOSPITAL DOS PREVIDENCIARIOS EM
LAJES

-- AGtNCIAS DO SAPS EM LAJES E

JOAÇABA
AGtNCIAS DO IAPETC EM MAFRA. JO.:

ÇABA E LAJES
POSTO DO SAPS EM SAO FRANCISC"
DO SUL, CRICIÚMA. IMBITUBA HERVA�
D'OESTE E CAÇADOR
SUB-AGtNCIAS DO IAPETC EM CHAPE
CÓ, SAO MIGUEL D'OESTE

CU:RITIBANOS, CAÇADOR. V!-
DEIRA. RIO NEGRINHO. PÔH.··
TO UNIAO. SAO BENTO DO
SUL. SAO JOAO BATISTA. E
DO ESTREITO EM FLORIANó
POLIS

- SUB-AGÊNCIAS DO IAPI E I"!
VIDEIRA E CHAPECó

• Já criados e autorizados pelo
Presidente da República e em

fase de instalação

")..

VICE GOVERNADOR \,

DOUTEL DE ANDRADE
PARA

catarillense de
-

c.oraçao de realizações',e

EDIT l��L

(ONFEC(JONA,lf QUAtOUE� nPJ
DE CHAVE

tua: frlnCllU lolenllno. n.' I.
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Os Clubes da ,LADYS e

::� SuO�?t!���::e :::��:� Na terc'el-ra' ro-dada dosocial, com. um Chá, no

Lira T. C., na tarde de sá.
. _ , . .

b d' h .gunda fase. O ritmo de Jogo I Ramos: Cello; GIlberto e do, vamos apresentar a sele,a o, em omenagem a -,

t·
. .

D' I L'
-

d d d bsra:INA' TAVARES MOEL-
fazer forte p:ess�o ao úl Imo continuou sendo o mesmo. i Flauví ; Eh, ja ma e UlZ; çao a ro a a em como o

MANN I
reduto paulamo, sem entre- Todavia, aoa poucos o Atlé, Mercio, Valter, Donato, Ani- craque. Marcia (A); Eli

.

,
' ,tanto conseguir êxito. Com tico foi se entregando, ao' bal e Taéso. Atlético: Raul; (PR), Walter (A) e Luiz

A h.:
.. 'I as duas equipes atuando mal, seu adversário que aproveí.," Walter, AdiÍson e Geraldo; (PR) Silvio (Ati) e Elmo (A)man a comeora_se o . .

'

"I G t 'I'D'I A"
I o cotejo fOI se arrastando tau para elevar o marcador Silvio e Joce; e u 10, Mau, Hélinho (G), Jocél (Ati),la (a rvore "

'. _ ,

I
.

sem grandes atrativos, a nao p.ara 4xO, com te.ntos de Me.r- r�, Difonso e W�ld.e�ar. Ar- Odilon (A); Eurfdea (G) e

L' .

..
, ser algumas bôas jogadas que CIO, Tasso e Eh, falhando bltragem de Vlrgílío Jorge, Osmar (G). Como craque dauera D'Aquino Avila, fez, se' d senrolaram no centro neste último gol, o arqueiro com trabalho apenas sofrível, I rodada escolhemos o Pelé dosucesso no Disco Dance do gramado. Todavia ao se improvisado atleticano.· : errando em jogadas simples Guaraní Eurídes, que aprecom uma saia de matéria 1 aproximar o término da pri- Sem melhoria no padrão como se tôsse principiante. sentou uma atuação de vultoplástica.

I
meira etapa, o Paula Ramos técnico o prélio atingiu seu Erani Silva e Silvano Alveo diante da equipe avaiana.
abriu o escore, através do final, com nova goleada dos Dias foram seus auxiliarfes
atacante Donato em posição trtcoloree da estrêla solitária. que se mostraram desinteres

r-----------.,. ilegal que o árbitro e auxí, Outros detalhes: 1.0 tempo: sados pelo transcurso de ,.-----------...FORRO '�
liar, deixaram de assinalar. 1xO, para o Paula Ramos. Fi_ match. Preclsam melhorar. GOSTA DE CAFÉ1
Falha dupla da .arbitragem. nal: Paula Ramos 4 x Atlé , Anormalidades, não houve e

I
_ ' •I R M AOS BITENCOURT Com êste marcador, favorá- tíco Oatarínense o. Tentos de a renda somou Cr$ 320,00. I ENTAO PEVA CAFE ZITO

"(AI\ HAOA,6 ' 'ONf JII)I I
AN1)GO O!P-:JSITO OAMIAI'O

vel aos rapazes da estrêla Donato, Mercio, Tasso e Eli, A SELEÇãO DA RODADA

I�--_..... "

solitária, entramos na se- pela ordem. Quadros: Paulo I Conforme estamos fazen-
,-

"OPERAÇãO SAIAS"

,"AS VENDEDORAS DE

FLORES" da soirée da pri
mavera, no Lira T. C. do

próximo sábado, entraram
na 'Operação, Saias". A
coisa vai agradar ...

um long_plajy, ofertado
gentilmente. pela I<YJa "A
Musical", sendo a felizarda
a srta, Regina de Olíveíra,
que veio de Tubarão e a

conteceu nesta comentada
reunião social dançante.

Outro Disco Dance, mar
cou domingo no Clube da

Colina, que teve como atra

ção a "dança d balão".
Nesta interessante brínca,
deira, houve um sorteio de

CARMEM ROSA CALDAS
foi escolhida Miss_ Elegan
te Disco Dance da Semana.
No dia dois de' outubro será
apresentada, nos salões do
Lira T. C.

.. &;o •••••••••••• e.e.�

/lo

PROGRAMA DO MES
SETEMBRO

Dia 25 - Encontro dos Brotinhos

,P A R T I-C I P A ç Ã O
Neusa e Francisco Evangelista participam aos pa

rentes, amigos e pessõas de suas relacões o nascimento
de f'CU filho LUIZ HENRIQUE, ocorrido na Maternidade
Dr. Carlos Corrêa, no dia 15 de Setembro de 1960.

TERRENO VENDE-SE

16m x 27 na Av. Mauro Ramos, próximo à rua Bocaíuva,
Tratar na rua Victor Meirelles, 22 - Bob, _::_ de 9 às
10,30 horas ou pelo telefone 3367 no horário acima.

----,--------

A V I S O
Ol idia Sens, proprjetáría, do Instituto de Beleza.

Valverde, tem o máximo prazer de comunicar as suas dis- \

tintas freguezas e amigas que transferiu o seu Instituto
para a Rua Fernando Machado 11.° 36. Agradecida
aguarda a sua visita.

PARTICIPA(ÃO
f

Gilwan, Gílwana Gilberto e Gilson, participam aos

parentes e .pessôas d'a amizade dos seus pais Gilberto e

Wanda o nascimento de seu maninho
GILMAR

ocorrido dia 18, Domingo, na Maternidade Dr. Carlos
Corrêa.

V E N D E-S E
À rua Cardoso 46, Coqueiros, üma 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 210Q e 3182.
Ver no local das 9 às 12 horas.

Clube IR. "1.0 de Junho�' (S. José)
CONVITE

A Diretoria do CLUBE RECREATIVO
"1.0 DE JULHO" tem o prazer de convidar
V. S. e Exma. família, para SOIRÉE DA PRI
MAVERA a realizar-se no dia 24 próximo,
com início às 22 horas.
NOTA: - Após a Soirée haverá condução.

PARA VICE�·GOVERNADOR
VOTE EM

MARTINHO CALLAOO JUNIOR

Na soirea do sábado que
passou no Clube "12-.,a_
gosto", foi eleita a Rainha
dos Estudantes Secuntiá
rios, a srta. TANIA JANG,
aluna do Colégio Coração
de Jesus. Parabens ...

NEIDE, CAMPOS, com,

pletou mais uma prímave,
ra, no domingo, dia 18 e

ofereceu uma grande festa
para as suas wm,iguinhas.
O Colunista esteve presen
te !! anotou as seguintes
srtas: Dalva Shuett, Lucia
Rupp, Lucia Maria Fr�s_ ,

Ieban, Marina Ligock, Re,
gina Pereira. Olive/ira, ""
ra Bonassis Marília Ma_,

-r

chado, Margarida 'Lensí,
Carlota Carpes Costa, Sô
nia Maria Silva, Vera 'Sil
va, Léa Pereira, Izete Silva,
Maria Az'evedo, Lélia Silvá
e Cléia Edla Pereirà. Ao sr

e sra Milton Campos, como
também a Neide, os meus

'pal'abens pela. -brllhante re

cemção, que marcou na noí,
te de domingo. p.p.

O Comércio local, terá a

sua Garota "RADAR". Es
tou idealizando uma reu,
nião para êste tím, Aguar.
dem ...

REGINA PATRI'CIA, res.

tejará o seu aniversário, no
próximo dia primeiro de
outubro. Regina, recepeío
nará as suas coleguinha"
com ,uma festinha. Muita!>
... acontecerão.

WHIT MAGNO'LIA, de
Helena Rubstein, será o

perfume da Soirée do dia
24. A Farmácia catannen,
se, vai colaborar com o

Lira T. C.

Sra. Var.da Ribeiro e o

Dr. João Ribeiro Netto,
Promotor de São Jsé estão
de parabens pelo naseímen.,
to de um robusto garoto,
ontem, na Maternidade
Carmela Dutra.

Dizem que estão cons
truindo uma "barca" Para
o dia 3 de outubro. Vamos
aguardar a lotação ...

.No dia 10 p.p., em Ara_

rauguá, marcou o baile de

gala' no Clube "Fronteira"
com onze debutantes.

Ouçam na próxima quín
ta.reíra, o programa "RA_
DA:R. na Sociedade", às
17,35 hs., pelas ondas cur- _

tas e médias da Rádio Gua_
rujá.

REGINA rl',;REin..A OLi
VEIRA, debutará no próxi
mo dia 15 de outubro, no

aristocrático .Líra T. C.

REVISTA "SC". Circula.
.r.as bancas de jornais e re,
vistas da Cidade, é uma no

va e ínteresante revista, da
qual é o agente o Sr. Dal
miro Mafra.

Agora com a inauguração da
�z ... _ -,

- ._.
__

_ ��- 'Ó,
••,õt:,.í:�

'�·i.�

TERMINAL MARíTIMA
i

HELIOGÁS EM ITAJAí

Para festejar êste marcante acontecimento

O

lhe oferece esta

FOGÃO BRASIL
4 bocas - Forno e Estufa

inclusive QUOla DE GÁS b

INSTAUCÃ!] C!)ftP�LIl

s8
helioqus

mensais
a partir de ,

RUA FRANCISCO TOLENTINO, 1

e em todos
Câsa Elelrônica • Rua Felipe Schmith, 38
C. Ramos S. a•• Rua João Pinto, 9
Eslab. "I Modelar" S. a. Comércio· Rua Trajano, 7

Irmj'OS DauI s.a. Comercial· Rua Arciprete Paiva, s/n (Edif. "IPASE")
Irmãos Glavao • Rua João Pinto, 6
Lojas Elelrolécnica Comercial S.I.· Rua Tte. Silveira, 24/28
Oliveira Filho s.a Comercial· Rua Deodoro, 15

os !j?eus

concessionários

certame...
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JOSE' DE BRITTO
,NOGUEIRA
Por ato do Exmo. Sr.

Presidente do Banco do

Brasil acaba de ser me

recLda'{nente promovido ao

pôsto de sub-chefe de seção,
o nosso prezado amigo, .Sr.
José de Britto NogueIra,
atual Gerente da Agên
cia local daquele Estabele
cimento de Créctito.
Recebe ass�m o Sr. No

gueira, merecído prê?1io
por seus ínegaveis n;!!rltos
adquiridos em mais de

vinte anos de Casa, todos
devotados ao en�randeci
menta do nossa maior Ins
tituto de Crédito.
A testa da Gerência local,

o Sr. José de Britto Noguei;
ra vem-se conduzindo de

forma dedicada e efi:iente,
granjeando ? simpatia �e
todos por seu senso de equi
líbrio e lhaneza no trato
coem O Comércio e Indús

tria locais.
'As inúmeras manifesta

cões de alegrias e apreço
de seus amigos e admtra
dores, nós de "O ESTADO

que desfruta,mos de sua

a m i z a d e, apresentam?s
também mosses cumpri

mentos e votos de felicida-
des.

EM CAPOEIRAS

,POVO ,i�rou com o futuro
. �

-

I GoYerna�or I�
; ,

"
r

Com exclamações continuadas de Vitérta! Vitória!, a população de

Capoeiras, recebeu a caravana dos partidos coligados, sexta-feira última,
um comício monstro, como até então não se havia realizado.

A chegada do 81'. Celso ras.. o vereador João Nave-
Ramos, ao enorme 'salão gantes Pires, delegado Hé ,

do Clube 12 de ;;"�2il.,bro, lia Santos, pela Frente
foi uma apoteose. Grande Nacionalista dos Servido..;
número de senhoritas, co, res Públlcou, o deputado
locadas na escada de aces, Evilásio Caon, secretário
so, proporcionaram uma geral do PTB, o Prefeito
chuva de flôres e papéis Oswaldo Machado, o Dr.
cortados, eob aclamação Acácia G. S. Thiago, repre.,
intensa dos presentes, mui- sentando o deputado Dou-
tos no lado de fora do re, tel de Andrade, e fínal ,

)Cipto, pois não consegui- mente, o Sr. Celso Ramos.
ram chegar até ao grande
salão.

CARNAVAL
Dando entrada no re

cinto, os componentes da
caravana da vitória, ví,
ram um verdadeiro carna.,

val. Músícaa alusivas às
candidat.uras Celso-Doutel,
eram cantadas e dançadas,
predominantemente, pelas
senhoras e senhoritas. que
alegravam a grande festa
popular e democrática.
Nunca se viu tanta erueí,
vidade e alegria conta
giante.
Formada a mesa dlreto

ra dos trabalhos, ainda sob
Of.! ensurdece90res aplausos
e cantorias, discursou o

deputado Dib Cherem.
O S OUTROS ORADORES
Falaram também, o Dr.

Jucélio Costa, em nome
da direção regional do
PRP, o Sr. Nabib Nabor.
líder político de Capoei�

Ê de se frizar, que os
oradores eram constante
mente interrompidos, pelaa
palmas e as aclamações.
�lr:6 � fi _I

,ITAJAí:
P.S.P'. ESTÁ COM CELSO-DOUTEL
Insensível ao desejo do

povo, o diretório Regional
do Partido Social Progres
sista, secção de Santa Ca
tarina, numa "convencão"
fulminada pela Justiça
Eleitoral, "resolveu" apoiar
a candidatura Irineu Bor
nhausen, . ao Govêrno do
Estado.
Acontece, porém, que os

Diretórios Municipais, na
sua quase totalidade, iriam,
.em massa, apoiar a candi
datura já vitoriosa; do SI'
Celso Ramos.

Para Presidente da República

1:1
IIJ
[I

Jânio Quadros

Adhemar de Barros

João Goulart (Jango)

Marechal Henrique Baptista Duffles
Teixeira Lott

.

Para Vice-Presidente da República

Fernando Ferrari

Milton Campos

em

O Sr. Celso Ramos, nem

podia dar rítmo de conti
nuidade ao seu discurso,
diante das calorosas ma

nlf'eataçôes.
Os presentes exigiam

que se falassem no descaso
e arbitrariedades pratica
dos pelo atual govêrno,
como também, pediram ao

candidato popular, sob
promessa, -que se eleito,
construisse um grupo es
colar para as crianças de
Capoeiras, coisa prometida
e nunca realizada pelos
governos anteriores.

O PSP, na sua "conven
ção de bobagem", decidiu,
através de seus díretórros
provisórios. e nomeados,
apoiar Irineu. Mae, a de-'
cisão, viciada, não vingou.
E, agora, acatando decisão
do Diretório de Lajes o de
Itajaí, segundo no'tícias
aqui chegadas, vem de dar
anôio unânime à chapa
CELSO DOUTEL. E ao
candidato Abdon Fóes, à
Prefeitura, indicado pelo
PSD-PTB.

r.:, agora, José? ..

BUSCA-PÉS
Dentro em dias, o udenís
mo, em fase pre.ugônica,
começará Q lançamento de
boletins de U'LTIMA HORA.
Celso, Doutel, Lott, Jango

aparecerão como ateus,
comunistas, maçons, anti
clericais, homicidas, la ,

drões públicos, e mais. o que
der na Inspiração dos pro
motores' da CAMPANHA
ALTA.

:xXX
Mas o povo já está es ,

clarecído. E sabe o que isso
quer dizer. E' o fim do fim!

EXPLORA'ÇÃO.
(Cont, da 1.a pág.)

Resolucão depois> tte reco

nhecer- a 'regularida,je for

mal da- decisão regional, faz
lenga digressão polvtica sô

bre a atualídade nacional
e catarinense. São pondera,
cões de ordem interna, que
submete à apreciação par
tidária, local, de'sejosa de

conhecer ·c;os motivos que

ins:piraI).1, essa d��isã�.
Posso adiantar que ja mi,

nutei as informações a res

peíto, de forma a'nalítica.
Mas, como afirmei, a Re ,

!soIução citada em nada

� Itera a atitude regular
mente tomada pelo Partido
Libertador em Santa Cata
rina.
Uma última pergunta,
_ General a' nota divul

gada .pela UDN contem
uma citacão, entre aspas,
como se -fôsse textual da

Resolução do Gabinete Na

cional. Essa citação é ver

dadeira?
_ Não. Essa citação não

-está na Resolução. E' coisa

inventada por aqui. E diz

bem dos processos que cot;
tra nós são usados. MaIS

uma razão oferecem para
a certeza de que é preciso
mudar.

GOSTOSO
ZITO

COMO É
O CAFÉ

,

Atenção eleitor - como você deve votai" em

LOTT - JANGO - CELSO - DOUTEL

�+lS�tt������""���--?"'·\���--�;_�·�-l;f_'i�- .

10) EM FLORIANóPOL�S, nesta Eleição de 3 de outubro de 1960, O

ELEITOR PARA VOTAR, deverá receber do Presidente da Mesa

_, DE UMA Só VEZ - 2 (duas) Cédulas Únicas, sendo:

1 (uma) Cédula Única para Presidente e Vice-Presidente da Re-

pública. .

1 (uma) Cédula única para Governador e Vice-Governador do Estado.

20) _ O ELEITOR depois de receber do Presidente da Me�a - DE UMA

SÓ VEZ - as 2 (duas) Cédulas únicas, irá à CABINE para marcar

em CRUZ (X) ou com uma CRUZ (+) os nomes dos nossos candida

tos devendo TRAZí!:-LAS DOBRADAS - SEPARADAMENTE - pa

ra lcolocá�las dentro da URNA depois de _mostrá-las DE I�ONGE -

aos Fiscais e Membros da Mesa,
30) _ NA CÉDULA úNICA para Presidente e Vice-Presidente da Repú

hlica, o nome do - MARECHAL HENRIQUE BAPTISTA DUFFJi.ES

TEIXEIRA LOTT - está colocado em TERCEIRO LUGAR e o nome

de - JOÃO GOULART (JANGO) está colocado em SEGUNDO LU

GAR - (Veja a colocação oficial e o modêlo da Cédula, na ilustra

ção ao lado esquerdo dêste folheto).

40) _;_ NA CÉDULA úNICA para Governador e Vice-Governador do Estado,
.

os nomes de � CELSO RAMqS e DOUTEL DE ANDRADE - estão

ambos colocados em PRIMEIRO LUGAR (Veja a colocação oficial e

o modêlo da Cédula, na ilustração ao lado direito dêste folheto).

50) _ NO MUNI,CíPIO onde houver Eleição - TAMÉM - para a Pre

feitura Municipal, O ELEITOR PARA VOTAR, deverá receber do

Presidente da Mesa - DE UMA Só VEZ - 3 (três) Cédulas Úni

cas, sendo:
1 (uma) Cédula Única para Presidente e Vice-Presidente da Re-

pública.
1 (uma) Cédula Única para Governador e Vice-Governador do Es-

tado.

1 (uma) Cédula Única para Prefeito Municipal.
6°) - SE O ELEITOR tiver qualquer dificuldade em votar com AS CÉDU

LAS ÚNICAS, peça ao Presidenté da Mesa, que êle é obrigado -

POR LEI - a ensinar como deverão ser DOBRADAS AS OÉDULAS. -

Quando o Eleitor receber as Cédulas únicas (duas ou três, conforme
o- caso) deve VERIF.ICAR NA PRESENÇA DE 'fODOS, se as mes

mas Cédulas não têm nenhum sinal ou marca.

7°) -r: MUITA ATENÇÃO ELEITOR ---l Se você perdeu seu TíTULO ELEI,

TORAL, não tem nenhuma importância - mesmo porque, AGORA, é

permitido VOTAR SEM O TÍTULO - bastando apenas, que você
,AINDA SE RECORDE do número e do local de SUA SEÇÃO enu que
votou na úLTIMA ELEIÇÃO. Se encontrar dificuldades para saber
qual o número da �EÇÃO, peça informações no CaIl'tório Eleitoral ou
então com qualquer dirigente do PSD-PTB-PRP.PDC e PL.

AUSTERIDADE
Bem à entrada do Palácio das Secretarias,

lado do Palácio do Govêrno, três jipes, sem pl
cas - vale dizer oficiais - gozavam a porta
do pobre Secretário da Segurança pregando ene

gicamente a apreensão de todos os veiculas dese

placados ! ! !
Alguem, para rir um pouco, lembrou ao m

torista que o Secretário não admitia carros se

palcas. O motorista faiou assim:
- Eu disse isso ao meu diretor! í!:le mando

o Secretário, com portada e tudo, pregar mor

em Cruz Vermelha!!!
ADESõES

Do CORREIO DA MANHÃ, de 13 do correu

te, noticiando a visita de Jânio ao Sui:
"Em Blumenau, onde tem o apoio dos v

readores Guilherme Buschptb e Reinald
Ferreira, do PSD, além do presidente d
PTB local, sr. Armando Pearecht, o cano

didato oposicionista referiu-se ao direi!
de greve ...

"

Algu em conhece os vereadores citados? Quem
ignora que o presidente do PTB de Blumenau se.

ja o dr. Gentil Teles, que está, como está o PTB
blumenauense com Lott, Jango, Celso e Doutell
OUTRAS

'

Em Lages, segundo o DIÃRIO DE NOTICIAS
de 11 cio corrente, o sr. Saulo RamoS

"é candidato à. vice-presidência de Santa
" Catarina ao lado do sr. Irineu BORG.

NHAUSE ...
E o mesmo jornal, de 13 do corrente, anuncia,

ajnda em Lages," a adesão do sr. José Baggio, pre
sidente do díretórío rnunicípal do PTB.

Acontece que o .presidente desse'tdiretór-io é o

dr. Evilásio Nery Caon !
'

Mesmo jornal, mesma edição, relata a adesão,
em Blumenau, do sr. Guilherme Busch, do PTB.
O sr. Gujlherme Busch é- o prefeito de Blumenau,
udenista eleito pela UDN!
DESMENTIDO

Áviso aos incautos que continuo decidida
mente ao lado da união PSD-PTB-PDC-PRP-PL
contra a UDN. Se anunciarem minha adesão, po
dem desmentir que eu assino depeís ...

-

Para Governador

Celso Ramos

I'rineu Bornhausen

Para Vice-Governador
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Doutel de Andrade

Carlos Gomes de Olíveíra

Martinho Callado Junior

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


